Nabídka předváděcích vozů Škoda v Porsche Brno
Fabia Combi Style 1,0 TSI 70kW (95PS)
Barva: bílá Candy

309.900

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, 6x airbag, el.nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken
vpředu a vzadu, zadní parkovací senzory, front assistant, loketní opěrka, dálk.ovl.centrál.zamykání,
Climatronic, palubní počítač, rádio SWING, kola z lehké slitiny 15".

PAKET STYLE PLUS
Vyhřívání předních sedadel, tempomat, asistent rozjezdu do kopce.

Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, rádio Bolero s bluetooth, střešní nosič.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubů, prodloužená záruka 5let/100 000km, sada gumových
koberců.

najeto 20.000 km

Rapid Spaceback Active 1,0 TSI 70kW (95PS)
Barva: modrá Denim metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, 6x airbag, kola ocelová 15" Dentro, el.ovl.oken vpředu, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče a spoluejzdce, dálk.ovl.centrál.zamykání, rádio BLUES, klimatizace
manuální, tónovaná skla, zadní sedadlo dělené, zadní stěrač.

PAKET ACTIVE PLUS
Malý kožený paket, přední mlhové světlomety, palubní počítač.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubů, prodloužená záruka 5let/100 000km, sada gumových
koberců.

najeto 20.000 km
31.8.2018

Rapid Ambition 1,0 TSI 70kW (95PS)
Barva: bílá Candy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, výškově nastavitelné
sedadlo řidiče, el.nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu, kontrola tlaku v
pneumatikách, dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace, palubní počítač MAXI-DOT, loketní
opěra vpředu, kola z lehké slitiny 15".

PAKET AMBITION PLUS
Zadní parkovací senzory, winter paket (vyhřívané sedadla vpředu a vyhřívané trysky ostřikovačů
čelního skla), komfortní telefonování.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubů, prodloužená záruka 5 let/100 000km, sada gumových
koberců.

najeto 20.000 km

Motorizace modelu Citigo: 1,0 MPI 55kW EU6 4,4l/100 km 101g/km CO2
Motorizace modelu Fabia: 1,0 MPI 55kW EU6 4,8l/100km - 108g/km CO2, 1,0 TSI 70kW EU6 4,4l/100 km - 101g/km CO2
Motorizace modelu Rapid: 1,0 TSI 70kW EU6 4,5l/100 km - 103g/km CO2, 1,0 TSI 81kW EU6 4,5l/100 km - 106g/km CO2
Motorizace modelu Octavia: 1,6 TDI 85kW EU6 3,8l/100km -99g/km CO2, 1,0 TSI 85kW EU6 4,5l/100 km - 104g/km CO2.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změny v letáku vyhrazeny.

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, www.skodavbrne.cz

Nabídka předváděcích vozů Škoda v Porsche Brno
Rapid Ambition 1,0 TSI 70kW (95PS)
Barva: stříbrná Brilliant metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, výškově nastavitelné
sedadlo řidiče, el.nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu, kontrola tlaku v
pneumatikách, dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace, palubní počítač MAXI-DOT, loketní
opěra vpředu, kola z lehké slitiny 15".

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, zadní stěrač.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubů, prodloužená záruka 5 let/100 000km, sada gumových
koberců.

najeto 20.000 km

Octavia Combi Ambition 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: bílá Candy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu i vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách,
dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace,palubní počítač,přední mlhové světlomety, rádio
SWING, loketní opěra vpředu, střešní nosič.

PAKET AMBITION PLUS
Tempomat, vyhřívání předních sedadel, komfortní telefonování.
Kola ALCATRAS 16", rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka
5 let/ do 100.000km.

Octavia Active 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: bílá Candy

najeto 20.000 km
IHNED

399.900

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu, kontrola tlaku v pneumatikách, centrál.zamykání bez
dálk.ovládání, denní svícení, rádio BLUES, systém START/STOP.

PAKET ACTIVE PLUS
Malý kožený paket, přední mlhové světlomety, palubní počítač.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, komfortní telefonování, zadní stěrač.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka 5
let/100.000km.

najeto 20.000 km

Octavia Combi Fresh 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: bílá Candy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu, kontrola tlaku v pneumatikách,
dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace,palubní počítač,přední mlhové světlomety, rádio
SWING, loketní opěra vpředu.

