Nova Octavia Combi Ambition 2.0 TDI DSG
Koda vozila XU2GHJ

Cena
Nova Octavia Combi Ambition 2.0 TDI DSG

Cena skupaj

26.965,56 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela. Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom
za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Postopek
WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP,
v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
1968 ccm Pogon spredaj menjalnik DSG
Moč 110 kW / 150 KM
dizel:
Poraba goriva kombinirano: 4,70 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 123 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 97 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0291 g/km

Zunanji lak
bela

Candy bela

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna/črna
Armaturne plošče: zgoraj: črna - spodaj: črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna/črna
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340,18 €

Oprema
Deljiva zadnja klop s sredinskim
naslonjalom za roke
vzglavniki na vseh sedežih
voznikova kolenska varnostna blazina
nadzor tlaka v pnevmatikah
parkirni senzorji - zadaj
brisalec zadnjega stekla
"Light Assist" s senzorjem za dež
(Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light, Day Light), senzor za dež
8 zvočnikov
tempomat z omejevalnikom hitrosti
LED sprednji meglenki
Maxi-DOT - barvni
potovalni računalnik z velikim zaslonom z barvno grafiko
SmartLink
- MirrorLink - CarPlay - Android Auto
sistem za klic v sili - "Ecall"
2 bočni varnostni blazini in stranski
varnostni zavesi
strešna nosilca; vzolžna v črni barvi
aluminijasta platišča "Twister AERO"-16"
-srebrna -s pnevmatikami 205/60 R16
Po višini nastavljiva sprednja sedeža z
oporo v ledvenem predelu
"Lane assist" pomoč pri ohranjanju smeri
na voznem pasu
priprava za prostoročno telefoniranje
"Bluetooth"
"Hill hold"
pomoč pri speljevanju v klanec
samodejni poklop zadnjih sedežev iz
prtljažnega prostora
"Care Connect 1" - eno-letna uporaba;
- oddaljen dostop do podatkov o lokaciji vozila preko aplikacije na pametnem telefonu,
vključno s starševskim nadzorom - proaktivne storitve: nadzor in preverjanje servisnih
storitev, rezervacija servisnih terminov, možnost vzpostavitve klica v sili ter službe za
pomoč na cesti
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Dodatna oprema
interna koda

0,- €

"Sun set"
stekla od B-stebrička naprej dodatno zatemnjena

132,13 €

TOP LED zadnje luči
-dinamična smernika

159,47 €

hrbtišče sprednjih sedežev iz umetnega
usnja

21,26 €

rezervno kolo - zasilno

140,65 €

"Auto Light Assist"
(samodejno preklapljanje med kratkimi in dolgimi lučmi)
aktivni tempomat "ACC" s sistemom za
zaznavanje pešcev - z avtomatskim uravnavanjem razdalje do
hitrosti 210 km/h - varnostni sistem za nadzor prometa "Front
Assist" - mestna funkcija samodejnega zaviranja v sili(pod
30km/h)
električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani zunanji ogledali s funkcijo osvetlitve tal

356,87 €

94,16 €

Tehnični podatki
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171,62 €

Motor - vrsta

2.0 dizel

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

1968 ccm

Menjalnik

menjalnik DSG

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1990 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1487 kg

Dejanska masa vozila

1539 kg

Poraba goriva kombinirano (dizel)

4,70 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

97 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0291 g/km

Številka šasije

TMBJJ7NX9LY019605

Trgovec
Kaass avto Ptuj
Puhova ulica 12
2250 Ptuj
+386 2 749 22 50
salon@kaass-avto.com
https://www.kaass-avto.com
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