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ŽIVITE KOT VI
Živite pametno, živite zdravo, živite srečno, živite skupaj, živite življenje.
Pogosto nam povedo, kako naj živimo. In za vse tiste, ki ne želijo več
poslušati, je zdaj kaj videti: nova ŠKODA OCTAVIA. Vendar ne le zaradi
impresivnega dizajna. Nova OCTAVIA je avtomobil za vse, kar vam pade
na pamet – ali ne pade. Naj bodo to otroci, hobiji, stil, hitrost ali celo
udobje. Opremljena z veliko prostornostjo, najsodobnejšo tehnologijo in
varnostnimi asistenčnimi sistemi ter mnogimi pametnimi idejami, da se
lahko osredotočite na najpomembnejše – živeti kot vi.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ZUNANJOST
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ČUSTVA V GIBANJU

BLAGOVNA
ZNAMKA ŠKODA
Kot znamenje časti ime
ŠKODA ponosno krasi
peta vrata.

OCTAVIA uteleša oblikovalski trend blagovne znamke ŠKODA: združitev
estetike, varnosti in praktičnosti. Ne glede na to, ali avtomobil gledate kot
celoto ali stopite bližje in raziščete njegove edinstvene lastnosti, OCTAVIA
izžareva harmonijo funkcionalnosti in čustev.

Oblikovanje

SLOG IN
FUNKCIONALNOST
Avtomobil zaznamujejo
dinamične linije, uravnotežena
razmerja in izrazite lastnosti,
kot je sprednja rešetka
hladilnika in žarometi v obliki
puščice. Tudi meglenke so
nezamenljive. Poleg svoje
funkcionalnosti imajo tudi
ključno vlogo pri oblikovanju.

PANORAMSKO
STREŠNO OKNO
Spustite več svetlobe
in svežega zraka v
notranjost vozila.
Električno nastavljivo
panoramsko strešno
okno v različici Combi je
izdelano iz obarvanega
stekla in omogoča, da
ustvarite velik odprt
prostor nad sprednjima
sedežema.
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Avtomobil je opremljen z novo oblikovanimi strešnimi sanmi, ki čisto blizu strehe sledijo njeni aerodinamični obliki.

Oblikovanje

STREŠNI NOSILCI

OBLIKA LUČI
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NAJ SE SVETI
Napredna tehnologija je čudovito vključena v oblikovanje
novega modela ŠKODA OCTAVIA. Avtomobil je opremljen
s full LED matričnimi glavnimi žarometi, ki zagotavljajo
boljšo osvetlitev ceste in višjo stopnjo varnosti.

GLAVNI ŽAROMETI
IN MEGLENKE
Zunanje luči združujejo edinstven
kristalni dizajn ŠKODA z
inovativno rešitvijo. V najvišji
različici so v celoti izdelani v
matrični tehnologiji. S pomočjo
kamere v vetrobranskem steklu
lahko full LED matrični glavni
žarometi zaznajo spredaj vozeče
vozilo ali promet v nasprotni smeri.
Na podlagi tega se dolgi žarometi
postopoma prilagodijo. To vozniku
zagotavlja najboljšo vidljivost, ne
da bi zaslepil druge voznike. Glavni
žarometi vključujejo tudi funkcijo
zasenčenih žarometov (način
prilagodljivega sistema prednjih
luči), ki jo ustvarja projekcijski
modul v kombinaciji s stranskim
reflektorjem. Sistem prilagaja
osvetlitev položaju volana. Izjemna
funkcionalnost meglenk je podprta
s tehnologijo svetlečih diod.

Oblikovanje

ZADNJE LUČI
Full LED zadnje luči so
opremljene z animiranimi
smerniki, ki ne nakazujejo
le smeri zavijanja, ampak
dodajo avtomobilu
dinamičnost. Zadnje luči
vključujejo tudi dekorativne
elemente, ki so značilni za
avtomobile ŠKODA. Medtem
ko je C-oblika luči nekoliko
posodobljena, kristalni
elementi odsevajo češko
tradicijo izdelave kristalnega
stekla.

NOTRANJOST

DOBRODOŠLI DOMA
Notranjost vas vabi s popolno skladnostjo materialov in barv.
Armaturna plošča odseva zunanje linije avtomobila in poudarja
občutek razkošne prostornosti. Zaslon infotainment sistema, ki se
nahaja na armaturni plošči neposredno v voznikovem vidnem polju,
ustvarja prijetno simetrijo. Atraktivni dekorativni elementi, kromirani
detajli in LED ambientalna osvetlitev dopolnjujejo močan vtis.
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UDOBJE
IN PROSTOR

Oblikovanje

Notranjost samozavestno
predstavlja mojstrsko
izdelavo blagovne znamke
ŠKODA. Obdani s
kakovostnimi materiali
boste uživali, kjerkoli
boste sedeli. Izjemno
prostorna notranjost
ponuja veliko prostora
za noge in glavo za vse
potnike.

