ředmět:

Vozidlo 7 Fabia TMBEJ6NJ3HZ124200

Identifikace vozidla
Vozidlo
SKODA FABIA (NJ3334) 1.4 TDI 66kW Ambition
Motor
CUSB; 1 422 ccm; 1,40 L; 66 kW
Palivo
nafta
Spotřeba l/100km
4,3 / 3,5 / 3,8
Převodovka
RTE; jiná; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS
Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na
zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy
na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
Isofix příprava
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Rekuperace brzdové energie
Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti,
5 a vizuální/akustická výstraha
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Funkčnost
12v zásuvka vpředu
2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta
Anténa
Centrální zamykání: dálkové
Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
Denní svícení
Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 45
Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: postranní blikače
Manuální 5-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,780:1 první převodový stupeň (poměr),
1,940:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,190:1 třetí převodový
stupeň (poměr), 0,820:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,630:1 pátý převodový stupeň (poměr),
3,600:1 zpětný převodový stupeň (poměr), MQ 250 5F, typ - manuální
Nastavení světel: manuální nastavení výšky
Omezovač rychlosti
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail
Počet reproduktorů: 4
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou,
pružina
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně
spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & digital
Sada na opravu pneumatik
Start/Stop
Stěrače:
Typ posilovač řízení s progresivním účinkem
Venkovní teplota
Komfort
Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Tónovaná skla
Ventilace: pylový filtr
Exteriér
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva
lakované, ukazatele směru
Pneumatiky: 185 mm šířka plášťě, 60 % profil plášťě, rychlostní index H, index nosnosti: 84,
konvenční typ, nízký valivý odpor, průměr: 15
Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka
Přední a zadní nárazníky
Přední mlhová světla
Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky
(dálková světla)
Typ barvy: nemetalická
Zadní dveře - výklopné
Interiér
Čtecí lampičky vpředu a vzadu
Držák pohárků na předním sedadle
Luxusní obložení:
Odkládácí prostor pod sedadly na straně řidiče a na straně spolujezdce
Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka
Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální,
přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu
opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální
Úchyt na zavazadla
Výškově nastavitelný volant: plastový, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el.
nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný
Zpětné zrcátko
Ostatní
Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

