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Škoda Octavia
Combi 1.2 TSi Elegance
Bouwjaar:

2012 (29 februari 2012)

Massa:

1.180 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

150.758 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

85-TLD-9

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

105 PK

€ 9.440,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Metallic lak

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak

Xenon verlichting

Afst. bed. voor centr. deurvergr.

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dakrails

Koplampen adaptief

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Aux IN

Bluetooth audio streaming

Bluetooth carkit

Radio-cd/mp3 speler

Speakers

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Interieur
Airco met elektronische regeling

Cruise control

Stoelverwarming

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Electronic climate controle

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen actief

ISOﬁx

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Stuurwielbediening Audio

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ISOFIX achterbank

Start/Stop systeem

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Anti doorSlip Regeling

koplampreiniging

xenon koplampen

Keurige en zeer complete Skoda Octavia Combi welke wordt aangedreven door de zuinige doch krachtige 1.2 TSi benzinemotor. Deze Skoda is
uitgevoerd als luxe Elegance waarmee de auto standaard is voorzien van Xenon koplampen, Climate control en stoelverwarming. De Rosso
Brunello Metallic exterieurkleur maakt van de Ocatvia een bijzonder harmonieuze verschijning die helemaal compleet wordt gemaakt door de 5
spaaks originele 17 inch lichtmetalen velgen. De zuinige 1.2 TSi is gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak. Deze aandrijﬂijn levert een
vermogen van 105pk en 175nm koppel (al bij 1500 toeren volledig beschikbaar). De motor zorgt voor een bijzonder vlotte indruk in de Octavia
(met een relatief bescheiden leeggewicht van 1175kg) en u heeft het idee nooit vermogen te kort te komen.
Deze Octavia is nieuw geleverd door Skoda Center S-Point uit Amsterdam Zuid Oost en is door de jaren heen keurig en volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice inclusief nieuwe APK keuring is recent door ons uitgevoerd. Hiermee bieden wij de Skoda rijklaar aan
inclusief 6 maanden landelijke garantie.
De rijke uitrusting omvat onder meer Xenon koplampen met koplampreinigingsinstallatie, het grote Columbus full map navigatiesysteem met
bluetooth telefoonkoppeling en audio streaming, climate control, cruise control, lichtsensor, regensensor, stoelverwarming, multifunctioneel
stuurwiel, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, ISOFIX aansluitingen op de achterbank, parkeersensoren aan de voor en de achterzijde,
17 inch lichtmetalen velgen origineel Skoda, front airbags, side airbags, ABS (anti blokker systeem) enz..
De originele boordmap is aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, onderhoudsboekje, diverse facturen, 2 sleutels op
afstandbediening en het NAP certiﬁcaat.

