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Mudel

Mootori töömaht

PJ37ND Fabia HB Monte Carlo 1,0 TSI 81kW 7k. DSG

1,0 TSI bensiin

Värv
Sisu

8X1Z Sinine metallik, Race Blue +
NV Interjöör Monte Carlo

Kom. nr. S342420
Läbisõit 0 km

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

9,9 s
205 km/h
4108 / 1780 / 1459 mm
1709 / 1187 - 1339 kg
414 - 528 kg

WLTP kütusekulu keskmine
WLTP CO2 emissioon

5,5 - 6,0 l/100 km
125 - 137 g/km

Võimsus kW/Hj
81/110

Käigukast
7-k. DSG

Keretähis
Sõiduki kategooria

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

Baasmudeli hind
21 000,00

M1
200 / 2000 - 3000
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: võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto
nutiseadmetega ühilduvate rakenduste kasutamist raadio ekraani kaudu
* Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem
* Kaks USB-C-liidest ees keskkonsoolis
* DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite vastuvõtt
* Hädaabikõne funktsioon 14 aastaks
* Teenustepakett Care Connect üheks aastaks
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
* 5 ust
* Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
* Sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, perforeeritud
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, niiskussensoriga
* Soojendusega esiistmed
* Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga + eemaldatav topsihoidja
keskkonsoolis
* Digitaalne näidikupaneel Virtual Cockpit 10,25" värviekraaniga, valikus
on erinevad kuvaprofiilid (Classic, Extended, Modern, Basic)
* Kiiruspiirik (võimaldab määrata kiiruselimiidi (vahemikus 30 km/h - 210
km/h), mille ületamisest annavad märku helisignaal ja hoiatustuli)
* Adaptiivne püsikiirushoidik
* Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega

TURVALISUS
* Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega
* Külgturvapadjad ees
* Peaturvapadjad (turvakardinad)
* Kõrguse reguleerimisvõimaluse ja eelpingutiga 3-punkti turvavööd ees
* Kolm 3-punkti turvavööd tagaistmel
* Kinnitamata turvavöö märguanne esiistmetel ja tagumistel istmetel
* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel
* ISOFIX lapseistme kinnitusaasad tagumistel äärmistel istmetel ja ees
kõrvalistuja istmel
* ESC elektrooniline stabiilsuskontroll (ABS, MSR, ASR, HBA, XDS)
* Rehvirõhu monitooring
* Ketaspidurid ees ja taga
* Nõlvaltstardiabi
* Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem,
automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu korral
* Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), jälgib kaamera abil
teemärgistust ning aitab hoida autot valitud sõidureas
* Immobilisaator
* Basic LED-esilaternad: LED-lähituled ja -kaugtuled, LED-päevasõidutuled
* Kurvifunktsiooniga udutuled ees (halogeen); PK1 lisamisel udutule
kurvifunktsioon puudub
* Juhi väsimustaset jälgiv süsteem
* Alarm koos kallutusanduriga, kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks
kokkuklapitavat võtit
VELJED JA REHVID
* Musta värvi valuveljed 16" PROXIMA rehvid 195/55 R16; asendavad
standardvelgi
* Rehviparanduskomplekt koos 12V kompressoriga; puudub varustusest
varuratta korral
VÄRVID JA DISAINIELEMENDID
* Mustaks värvitud küljepeeglite korpused
* Kroomitud detailid käigukangi nupul, ventilatsiooniavadel, käsipiduri
käepideme nupp, näidikute ääristus
* Must/punane interjöör Monte Carlo, musta värvi salongilagi
* LED-valgusribad armatuurlaua ja esiuste dekoratiivliistudes,
keskkonsooli ja esiuste sisemiste ukselinkide valgustus

* TRAVEL ASSIST: adaptiivne kiirushoidik, adaptiivne sõidureas püsimise
abisüsteem (Adaptive Lane Assist), ummikus liikumise abisüsteem Traffic
Jam Assist
* Soojendusega klaasipesuri düüsid
* 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,
CRM P062105

lk

1 / 4

lugemislambid ees ja taga, peeglid päikesesirmides
* 12 V 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
6XK
9WJ
MET
PK5
WC1
WEL

Lisavarustus
50-liitrine kütusepaak standardse 40-liitrise asemel
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, juhipoolne peegel automaatse tumenemisfunktsiooniga
Wireless SmartLink Apple seadmetele, võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navigatsiooni- või
audiosüsteemi
Metallikvärv või pärlefektvärv
Esilaternate pesurid
Colour Concept Black: musta värvi katus, küljepeeglite korpused ja A-piilarid
Pakett Monte Carlo Comfort & Function: tagaistme seljatugi käetoega keskel (3KF), 2 USB-C liidest
keskkonsooli tagaküljel (laadimiseks), USB-C liides laekonsoolis (KN2)

Hind EUR
40,00
190,00
60,00
0,00
130,00
220,00
200,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega

840,00
21 840,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku

0,00

Käibemaks

3 640,00

Auto hind Teile

21 840,00

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

18 200,00

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
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