Octavia Combi - Ekstraudstyr
Fresh

"Bolero" radio m/6CD/MP3*
"Swing" radio m/CD/MP3*

-

Aflægningsboks under passagerforsæde

-

Alarm m/bevægelses og niveausensor

-

Alu-fælge 6.5 x 16" "Crateris"
Alu-fælge 6.5 x 16" "Proxima"

-

Ambition Plus-pakke***

-

Askebæger f & b m lighter f (jumboboks)*
Askebæger for med lighter

-

Askebæger for og bag m/lighter foran*
Aux stik til MP3/iPod*
Brilleopbevaringsrum i luftkonsol
Champion Plus-pakke****
Climatronic 2 zonet & jumboboks*
Dobbeltbund i bagagerum
Dobbelte solskærme
Dynamic Sportspakke*****
Dæktrykskontrolsystem - TPM
El-forsæder memory i førerside *
El-indfældbare sidespejle m/memory*
El-indfældbare sidespejle*
El-opvarmet bagsæde v/læderindtræk
El-opvarmet bagsæde*
El-soltag i glas
Fravalg af motoremblem
Højtryksspulere ved forlygterne
Hill hold funktion
Indtræk "Alcantara" Læder/Kunstlæder
Indtræk "Duo", Stof/Læder/Kunstlæder*
Indtræk "Supreme" Læder/Kunstlæder
Interiør panel træ-imitation
Isofix i passagersæde
Jumbo boks/armlæn mel forsæder *

-

Octavia Combi - Ekstraudstyr
Fresh

Lille læderpakke - styring af radio/DSG*
Lille læderpakke - Radiostyring inkl. MaxiDot*

-

Lille læderpakke**

-

Lysass. m/regnsens. & nedblænd. bakspejl*

-

MaxiDOT informationsdisplay
Metallak

-

MDI interface*

-

Opvarmede sprinklerdyser v forrude
Parkeringssensor bag

-

Regnsensor og nedblændende bakspejl
Skipose
Sound system (12 højt., digital equalizer)*
Sunset - mørke ruder bag
SKODA navigationssystem "Amundsen"*
SKODA navigationssystem "Amundsen"m/DAB*
SKODA navigationssystem "Columbus"*
Tagræling silver
Tagræling sort
Tågeforlygter m drejelys
Xenon forlygter m/kurvelys og højtryksspulere

-

S = Standardudstyr
* = Kræver samtidig bestilling af et eller flere ekstraudstyr. Kontakt din lokale ŠKODA-forhandler for nærmere oplysninger
** = Læderpakken indeholder 4-eget læderrat, lædergearknop, og læderhåndbremsegreb
*** = Ambition Plus-pakken Indeholder Climatronic 2 zoner, jumbobox, Tågeforlygter med drejelys, Aux-stik, Opvarmede sprinklerdyser ved forrude, Regnsensor og lyssensor på bakspejl.
**** = Champion Plus pakken indeholder El-førersæde med memory funktion, Duo indtræk (stof-læder), El- indfældbare sidespejle med memory funktion, Tågelygter med drejelys, Opvarmede
sprinklerdyser, Regnsensor, Nedblændende bakspejl samt sidespejl i førerside, Opbevaringsboks under passagersæde
***** = Dynamic sportspakken indeholder 3-eget sportslæderrat, Gearknop i læder, håndbremsegreb i læder, sportssæder foran, indtræk i Dynamic stof (silver eller red)
Er du i tvivl så kontakt din nærmeste ŠKODA-forhandler.
Listen er genereret den 23-05-2013
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.

