
Marka SKODA
Cena katalogowa 
z wyposażeniem dodatkowym [netto]

79 634,15 zł

Model Octavia Skrzynia biegów Manualna

Wersja Octavia 1.5 TSI GPF ACT Style Ilość siedzeń                                 5 

Rok produkcji 2019 Ilość drzwi                                 5 

Kolor Czarny Pojemność silnika [cm3]                          1 498 

Rodzaj paliwa Benzyna Moc [KM]                             150 

ID oferty 17458 Napęd Napęd przedni

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z 
małym pakietem skórzanym

Klamki wewnętrzne chromowane

Komputer pokładowy

Kontrola niezamkniętych drzwi

Light and rain assist

Lusterka boczne składane elektrycznie z funk. p/oślepieniową i oświetleniem 
przestrzeni wokół drzwi

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic

Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)

Lakier uni

Lusterka boczne składane elektrycznie z funk. p/oślepieniową

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

SPECYFIKACJA POJAZDU

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Airbag kolan kierowcy

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - 
przód, kurtyny powietrzne)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Chromowane listwy wokół szyb bocznych

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej

Pakiet Amazing

Lakier perłowy

Pakiet amazing

Gniazdo 12V w bagażniku

Immobilizer

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Lusterka boczne w kolorze czarnym

Kierownica skórzana 3 ramienna

Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy



Spryskiwacze lamp przednich

XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów

Zestaw do naprawy przebitej opony

Zamek centralny z pilotem

Szyby przyciemniane

Światła przeciwmgielne

Tempomat

TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy

Uchwyty ISOFIX  na tylnych siedzeniach

Wyświetlacz Maxi-DOT

Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową+czujnik deszczu

Oświetlenie bagażnika

Przedni podłokietnik ze schowkiem

Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera

Wspomaganie układu kierowniczego

Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności

MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu

Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa 
strona bagażnika

Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym 
podłokietnikiem

Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa


