Nawigacja Amundsen Salon PL Serwis ASO Niski
Przebieg

70 900 PLN BRUTTO

Marka

Skoda

Model

Typ nadwozia

Kombi

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2018

Przebieg

93000

Kolor

Srebrny

Finansowanie
Moc
Napęd

VAT faktura

Tak

Tak

Pojemność skokowa

115

Skrzynia

Na przednie koła

1598
Manualna

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Octavia

Polska
Tak
5

5

693021707 / 693317126
kpauto@wp.pl
...

Apple CarPlay

Android Auto

Radio

Zestaw głośnomówiący

System nawigacji satelitarnej

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Tempomat

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

Lampy tylne w technologii LED

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Auto Sukces Pewne Auta z Gwarancją od 2007r.
Odwiedź autosukces na Facebooku i bądź zawsze na bieżąco z nową ofertą.
Posiadam do sprzedania Skode Octavie z niskim i w pełni udokumentowanym przebiegiem 93000km. Ekonomiczny silnik 1.6TDI 115KM
Auto kupione jako nowe w polskim salonie i użytkowane przez jednego właściciela.
Data pierwszej rejestracji 21.12.2018
Faktura VAT23% - kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. Możliwość odliczenia vatu dla firm.
Cena 70900zł brutto
Na auto wystawiam pisemną gwarancję bezwypadkowości oraz autentyczności przebiegu.
Poza tylnym zderzakiem (szkoda parkingowa naprawiona w aso) na całości znajduje się pierwszy fabryczny lakier.
Pełen serwis aso od początku do końca według zaleceń producenta. Ostatni przegląd z wymianą oleju przy 89797km w dniu 18.11.2021
Wyposażenie:
System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, gniazdo SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+), Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości
przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Lakier
metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Tempomat itp.
Istnieje możliwość zakupu w atrakcyjnym leasingu, kredycie bądź pozostawienia swojego auta w rozliczeniu.
Dzięki temu że prowadzimy również Stację Kontroli Pojazdów każde nasze auto jest dokładnie sprawdzone przed sprzedażą i jesteśmy pewni jego stanu technicznego.
Możliwość sprawdzenia pojazdu w dowolnie wybranym serwisie.
Jeśli szukasz PEWNEGO auta to zapraszam do oglądania i jazdy próbnej, satysfakcja gwarantowana.
Lokalizacja: Nasielsk, 50km od Warszawy

