1.8 T (180 km) - Szwajcaria - Po serwisie - Na
gwarancji

42 500 PLN BRUTTO

Marka

Skoda

Model

Typ nadwozia

Kombi

Typ paliwa

Importowany
Przebieg

Tak
239000

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia
Kraj pochodzenia

1798
Manualna
Szwajcaria

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

505654735
bestautochelm@wp.pl
BEST AUTO

Octavia
Benzyna

Rok produkcji

2013

Kolor

Biały

Finansowanie

Tak

Moc

180

Napęd

Na przednie koła

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

Tak

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Ekran dotykowy

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Lampy tylne w technologii LED

Oświetlenie drogi do domu

Oświetlenie wnętrza LED

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

Opony zimowe

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Skoda Octavia
- 2013 r
- 1.8 T benzyna (180 km )
- Przebieg : 237 000 km
- Manualna skrzynia biegów
- Pełna dok. serwisowa - dwa klucze ?
- Kraj pochodzenia - Szwajcaria
- Samochód po obsłudze serwisowej :
- rozrząd
- olej
- filtry
-płyn chłodniczy
Auto jest bardzo dobrze wyposażone , zadbane ,

gotowe do użytku ?
? rok pisemnej gwarancji technicznej ?
Samochód ma ważne opłaty ( OC , badanie
techniczne ) , koszt rejestracji 160 zł ?
Zapraszamy do kontaktu ?
? 505 654 735
? Polub nas na FB lub odwiedź naszą str.
www.bestautochelm.pl
? Zapraszamy ?

