OCTAVIA
Комплектація / Двигун

ДВИГУН

ПРИМІТКА*

АКЦІЙНА ЦІНА
ЦІНА НА 2019 МР
НА 2018 МР
(ГРН)***
(ГРН)**

ACTIVE
1.6 MPI/110 л.с. 5MG
1.4 TSI/150 л.с. 6MG

-

-

444,277
478,348

AMBITION
1.4 TSI/150 л.с. 6MG
1,4 TSI/150 л.с. 7DSG
1,8 TSI/180 л.с. 7DSG
2,0 TDI/150 л.с. 6DSG

-

492,474

541,889

541,186
616,093

592,333
670,705

611,980

-

STYLE

1,8 TSI/180 л.с. 7DSG

-

645,402

701,231

2.0 TSI/245 л.с.

-

-

981,214

1.4 TSI/150 л.с. 6MG
1,4 TSI/150 л.с. 7DSG

-

572,415
622,886

RS

* Пакет Street для Octavia Active: протитуманні фари, 3-й підголівник ззаду, центральний замок з 2-ма складними
ключами без системи SAFE, бортовий комп'ютер MFA, передні і задні вікна з електроприводом, зовнішні
дзеркала заднього виду, пофарбовані в колір кузова.
* Пакет Techno для Octavia Ambition: 3-й підголівник ззаду, підсвічування простору для ніг спереду і ззаду, задні
TOP LED ліхтарі, кольоровий "MAXI-DOT", легкосплавні диски Alcatras 16"/ легкосплавні диски Ilias 16",
регулювання по висоті сидінь водія і переднього пасажира з підтримкою поперекової області.

* Пакет Techno+ для Octavia Ambition: 3-й підголівник ззаду, підсвічування простору для ніг спереду і ззаду, задні
TOP LED ліхтарі, кольоровий "MAXI-DOT", легкосплавні диски Alcatras 16"/ легкосплавні диски Ilias 16",
інформаційно-розважальна навігаційна система "AMUNDSEN" (без карт) , підключення Apple, "SMART LINK +",
малий шкіряний пакет (3-спицеве спортивне багатофункціональне шкіряне рульове колесо для радіо і
телефону), комфортна телефонія з голосовим управлінням, Wi-Fi, круїз-контроль, Регулювання по висоті сидінь
водія і переднього пасажира з підтримкою поперекової області.
* Пакет Style NEW для Octavia Style: підсвічування простору для ніг спереду і ззаду, задні TOP LED ліхтарі,
кольоровий "MAXI-DOT", зовнішні дзеркала з обігрівом, що складаються, з затемненням і Boarding-Spots, задній
парктронік, інформаційно-розважальна навігаційна система "AMUNDSEN" (без карт), підключення Apple,
"SMART LINK +", малий шкіряний пакет (3х-спицеве спортивне багатофункціональне шкіряне рульове колесо
для радіо і телефону), комфортна телефонія з голосовим управлінням, Wi-Fi.
** Прайс-лист дійсний з 26 березня на авто, що є в наявності на складі. Кількість автомобілів обмежена. Акційна
пропозиція не поширюється на авто що придбаються у кредит.
*** Ціна дійсна з 28 січня 2019 року на замовлення автомобілів у виробництво.
**** Рекомендована ціна
Доплата за колір металік, грн. (Active, Ambition, Style)

14,884

Доплата за колір металік, грн. (L&K, RS)

5,006

Доплата за спецлак (9P9P, J3J3 - EOP 18/2019) грн. (Active, Ambition, Style)

9,878

Доплата за спецлак (9P9P, J3J3 - EOP 18/2019 M3M3 - RS) грн. (L&K, RS)

0

Доплата за Fleet кольори (FLT) грн. (Active, Ambition, Style)

26,250

Доплата за Fleet кольори (FLT) грн. (L&K, RS)

20,838

Доплата за спецметалік (K1K1) грн. (Active, Ambition, Style)

26,250

Доплата за спецметалік (K1K1) грн. (L&K, RS)

20,838

На всі автомобілі надається гарантія строком на 2 роки без обмеження пробігу.

