ÖLÇÜLƏR

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

Çəkisi, kg:

1341

1341

Uzunluğu, mm:

4689

4689

Eni, mm:

1829

1829

Hündürlüyü, mm:

1485

1485

158

158

2686

2686

578/1533

578/1533

45

45

7.0/4.7/5.5

7.0/4.7/5.5

9

9

223

223

Sürət qutusu

8 pilləli avtomatik sürət
qutusu

9 pilləli avtomatik sürət
qutusu

Motor və at gücü

2.0 TSI / Tam ötürücülü
(4x4) 132 KW, 180 at gücü

1,4 TSI / Ön ötürücülü
110KW, 150 at gücü

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

Klirens, mm:
Təkər bazası, mm:
Yük bölməsinin həcmi, l:
Yanacaq çəni, l:
Yanacaq sərfiyyatı, l:
Sürətlənmə 0 - 100 km/s, san:
Maksimal sürət km/s :

TƏCHİZAT
Informasiya kitabçası Rus dilində
"ERA GLONASS" təcili yardım sistemi
Polad diskli ehtiyat təkər, alətlər dəsti, domkrat və
açar
Pis yollar dəsti

TƏCHİZAT
Elektron Sabitliyə Nəzarət Sistemi (ESC), ABS və XDS
Elektromexaniki əl əyləci
Disk tipli arxa əyləclər
İstilik izolyasiyalı ön, yan və arxa şüşələr
Ön hissədə əlavə alt müdafiə
Sükanın teleskopik və hündürlüyə görə
tənzimlənməsi
Kuzov rəngli xromlu bamperlər, qapı tutacaqları və
yan güzgü korpusları
Uşaq oturacağının bərkidilməsi "İSOFİX"
Arxa oturacağın mərkəzi hissəsində 3-nöqtəli
təhlükəsizlik kəməri
Ön oturacaqların başaltlıqlarının hündürlüyə görə
tənzimlənməsi
Ön oturacaqların hündürlüyə görə və bel
nahiyələrinin mexaniki tənzimlənməsi
Arxa oturacağın bel hissəsinin qatlanması
3 ədəd arxa başaltlıq
3-nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri
Ön oturacaqların qızdırılması
Distansion idarə olunan mərkəzi kilid sistemi və
START/STOP düyməsi
Ön və yan hava yastıqları
Ön pərdə tipli təhlükəsizlik yastıqları
Ön və arxa şüşələrin elektrik tənzimlənməsi (komfort
funksiyalı)

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

TƏCHİZAT
Xrom dekorativ taxmalar
Sürücü və ön sərnişin günlüklərində güzgülər
Ön və arxa mərkəzi dirsəkaltlıq
Əlavə çınqıl/daş qoruyucu örtük (kuzov rəngli)
Elektrik tənzimlənən və qızdırılan yan görüntü
güzgülər
Elektron immobilayzer sistemi
Yük bölməsində 12V giriş
TPMS - təkərlərdəki hava təzyiqinə nəzarət sistemi
Emissiya standartı EU6
LED tipli ön fənərlər və "Day Light" diod tipli gündüz
işıqları
8 ədəd səs dinamiki (passiv)
Cruise Control sistemi (sürət məhdudlaşdırıcısı ilə)
İki tonlu səs siqnalı
Climatronic kondisioner (2 zonalı)
İşıq və yağış sensoru
Avtomatik tündləşən arxa görüntü güzgüsü
Mobil telefona qoşulma
Yük bölməsinin işıqlandırılması
Yük bölməsində əşya qutuları (sağ və sol)

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

TƏCHİZAT
Əşya dolabın soyudulması
Multifunksional displey "MAXİ DOT"
Təhlükəsizlik kəmərlərinin işıq və səsli indikatoru
Ön şüşənin yuyucu forsunkaların qızdırıcısı
"SMARTLİNK+" funksiyası
Yük bölməsinin tor dəsti
Parça oturacaqlar
Buz qazıyıcı alət
Hill start assist funksiyası
Məlumat-əyləncə sistemi Radio Swing (MIB3) 8,
düym USB type C
2xUSB-C öndə, 2xUSB-C arxa cərgədə+ 1 USB-C arxa
görüntü güzgüdə
2 oxlu multifunksional dəri sükan (tiptronik)
Yüngül lehimli disklər R18 PERSEUS
LED tipli arxa dinamik dönmə işıqları
Korner funksiyalı ön dumanəleyhinə fənərlər
Mərkəzi kilid sistemi Kessy Full funksiyası (açarsız
daxilolma )
Ön və arxa park sensorlar
Arxa kamera (yuyulma sistemi ilə)
Kuzov rəngli bamperlər, qapı tutacaqları və yan
güzgü korpusları

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

TƏCHİZAT

OCTAVIA ACTIVE+

OCTAVIA AMBITION+

40.900 AZN

44.900 AZN

Ön oturacaqların hündürlüyə görə mexaniki
tənzimlənməsi
Qara dekorativ taxmalar
Ön mərkəzi dirsəkaltlıq "Jumbo Box"
Arxa park sensorlar
"Day Light" diod tipli gündüz işıqları, LED tipli ön və
arxa fənərlər
Ön və arxa duman əleyhinə fənərlər
Bir tonlu səs siqnalı
Climatronic kondisioner və əşya dolabın
soyudulması
"SMARTLİNK" funksiyası
Yüngül lehimli disklər TWISTER 7J x 16" - 4 əd.
2xUSB-C öndə
Qiymət

