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Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech
Ambition Business Geen import/ Trekhaak/
Navi/ ECC/ Appl
07/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.600,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Octavia

Uitvoering: Combi 1.0 TSI Greentec...

Kenteken: ZP-107-N

Kilometerstand: 132.935 km

Bouwjaar: 07/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.168 kg

Motor: 999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Brilliant silve (grijs...

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 10,2 s
Topsnelheid: 199 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: A
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Zakendoen is op de centen letten zonder concessies te doen aan kwaliteit. Zo?n soort zakenauto is dit ook.
Met zijn benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele
kilometers. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank zijn aan
boord.

Een goede veiligheidsvoorziening is de spraakbediening en stuurbediening voor belangrijke functies. De
auto is natuurlijk voorzien van een full map navigatiesysteem en het audiosysteem biedt glasheldere
geluidskwaliteit dankzij dab-ontvangst. Smartphones die zonder snoer kunnen opladen halen simpel een
volle accu via de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. De auto is ook uitgevoerd met automatische
airconditioning. Is het maar een buitje of een constante regenstroom? De regensensor reageert altijd
accuraat! Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste
parkeervakken te manoeuvreren. De cruise control houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen! Extra
opties op deze auto zijn: lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende
buitenspiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De forward collision
warning reduceert het gevaar van een botsing met een voorligger significant. Een belangrijk
veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u
achter het stuur in slaap dreigt te vallen.

Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Bent u nieuwsgierig
geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
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zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


