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Mudel Mootori töömaht Võimsus kW/Hj Käigukast Baasmudeli hind

NX32JD Octavia HB Active 1,5 TSI m-Hybrid
110kW 7-k. DSG

1,5 TSI bensiin 110/150 7-p. aut DSG 23 900,00

Värv 5X5X Hall metallik, Graphite Grey
Sisu BG Musta värvi tekstiilinterjöör

Kom. nr. S342062
Läbisõit (km)0 km

Keretähis
Sõiduki kategooria M1

WLTP CO2 emissioon 120 - 131 g/km
WLTP kütusekulu keskmine 5,3 - 5,8 l/100 km

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 8,5 s
Suurim kiirus 230 km/h
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus 4689 / 1829 / 1470 mm
Täismass / tühimass 1930 / 1371 - 1536 kg
Max. kandevõime 469 - 602 kg

NEDC CO2 emissioon 0 g/km

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 250 / 1500 - 3500
Pakiruumi / kütusepaagi maht 600 / ca 45 l
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1555 /  /  mm
Teljevahe / rööbe 2686 / 1543 mm
Kliirens 143

Octavia luukpära varustus

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Turvalisus
* 4 kõlarit ees * Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega
* Raadio "SWING": 8-tolline puutetundlik värviekraan, FM-raadio, 2 × USB-
C liidest

* Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad)

* DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite vastuvõtt * Külgturvapadi esiistmete vahel
* Infoekraan "Maxi-Dot" 4,2" värviekraaniga * Põlve turvapadi juhile
* Bluetooth käed-vabad telefoniseade * Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd ja kinnitamata turvavöö hoiatus
* Hädaabikõne funktsioon: avarii korral edastab auto automaatselt sõiduki
asukoha, õnnetuse raskusastme ja reisijate arvu häirekeskusele

* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral
integreeritud peatugedega istmed)

* Teenustepakett "Care Connect" 1 aastaks: sisaldab rikkeabi, hooldus- ja
tugiteenuseid ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu

* Elektrooniline juhitavuskontroll ESC

Eksterjöör * Nõlvaltstardiabi; standardis DSG-käigukastiga
* Kere värvi küljepeeglite korpused * Elektromehaaniline seisupidur
* Iluvõre ääreliist kroomitud * Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist),

automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral
* Külgakende liistud musta värvi * Juhi väsimusastet jälgiv hoiatussüsteem
Garantii * LED-esilaternad: LED-tehnoloogiaga lähi-, kaug- ja päevasõidutuled
* Üle-euroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km * LED-tagatuled
* Keregarantii 12 aastat * Soojendusega klaasipesurite düüsid ees
Interjöör * Rehvirõhu monitooring
* Musta värvi tekstiilist istmekatted, hall lagi, armatuurlaud ja põrand
musta värvi

* ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel

* Dekoratiivliistud "Grey metallic" * ISOFIX lapseistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel
* Tekstiilmatid salongis * Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi
Mugavus ja funktsionaalsus * Immobilisaator
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit * Lisastopptuli tagaakna ülaservas
* KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem Veljed ja rehvid
* Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritavad * 16" valuveljed Twister Aero, rehvid 205/60 R16
* 2-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega * Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub

varuratta korral
* Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
* Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
* Toonitud aknaklaasid (5%)
* Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga
* Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter"
* Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant); süsteem jälgib
kaamera abil teemärgistust ning hoiatab juhti, kui auto hakkab valitud
sõidureast väljuma
* Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele
* Soojendusega esiistmed
* Tagaakna soojendus
* Juhiistme kõrgus reguleeritav
* Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale (valgustusega alates
varustusastmest Ambition)
* Jääkraabits tankimisluugi siseküljel
* Start/Stop süsteem
* Valgustusega kindalaegas
* 2 lugemislampi eesistujatele
* Pagasiruumi valgustus
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:

Kood Lisavarustus Hind EUR

1M5 Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks; ei saa CNG/PHEV mootoritega 190,00
7X1 Parkimisandurid taga + Manoeuvre Assist: auto pidurdab tagurdamisel kokkupõrkeohu korral automaatselt 360,00
8T6 Elektrooniline kiirushoidik 190,00
MET Metallikvärv või pärlefektvärv 540,00
PDB Alarmsüsteem koos kallutusanduriga 260,00
PJ0 16" valuveljed Twister Aero, rehvid 205/60 R16; asendavad standardvelgi 0,00
PJA Varuratas terasveljel, rehv 205/60 R16 150,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku 1 690,00
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega 25 590,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku 0,00

Käibemaks 4 265,00

Auto hind ilma käibemaksuta 20% 21 325,00

Auto hind Teile 25 590,00

Garantii

Keregarantii
Hooldusvälp

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.

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

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 27.10.2022

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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