
1. Škoda Octavia combi — hnědá Maple
Výbava : Style Plus, navíc: Vyhřívání přední a zadních sedadel s oddělenou
regulací,Virtuální pedál s el. ovládaným víkem zavazadlového prostoru,S
asistentem pro výhýbací manévry bez od bočovacího asistenta,Sunset,Dekorační
lišta černá Piano,Proaktivní ochrana cestujících (CREW PROTECT ASSIST
basic), Automatické parkování,Ostřikovače světlometů s indikátorem úrovně
kapaliny, Head-up displej,Suedia,Přístrojová deska, béžová,Kessy - bezklíčové
zamykánía startování s alarmem,Boční airbagy vzadu,Adaptivní podvozek
(DCC),Třízónová klimatizace CLIMATRONIC,Kolaz lehkéslitiny Perseus 7,5J x
18",Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím, Tažné zařízení
sklopné, el. Odjistitelné Simply Clever paket,Dvojitá podlaha v zav. prostoru pro
combis příčkami z hliníku,Paket pro spaní pro combi vč. roletek zadních
oken,Malý kožený paket (2ramenný MuFu kožený vyhřívaný volant) s pádly pod
volantem,Bezdrátové nabíjení s LTE a Wi-Fi,230V zásuvka + 2x USB-C vzadu,
USB-C u vnitřního zpětného zrcátka,Asistent změny jízdního pruhu, osvětlení
nást. prosotru pro vnější zp. zrcátka a bezrámečkovévnitřní zp. Zrcátko,Elektricky
nastavitelné přední sedadla s pamětí
Motor : 2.0 TDI — 110kW
Převodovka : 7“ automatická
Barva : hnědá metalická MAPLE
Interiér : béžový, polokožený
Najeto : cca 31 000km
1.registrace : 20.5.2020
Servisní historie : oprava levého boku
Cena : 899 000,- Kč vč. DPH

Škoda Otavia combi — bílá Moon
Výbava : Style Plus, navíc : Care Connect 3 roky + Infotainment Online 3

roky,Servozavírání víka zavazadlového prostoru,Sunset,Proaktivní ochrana
cestujících (CREW PROTECT ASSIST basic),"First Edition" „Boční airbagy
vzadu,Adaptivní podvozek (DCC),Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)
s příslušenstvím,Tažné zařízení sklopné, el. Odjistitelné, Simply Clever paket, Malý
kožený paket (2ramenný MuFu kožený vyhřívaný volant) s pádly pod
volantem,Bez hlasového ovládání,Odjištění zadního sedadla mechanické
Motor : 2.0 TDI— 110kW
Převodovka : 7“ automatická
Barva : bílá metalická MOON
Interiér : černý, látkový
Najeto : cca 28 000km
1.registrace : 8.7.2020
Servisní historie : výměna předního nárazníku
Cena : 749 000,- Kč vč. DPH



3. Škoda Octavia combi — modrá Lava
Výbava : Style Plus, navíc: Care Connect 3 roky + Infotainment Online 3

roky,Panoramatické střešní okno pro combi,Vyhřívání přední a zadních sedadel s
oddělenou regulací, Virtuální pedál s el. ovládaným víkem zavazadlového
prostoru,S asistentem pro výhýbací manévry bez od bočovacího
asistenta, SUNSET Proaktivní ochrana cestujících (CREW PROTECT ASSIST
basic),Parkovací asistent PARK ASSIST,S omývacím zařízením světlometů s
indikátorem úrovně kapaliny, SOUND SYSTEM CANTON,Head-up displej,Potah
sedadel kůže, s odjištěním zadních opěradel ze zav. pr. ,KESSYs alarmem,Boční
airbagy vzadu,Adaptivní podvozek DCC včetně volby jízdního profilu (snížení
podvozku -11mm ),Třízónová klimatizace CLIMATRONIC,Kola z lehké slitiny
"PERSEUS", antrac. leštěná, 7,5J x 18" 225/45 R18,Rezervní kolo (dojezdové),
zvedák vozu,klíč na kola,Tažné zařízení sklopné, el. Odjistitelné SIMPLY
CLEVER paket,Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru pro combi,Malý kožený
paket (2ramenný MuFu kožený vyhřívaný volant) s pádly pod
volantem,Bezdrátové nabíjení s LTE a Wi-Fi,230V zásuvka + 2x USB-C vzadu,
1x USB-C u vnitřního zpětného zrcátka,El. ovl., vyhř.,sklopná vn. zpětná zrc, s
aut.stm. a osvětl. nást. pr., s pamětí „vnitř. zp.zrc. bez rámečku, Side
Assist,Elektricky nastavitelné sedadlo a paměťpro řidiče a spolujezdce
Motor : 2.0 TDI — 110kW
Převodovka : 7“ automatická
Barva : modrá metalická LAVA
Interiér : černý, celokožený
Najeto : cca 21 000km
1.registrace : 2.3.2020
Servisní historie : výměna čelního okna
Cena : 949 000,- Kč vč. DPH


