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ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.4 TSI GREENTECH AMBITION BUSINESS
LINE ECC NAVI TRH PDC LMV CRUISE
Bouwjaar

15-02-2012

Kleur

grijs

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

156.271

Vermogen

122 PK

Cilinderinhoud

1390 CC

Gewicht

1240 KG

Max. trekgewicht

1300 KG

Prijs

€ 7.400,-

OPMERKINGEN
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 15 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Electronic climate control regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest.
De regensensor regelt zelf de optimale snelheid van de ruitenwissers zodat u dat niet zelf hoeft te doen. Parkeersensoren
ondersteunen u tijdens het in- en uitparkeren. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig.
En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening als standaard uitrusting.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Het bandenspanningscontrolesysteem
waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas.

EXTERIEUR
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Lichtmetalen velgen 15", Parkeersensor achter, Trekhaak, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur, Dakrails, Getint glas, Metaalkleur, mistlampen voor
INFOTAINMENT
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Navigatiesysteem, Radio-cd/mp3 speler
INTERIEUR
Cruise control, Electronic climate controle, 12Volt aansluiting, 12Volt aansluiting, Achterbank in delen neerklapbaar, Armsteun
voor, Binnenspiegel automatisch dimmend, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Hoofdsteunen actief, Lederen
stuurwiel en versnellingspook, Regensensor, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar
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VEILIGHEID

Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Bandenspanningscontrolesysteem

