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Mudel

Mootori töömaht

NX54ED Octavia Combi Elegance 1,5 TSI CNG
GTEC 96kW 7k. DSG

1,5 TSI CNG Gaas

Värv
Sisu

0F0F Sinine metallik, Lava Blue
Kom. nr. S340477
BG Musta värvi tekstiilinterjöör Satin Black
Läbisõit 10 km

Kiirendusaeg, 0100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus
Täismass / tühimass
Max. kandevõime

9,6 s
212 km/h
4689 / 1829 / 1467 mm
1889 / 1431  1589 kg
375  533 kg

NEDC CO2 emissioon
WLTP kütusekulu keskmine
WLTP CO2 emissioon

96 g/km
3,9  4,1 kg l/100 km
105  112 g/km

Võimsus kW/Hj
96/131

Käigukast
7k. DSG

Keretähis
Sõiduki kategooria

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

Baasmudeli hind
26 900,00

TMBJH7NX8NY055977

200 / 1400  4000
495 / ca 9 l
1560 / / mm
2686 / 1543 mm
143

Octavia universaal varustus
Audio ja kommunikatsiooniseadmed
* 4 kõlarit ees
* 4 kõlarit taga
* Raadio "BOLERO": 10" puutetundlik värviekraan, FMraadio, 2 × USBC
liidest, internetiühendus (Hotspot);
* DAB (Digital Audio Broadcast)  digitaalraadiokanalite vastuvõtt
* Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" ekraaniga
* Bluetooth käedvabad telefoniseade
* SmartLink
* Wireless SmartLink Apple CarPlayle: nutitelefon ühendub autoraadioga
WiFi Hotspoti kaudu
* Hädaabikõne funktsioon: avarii korral edastab auto automaatselt sõiduki
asukoha, õnnetuse raskusastme ja reisijate arvu häirekeskusele
* Teenustepakett "Care Connect" 1 aastaks: sisaldab rikkeabi, hooldus ja
tugiteenuseid ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu
Eksterjöör
* Kere värvi küljepeeglite korpused
* Iluvõre ääreliist kroomitud
* Akna ääreliistud kroomitud
* Kroomliist esikaitseraual
Garantii
* Üleeuroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km
* Keregarantii 12 aastat
Interjöör
* Interjöör Satin Black (BG): musta värvi tekstiilist istmekatted;
armatuurlaud must, lagi hall; või Stone Beige (CB): beeži värvi tekstiilist
istmekatted, armatuurlaud must/beez, lagi must
* Dekoratiivliistud "Silver Haptic"
* Tekstiilmatid salongis
Mugavus ja funktsionaalsus
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit
* KESSY  võtmeta avamis ja käivitussüsteem, võtmeta avamine nii esi
kui tagaustele
* Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritavad
* 2kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega
* Automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel
* Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
* Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, juhipoolne automaatselt
tumenev
* Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
* Toonitud aknaklaasid (5%)
* SunSet: tumedaks toonitud (35%) tagumised aknaklaasid alates Bpiilarist

Turvalisus
* Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega
* Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad)
* Põlve turvapadi juhile
* Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd (esiistmetel eelpingutitega) ja
kinnitamata turvavöö hoiatus
* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral
integreeritud peatugedega istmed)
* Elektrooniline juhitavuskontroll ESC
* Nõlvaltstardiabi; standardis DSGkäigukastiga
* Elektromehaaniline seisupidur
* Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist)
* LEDesilaternad: LEDtehnoloogiaga lähi, kaug ja päevasõidutuled
* LEDudutuled ees
* FullLED tagatuled, dünaamilised suunatuled taga
* Standardis nädalani 47/2021 toodetud autodel: tagurduskaamera
* Kaug ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist)
* Vihmasensor + Coming/Leaving Home funktsioon
* Soojendusega klaasipesurite düüsid ees
* Rehvirõhu monitooring
* ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel
* ISOFIX lapseistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel
* Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi
* Immobilisaator
* Lisastopptuli tagaakna ülaservas
Veljed ja rehvid
* 17" valuveljed Rotare Aero, rehvid 205/55 R17; mootoril 147kW 18"
valuveljed Perseus, rehvid 225/45 R18
* Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub
varuratta korral

* "Climatronic"  kahetsooniline automaatne kliimaseade
* Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter"
* Elektrooniline kiirushoidik
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* Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
* Parkimisandurid ees ja taga + "Manoeuvre Assist" abisüsteem
* Tagaakna klaasipühkija
* El. avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual Pedal"
* Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele
* Soojendusega esiistmed
* Tagaakna soojendus
* Katusereelingud, hõbehallid
* Esiistmete kõrgus reguleeritav, nimmetugedega
* Salongi LEDvalgustuse pakett: LEDvalgustus armatuurlaua ja esiuste
dekoratiivliistudes, valgustatud jalaruum ees ja taga
* Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav, käetoega keskel,
läbilaadimisvõimalus
* Laegas prillide jaoks salongi laes keskel; puudub standardist katuseluugi
korral
* Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale, valgustusega
* Jääkraabits tankimisluugi siseküljel
* Start/Stop süsteem
* Valgustusega kindalaegas
* Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga
* 2 lugemislampi eesistujatele
* Pagasiruumi valgustus
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
Kood

Lisavarustus

3CX
4GW
8T8
EA9
MET
PBF
PK0

Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel
Soojendusega esiklaas (integreeritud soojenduskile); ei saa mootorile 1,0 TSI 81kW man
Adaptiivne püsikiirushoidik
Lisagarantii, 50 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km)
Metallikvärv või pärlefektvärv
Istmekatted Suedia/nahk + pagasiruumist allaklapitav tagaistme seljatugi UK3; ainult koos interjööriga BG/CB
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks, adapteriga;

Hind EUR

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega
Hinnasoodustus autole

160,00
270,00
390,00
390,00
450,00
1 320,00
860,00

3 840,00
30 740,00
2 766,60
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku

0,00

Auto hind kokku

30 740,00

Hinnasoodustus
Käibemaks

2 766,60
4 662,23

Auto hind Teile

27 973,40

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

23 311,17

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 11.08.2022
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
ASle tasutud.

Meeldivale koostööle lootes,
Kaarel Tamm
Müügikonsultant
Tel :
Mob : +372 527 6521
Email : kaarel.tamm@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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