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ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.0 TSI GREENTECH AMBITION BUSINESS
NAVI LMV CRUISE ECC PDC
Bouwjaar

23-09-2016

Kleur

grijs

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

135.207

Vermogen

116 PK

Cilinderinhoud

999 CC

Gewicht

1147 KG

Max. trekgewicht

1300 KG

Prijs

€ 11.490,-

OPMERKINGEN
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, ledachterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels zijn aan boord.
Schakel simpel en veilig naar uw favoriete artiest met de audiobediening op het stuur. De kortste weg, de zuinigste weg, de
snelste weg… elke weg is te vinden met het full map navigatiesysteem. Dankzij electronic climate control is het interieur
behaaglijk warm of verfrissend koel. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch
de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Cruise control verlaagt de
brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, automatisch
dimmende buitenspiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze systemen waarschuwen
u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf ingrijpen. Bij concentratieverlies van de
bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt
om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
We laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u ons voor een afspraak?

EXTERIEUR
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, LED achterlichten, Lichtmetalen velgen 16", Parkeersensor voor en achter,
Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur,
Dakrails, Dimlichten automatisch, Getint glas, Metaalkleur, mistlampen voor, Ruitensproeiers verwarmbaar
INFOTAINMENT
Navigatiesysteem full map, Audio installatie premium, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimediavoorbereiding, Radio-cd/mp3 speler, Stuurwiel multifunctioneel
INTERIEUR

De Slof 3, 5107 RH Dongen

info@verharen-wijnen.nl

+31 (0)162 313 854

www.verharen-wijnen.nl

Cruise control, Electronic climate controle, 12Volt aansluiting, 12Volt aansluiting, Armsteun achter, Armsteun voor,
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Elektrische ramen voor en achter,
Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Passagiersstoel in hoogte verstelbaar,
Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar
VEILIGHEID
Bandenspanningscontrolesysteem, Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s)
knie, Airbag(s) side achter, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti
Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Derde remlicht, Elektronisch Stabiliteits Programma, Vermoeidheids herkenning
OVERIGE
Audio-pakket

