OCTAVIA TOUR
1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.
Cena

487 300 Kč

Přehled
Motor

1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.

Číslo komise

Model

OCTAVIA AMB TS 110/1.5 M6F

Emise CO2

Barva

Bílá Candy

Spotřeba

||

Interiér

Černá

Druh paliva

Benzín

Identification car number (VIN)

TMBAR7NE1L0070635

Energetická třída

788858

Výbava

Bezpečnost
"FRONT ASSIST" - sledování odstupu od vpředu jedoucího
vozidla vč. automat. zpomalování a brždění

Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
Zadní světla s LED diodami

Bezpečnost, funkčnost, komfort
"CLIMATRONIC" - dvouzónová klimatizace s elektr. regulací

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu

8 reproduktorů (pasivní)

Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ
a SS, s deaktivací airbagu na SS

Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"

Bez asistenta při změně jízdního pruhu

Bez online služeb

Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)

Bez stěrače a ostřikovače zadního okna

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 sklopné klíčky (bez
SAFE systému)

Chlazená schránka

ESC

El. ovládání oken vpředu a vzadu

Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení
iPod)

Green tec

Hlavové opěrky vpředu

Hlavové opěrky zadní 3 kusy

Imobilizér elektronický

Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná

Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming
home"

Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací světlo
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Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kotoučové brzdy zadní

Loketní opěra vpředu "JUMBO BOX"

Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Ocelový rezervní disk s jízdním obutím

Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru

Odjištění víka zadních výklopných dveří (elektricky)

Odkládací kapsa 3

Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru

Pohodlné telefonování, bez připojení venkovní antény

Potah sedadel - látka

Prodloužený servisní interval

Přední mlhové světlomety

Přídavná odrazka (dveře)

Rádio "SWING"

S dálkovou regulací polohy světlometu

S osvětlením zavazadlového prostoru

Sada nářadí a zvedák vozu

Schránka na brýle

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů ( všichni pasažéři
)

Střední konzola

Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná

Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené
a sklopné

Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné

Šrouby kol Standard

Tónované čelní sklo

Exteriér
Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Kola z lehké slitiny "ILIAS" 6,5J x 16" - 4 ks

Nárazník standard

Ozdobné lišty černé

Pneumatiky 205/55 R16 91V

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Zadní díl výfuku standard

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Funkčnost
Bez vkládaných koberečků

Síťový program

Interiér
Chromový paket

Dekorační obložení - hliníkové

Hlavice řadící páky z kůže

Madlo ruční brzdy z kůže

Normální sedadla vpředu

Pedálové ústrojí "Standard"

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX

Volant tříramenný kožený multifunkční

Výplň dveří

Komfort
"CRUISE CONTROL" - Tempomat

Maxi Dot

Parkovací senzory vzadu

Rezervy/pneumatiky
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola
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Rádia/telefony/navigace
Funkce "SMART LINK +"

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Vyhřívání předních sedadel

Stránka 3 / 3

