Skoda Octavia 1.5 TSI First Edition
2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 36.834,Autogegevens
Merk, model:

Skoda Octavia

Uitvoering:

1.5 TSI First Edition

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.263 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Lava blue(blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 230 km/u
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,9 l/100km (1 op 25,6)
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze nieuwe auto is nu uit voorraad
leverbaar. Hoe koud het buiten ook is, de stoelverwarming geeft u meteen een behaaglijk gevoel. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, extra
getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Terwijl het full map navigatiesysteem de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het
audiosysteem met dab-ontvangst. De bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen op het stuur of via
spraak. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u
altijd uw favoriete muziek bij de hand. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning.
De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting
en de ruitenwissers worden ingeschakeld. De adaptive cruise control helpt u tijdens elke rit om afstand te
houden van uw voorliggers en dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste
gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Extra opties op deze auto zijn: lederen
versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en boordcomputer.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Forward collision warning waarschuwt voor een
kop-staart botsing. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning,
die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Lane assist is een andere naam
voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe Octavia. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te
laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot ziens in
onze showroom!

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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