PAKKUMINE nr. 1357624

Aasta Auto AS
Klient
Telefon
Kuupäev
E-mail

AASTA AUTO AS
7308000
03.02.2022
info@aastaauto.ee
Mudel

Mootori töömaht

PJ34RD Fabia HB Elegance 1,5 TSI 110kW 7k. DSG

1,5 TSI bensiin

Värv
Sisu

5X5X Hall metallik, Graphite Grey Kom. nr. S342391
MF Musta/halli värvi tekstiilinterjöör Läbisõit 0 km

Kiirendusaeg, 0-100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus
Täismass / tühimass
Max. kandevõime

8,0 s
225 km/h
4108 / 1780 / 1459 mm
1720 / 1220 - 1364 kg
420 - 525 kg

WLTP kütusekulu keskmine
WLTP CO2 emissioon

5,7 - 6,2 l/100 km
128 - 139 g/km

Võimsus kW/Hj
110/150

Käigukast

Baasmudeli hind

7-k. DSG

Keretähis
Sõiduki kategooria

22 200,00

M1

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul
Pakiruumi / kütusepaagi maht
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius
Teljevahe / rööbe
Kliirens

250 / 1500 - 3500
380 / ca 40 l
1190 / / mm
2552 / 1525 mm
138

Fabia luukpära varustus
AUDIO- JA KOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID
* Audiosüsteem Škoda Surround: 4 kõlarit ees, 2 taga
* Raadio "BOLERO": 8" värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio,
SmartLink
* SmartLink: võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto
nutiseadmetega ühilduvate rakenduste kasutamist raadio ekraani kaudu
* Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem
* Kaks USB-C liidest ees keskkonsoolis
* Hädaabikõne funktsioon 14 aastaks: avarii korral edastab auto
automaatselt sõiduki asukoha, õnnetuse raskusastme ja reisijate arvu
häirekeskusele
* Teenustepakett "Care Connect": hooldus- ja rikketugi ning
kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks aastaks
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
* Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
* 2-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja
käsipiduri hoob nahkkattega
* Juhiistme kõrgus reguleeritav
* Kõrvalistuja istme kõrgus reguleeritav + reguleeritavad nimmetoed
esiistmetel
* KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem
* Easy Light Assistant: lähitulede automaatne lülitus hämaruse saabudes,
Coming Home/Leaving Home funktsioon
* Rain-Light Assistant: vihmasensor ja automaatselt tumenev
tahavaatepeegel salongis
* Elektrilised aknatõstukid ees, ühepuute-funktsiooniga
* Elektrilised aknatõstukid taga, ühepuute-funktsiooniga
* Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
* Automaatne kliimaseade "Climatronic"
* Soojendusega esiistmed
* Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga + eemaldatav topsihoidja
keskkonsoolis
* Infoekraan Maxi Dot
* Elektrooniline kiirushoidik
* Kiiruspiirik
* Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega
* Soojendusega klaasipesuri düüsid

TURVALISUS
* Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega
* Külgturvapadjad ees
* Peaturvapadjad (turvakardinad)
* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral
integreeritud peatoed)
* ISOFIX lapseistme kinnitusaasad taga ja ees
* ESC elektrooniline stabiilsuskontroll
* XDS - täiendatud funktsionaalsusega elektrooniline diferentsiaalilukk
* Rehvirõhu monitooring
* Ketaspidurid ees
* Ketaspidurid taga; ei saa mootorile 1,0 MPI
* Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem
* Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
* Immobilisaator
* Basic LED-esilaternad: LED-lähituled ja -kaugtuled, LEDpäevasõidutuled,
* Kurvifunktsiooniga udutuled ees (halogeen); PK1 lisamisel udutule
kurvifunktsioon puudub
* Juhi väsimustaset jälgiv süsteem
* Alarm koos kallutusanduriga, kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks
kokkuklapitavat võtit
VELJED JA REHVID
* Valuveljed 15" ROTARE, rehvid 185/65 R15; mootoril 1,5 TSI DSG
valuveljed 16" PROXIMA, rehvid 195/55 R16
* Rehviparanduskomplekt koos 12V kompressoriga; puudub varustusest
varuratta korral
VÄRVID JA DISAINIELEMENDID
* Küljepeeglite korpused ja ukselingid kere värvi
* Radiaatorivõret ümbritsev kroomliist
* Kroomitud detailid käigukangi nupul, ventilatsiooniavadel, käsipiduri
käepideme nupp, näidikute ääristus
* Kroomitud külgakende liistud
* Musta/halli värvi tekstiilinterjöör Elegance, halli värvi dekoorliistud,
armatuurlaud ja põrand must, lagi hall, keskkonsool musta värvi;
interjöörikoodiga MF

* Tagumise istme seljatugi osadena 60:40 kokkuklapitav
* Pakett "SUNSET", tumedaks toonitud klaasid alates B piilarist
* Laegas prillide jaoks laekonsoolis; puudub panoraamkatuse korral
* Vihmavari juhiukse panipaigas
* Function-pakett: kokkuklapitavad käepidemed uste kohal salongis,
lugemislambid ees ja taga, peeglid päikesesirmides
* Taskud esiistmete seljatugede tagaküljel
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* 12V pistik, pudelihoidja ja panipaik keskkonsoolis
* Pagasiruumi valgustus
* Kinnitusaasad pakiruumis
* Tekstiilpõrandamatid salongis
* Start/Stop funktsioon
* Üle-euroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
Kood
0I1
KN2
MET
PK5
WER

Lisavarustus
50-liitrine kütusepaak standardse 40-liitrise asemel
USB-C liides laekonsoolis (laadimiseks)
Metallikvärv või pärlefektvärv
Esilaternate pesurid
Pakett Elegance Plus: Bi-LED esilaternad PK1, tagurduskaamera KA1, digitaalne näidikupaneel 9S0,
soojendusega esiklaas 4GX, Wireless SmartLink 9WJ

Hind EUR
40,00
40,00
420,00
130,00
1 710,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega

2 340,00
24 540,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku

0,00

Käibemaks

4 090,00

Auto hind Teile

24 540,00

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

20 450,00

Garantii

Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km kui
eelpool toodud sõiduki lisavarustuses pole märgitud teisiti. Pistikhübriidide ja elektriautode
kõrgepingeakude tootmisdefektidele 8 aastat või kuni 160 000 km. Kehtiva garantii eelduseks on
õigeaegselt läbitud hooldused. Škoda originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii.

Keregarantii
Hooldusvälp

12 aastat läbiroostetamise vastu. Värvkattele kehtib 3 aastane läbisõidupiiranguta garantii.
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule.

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 10.02.2022
Käesolev dokument on võlaõigusseaduse tähenduses ettepanek esitada pakkumus. See tähendab, et käesoleva
dokumendiga nõustumise või sellega seonduvad suhtluse tulemusel ei sõlmita siduvad müügilepingud enne, kui Aasta
Auto AS ja Teie vahel on allkirjastatud müügileping vastaval Aasta Auto AS vormil ning auto müügihind on Aasta Auto
AS-le tasutud.

Meeldivale koostööle lootes,
Sten Karelson
Müügikonsultant
Tel :
Mob : +372 517 2235
E-mail : sten.karelson@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee

CRM P062106

lk

4 / 4

