Fabia Ambition 1,0 TSI 70 kW (95 KM) 5-biegowa manualna
Samochód skonfigurowany
Model
Konfiguracja
zakończona
Konfiguracja

Fabia
2017-07-17 00:06:30

Škoda ID: 105940981
Wyposażenie
Silnik

Ambition
1,0 TSI 70 kW (95 KM) 5biegowa manualna

Wnętrze
Kolor nadwozia

Wnętrze standardowe
Czerwień Corrida
Niemetalizowany

NJ33M4, 2018, BL, 8T8T, GWPXWPX, T211211
Niniejsze informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu art.66&1 Kodeksu Cywilnego

Cena końcowa

50 071 zł

Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w przepisach prawnych lub technicznych dla ustalenia danych
technicznych w pojazdach silnikowych.

Dodatkowa ochrona

Dane techniczne

Dodatkowa ochrona
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km ( YME)
[ZMFANJ014060]

Wymiary zewnętrzne
0 zł

Długość

3.992 mm

Szerokość

1.732 mm

Wysokość

1.467 mm

Rozstaw osi

2.470 mm

Gwarancja Mobilności

Wyposażenie

Rozstaw kół przednich/tylnych
Wyposażenie opcjonalne
Pakiet Mixx (WPX)

Średnica zawracania
1 zł

Pojemność bagażnika min./max.

10,4
330 l / 1.150 l

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność,
komfort

Silnik, skrzynia biegów, elektryka

Elektrycznie sterowane szyby przednie

•

Paliwo

Immobiliser

•

Liczba cylindrów

3; in line

ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA

•

Pojemność silnika

999 cm³

Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka
zewnętrzne

•

Średnica cylindra

74,5 mm

Zestaw naprawczy do kół

•

Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową

•

Przednie światła przeciwmgielne

•

Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa

•

Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony,
z miejscem na butelkę 1,0l

•

Reflektory halogenowe

•

Wskaźnik wydajności energetycznej

Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy
oraz pasażera z przodu, dezaktywacja czołowej
poduszki powietrznej pasażera z przodu

•

Emisja CO2 - tryb mieszany

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

•

Konsola centralna z gniazdkiem 12V

•

Komputer pokładowy

•

petrol

Skok tłoka

76,4 mm

Maksymalna moc

70,00 kW

Maksymalny moment obrotowy

Współczynnik kompresji
Standard emisji zanieczyszczeń

160 Nm / 1500 3500 1/min Nm /
1/min
10,3 +/- 0,5
Euro 6
B
101 g/km

Masa
Dopuszczalna masa całkowita
Ładowność (z kierowcą)
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z
hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o
nachyleniu 12%

Trzy trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu

•

Ogranicznik prędkości

•

Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane
kluczyki)

•

Kurtyny powietrzne

•

Przyciemniane szyby

•

Schowek na okulary

•

Osiągi

Start-Stop - system rekuperacji energii

•

Maksymalna prędkość

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez
hamulców
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą
Nośność dachu

1.565 kg
530 kg
1.000 kg

550 kg
2.565 kg
75 kg

185 km/h

Schowek na kamizelkę odblaskową

•

Przyspieszenie 0-100 km/godz.

Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)

•

Pojemność zbiornika paliwa

Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie
składane i dzielone

•

Zużycie paliwa - tryb miejski

5,2 l/100km

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z
lusterkiem

•

Zużycie paliwa - tryb pozamiejski

3,9 l/100km

Zużycie paliwa - tryb mieszany

4,4 l/100km

Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją
częstotliwości pracy

•

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera

•

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

•

Klimatyzacja manualna

•

5 zagłówków regulowanych na wysokość

•

Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka

•

Radio SWING (kolorowy ekran dotykowy 5”, RDS
FM, wejście SD, USB, AUX-IN)

•

Wycieraczka tylnej szyby

•

10,6 s
45 l

Wyposażenie standardowe: Wnętrze
Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego z
elementami chromowanymi

•

Pakiet Chrom

•

Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej

•

Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu

•

Cztery składane uchwyty w podsufitce

•

Wyposażenie standardowe: Nadwozie
Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami
bocznymi

•

Lusterka i klamki zewnętrzne lakierowane w
kolorze nadwozia

•
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Finansowanie
Rodzaj finansowania

ŠKODA Kredyt Niskich Rat

Parametry finansowe
Cena samochodu

50 071 zł

Wkład własny - kwota

12 518 zł

Okres kredytowania

48 miesięcy

Limit przebiegu

20 000 km/rok

Ubezpieczenie
komunikacyjne za 1 rok
(finansowane)

1 903 zł

Rata miesięczna

500 zł

23 483 zł

3 opcje zakończenia
kredytowania: 1)
jednorazowa spłata raty
finalnej 2) rozłożenie raty
finalnej na raty miesięczne
3) przekazanie pojazdu do
Dealera i rozliczenie raty
finalnej

Opcje zakończenia
Rata finalna

Nota prawna
ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 55 200 zł, całkowita kwota
do zapłaty 67 714zł, oprocentowanie zmienne 1,69%, całkowity koszt kredytu 12 514zł (w tym: prowizja 3 070zł, odsetki 3 242 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 464
zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 737zł), 48 miesięcznych rat równych po 778 zł; rata finalna 30 383 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2016 na reprezentatywnym
przykładzie.
Oferta na wybrane modele ŠKODY przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp.
z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

© ŠKODA AUTO, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
Zastrzeżenie
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