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Skoda Fabia Fabia
Ambition 1.0 MPI 60 KM
Nowy
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cykl miejski

6.3 l/100km

cykl
pozamiejski

4.6 l/100km

KO LO R
CZERWONY

cykl mieszany

5.3 l/100km

kupiony w Polsce bezwypadkowy nowy z salonu

emisja CO2

120 g/km

Gwarancja
24 miesięcy

50 000 46 000 PLN
Dane samochodu i
wyposażenie
Skrzynia
biegów
manualna
poduszki 6
ABS
ESP
ASR (kontrola
trakcji)

Numer oferty

642181

Pochodzenie

kupiony w
Polsce

Kraj
pochodzenia

Polska

Pierwsza
rejestracja
kupiony w
Polsce

elektryczne
szyby
wspomaganie
kierownicy
komputer
immobilizer
centralny
zamek

Zeskanuj kod, aby
zobaczyć ofertę online

światła
przeciwmgieln
e
czujniki
parkowania
kierownica
wielofunkcyjna
bluetooth
system StartStop
światła LED
czujnik
zmierzchu
ogranicznik
prędkości
przyciemniane
szyby
światła do
jazdy dziennej
poduszka
powietrzna
kierowcy
poduszka
powietrzna
pasażera
poduszki
boczne
przednie
kurtyny
powietrzne
radio
fabryczne
gniazdo SD
gniazdo USB
isoﬁx

bezwypadkowy
nowy z salonu

Opis dodatkowy
Fabia Ambition 1.0 MPI 60 KM
5-biegowa manualna
Numer oferty: 642181
Wyposażenie standardowe:
> 5 zagłówków regulowanych na wysokość
> Bluetooth dla radia Swing
> Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
> EASYLIGHT ASSIST - czujnik zmierzchu (Comming home, Leaving
home)
> ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA
> Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne
> Elektrycznie sterowane szyby przednie
> Fotel kierowcy z regulacją wysokości
> HHC - System wspomagania ruszania pod wzniesienia
> Immobiliser
> Klimatyzacja manualna
> Komputer pokładowy
> Konsola centralna z gniazdkiem 12 V
> Ogranicznik prędkości
> Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkiem
> Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka
> Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z
przodu, kurtyny powietrzne
> Przyciemniane szyby
> Przygotowanie pod radio fabryczne z 4 głośnikami
> Radio SWING (SWING Plus dla Style Color)
> Schowek na okulary (niedostępny z dachem panoramicznym)
> Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony
> Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
> Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie składane i dzielone
> Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
> Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
> Start-Stop - system rekuperacji energii
> Światła do jazdy dziennej LED
> TPM system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
> Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
> Wycieraczka tylnej szyby
> Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją częstotliwości pracy
> Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)
> Zestaw naprawczy do kół
> Cztery składane uchwyty w podsuﬁtce
> Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
> Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu
> Pakiet Chrom
> Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego z elementami
chromowanymi
> Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
> Lusterka i klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Pakiet COMFORT
Czujniki parkowania z tyłu, przednie światła przeciwmgielne, fotel
pasażera z regulacją wysokości, obręcze kół ze stopów lekkich
CYGNUS 6J x15" z oponami 185/60 R15.
Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz, bez
zestawu naprawczego
Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą ds. sprzedaży, który
udzieli pełnej informacji na temat prezentowanego samochodu. Tel.
605 458 000
Posiadamy na naszym magazynie dużo innych modeli marki Škoda
Polecamy Państwu również szeroką gamę akcesoriów.
Nota prawna
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
Pełna informacja dostępna jest u handlowca. Sprzedający nie
odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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