PAKET FRESH
Tempomat, vyhřívání předních sedadel, alu kola 16", multifunkční volant, zadní parkovací senzory,
vyhřívané trysky ostřikovačů, komfortní telefonování, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na
kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka
5 let/100 000 km.

najeto 20.000 km

Motorizace modelu Octavia: 1,4 TSI 81kW G-TEC EU6 5,4m3/100km - 126g/km CO2, 1,6 TDI 85kW EU6 3,8l/100km -99g/km CO2
Motorizace modelu Superb: 2,0 TDI 110kW 4x4 EU6 4,6l/100km - 120g/km CO2.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změny v letáku vyhrazeny.

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, www.skodavbrne.cz

Nabídka předváděcích vozů Škoda v Porsche Brno
Octavia Combi Active 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: stříbrná Brilliant metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu, kontrola tlaku v pneumatikách, centrál.zamykání bez
dálk.ovládání, denní svícení, rádio BLUES, systém START/STOP.

PAKET ACTIVE PLUS
Malý kožený paket, přední mlhové světlomety, palubní počítač.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, komfortní telefonování, střešní nosič - hagus, .
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka 5
let/100.000km.

najeto 20.000 km

Octavia Combi Ambition 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: bílá Candy

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu i vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách,
dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace,palubní počítač,přední mlhové světlomety, rádio
SWING, loketní opěra vpředu, střešní nosič.

PAKET AMBITION PLUS
Tempomat, vyhřívání předních sedadel, komfortní telefonování.
Alu kola ALCATRAS 16", rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka
5 let/ do 100.000km.

najeto 20.000 km

Octavia Combi Ambition 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: šedá Quartz metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu i vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách,
dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace,palubní počítač,přední mlhové světlomety, rádio
SWING, loketní opěra vpředu, střešní nosič.

PAKET AMBITION PLUS
Tempomat, vyhřívání předních sedadel, komfortní telefonování.
Alu kola ALCATRAS 16", rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka
5 let/ do 100.000km.

najeto 20.000 km

Octavia Combi Ambition 1,6 TDI 85kW (115PS)
Barva: stříbrná Brilliant metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, el.nastavitelná a
vyhřívaná zpětná zrcátka, el.ovl.oken vpředu i vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách,
dálk.ovl.centrál.zamykání, manuální klimatizace,palubní počítač,přední mlhové světlomety, rádio
SWING, loketní opěra vpředu, střešní nosič.

PAKET AMBITION PLUS
Tempomat, vyhřívání předních sedadel, komfortní telefonování.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, parkovací senzory vzadu, 3ramenný multifunkční
volant.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubu, sada gumových koberců, prodloužená záruka
5 let/ do 100.000km.

najeto 20.000 km

Motorizace modelu Octavia: 1,4 TSI 81kW G-TEC EU6 5,4m3/100km - 126g/km CO2, 1,6 TDI 85kW EU6 4,1l/100km -106g/km CO2
Motorizace modelu Superb: 2,0 TDI 110kW EU6 4,1l/100km - 109g/km CO2.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změny v letáku vyhrazeny.

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, www.skodavbrne.cz

Nabídka předváděcích vozů Škoda v Porsche Brno
Superb Combi L&K 2,0 TDI 140kW DSG (190PS)
Barva: černá Magic metalíza

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESC,ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, airbag řidiče a spolujezdce, zadní parkovací senzory, dešťový senzor,
navigace Amundsen, Bi-xenonové světlomety, virtuální pedál, LED Paket I, el. ovládání 5.dveří,
tříramenný multifunkční volant, KESSY, Sound System, výhřívání předních a zadních sedadel,
adaptivní podvozek DCC, adaptivní tempomat do 210km/h, vyhřívané čelní sklo, park assist, alu kola
Pegasus 18" antracitová.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo (neplnohodnotné), zvedák a klíč na kola, nouzové volání a Care Connect.
Povinná výbava, sada bezpečnostních šroubů, prodloužená záruka 5let/100 000km, sada gumových
koberců.

Motorizace modelu Octavia: 1,4 TSI 81kW G-TEC EU6 5,4m3/100km - 126g/km CO2, 1,6 TDI 85kW EU6 4,1l/100km -106g/km CO2
Motorizace modelu Superb: 2,0 TDI 140kW DSG EU6 4,2l/100km - 109g/km CO2, 2,0 TDI 110kW EU6 4,1l/100km - 106g/km CO2
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změny v letáku vyhrazeny.

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, www.skodavbrne.cz