STIL IN FUNKCIONALNOST
Vozilo je opremljeno z novo oblikovanim dvokrakim volanom. Že v različici Ambition je opremljeno z večfunkcijskim volanom, ki ne omogoča le
upravljanja radia, telefona in DSG menjalnika, opcijsko lahko izberete tudi funkcijo ogrevanja.

Oblikovanje
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Oblikovanje

DEKORATIVNA OBLOGA
Armaturna plošča v novem modelu OCTAVIA je lahko obložena s Suedio (prikazano) ali s tkanino z okrasnimi šivi,
ki dajejo notranjosti izjemen stil.

Oblikovanje
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POVEZLJIVOST

30

ŠKODA CONNECT:
NA POTI S
SVETOVNIM SPLETOM

Biti popolnoma in stalno povezan ne pomeni
le dostopa do zabave in informacij, vendar tudi
asistenco na poti. ŠKODA Connect so vaša vrata v
svet neomejenih komunikacijskih možnosti.

ŠKODA CONNECT

Povezljivost

Ta vključuje dve kategoriji storitev. Spletni infotainment sistem omogoča
informacije o stanju prometa v realnem času, sistem Care Connect pa je
namenjen pomoči in varnosti ter omogoča oddaljen dostop in nadzor nad
vozilom. Nudi tudi asistenčne storitve v vseh okoliščinah, ki to zahtevajo.

SPLETNO DODATNO OGREVANJE

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE

Upravljajte dodatno ogrevanje v svojem avtomobilu
od koderkoli z aplikacijo ŠKODA Connect na svojem
pametnem telefonu. Če prihajate s potovanja in
ste tik pred tem, da se odpeljete domov, aktivirajte
dodatno ogrevanje v svojem avtomobilu, da
ga prijetno ogrejete. Poleg samega aktiviranja
lahko nastavite tudi čas odhoda in izberete med
ogrevanjem ali prezračevanjem.

Ta funkcija vam omogoča, da udobno
zaklenete ali odklenete svoje vozilo prek
aplikacije ŠKODA Connect, ne glede na to,
kje ste.
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SPLETNE PROMETNE
INFORMACIJE
Vselej posodobljene informacije
vam zagotavljajo popoln pregled
nad vsakim potovanjem.
Prav tako omogočajo, da se
odzovete na nove razmere,
kot so dela na cesti, prometne
nezgode in prometni zastoji.
Lokalne informacije o nevarnosti
vas bodo opozorile v primeru
kakršnih koli neugodnosti na
poti, kot so težavne razmere ali
omejena vidljivost.

FUNKCIJE NA ZAHTEVO
Tehnologija funkcij na zahtevo vam omogoča nakup in aktiviranje
funkcij vozila in funkcij infotainment sistema tudi po proizvodnji
vozila. To pomeni, da lahko spremenite svoje mnenje o tem, katere
funkcije potrebujete v svojem vozilu. Poleg tega lahko svoje vozilo
tudi posodobite.

Ta storitev vam bo še posebej koristila, če vaše vozilo uporablja
več uporabnikov. Nastavite svoj udoben položaj sedeža, prikaz na
aktivnem informacijskem zaslonu ali parametre klimatske naprave
– nastavitve se bodo sinhronizirale z vašim osebnim računom
ŠKODA ID in pri naslednji prijavi v vaš avtomobil, zatem ko ga
je vozil nekdo drug, lahko udobno ponastavite svoje priljubljene
nastavitve.

Povezljivost

SPLETNE OSEBNE PRILAGODITVE

SIMPLY
CLEVER

34
Simply Clever

GENIALNOST JE V
PODROBNOSTIH

Rešitve Simply Clever olajšajo vaše življenje. Ne glede
na to, ali gre za praktične predale za shranjevanje
ali domiselno vlečno palico, te premišljene rešitve
omogočajo brezskrbno potovanje.

LOGOTIP ZA DOBRODOŠLICO

PREDAL ZA SONČNA OČALA

Svetleče diode v spodnjem delu sprednjih vrat
oblikujejo napis ŠKODA, ki osvetljuje področje vstopa.

Praktičen predal je na voznikovem in sovoznikovem dosegu
nad notranjim vzvratnim ogledalom. (Ni na voljo v kombinaciji
s panoramskim strešnim oknom.)
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Zaščitne letve za stekla učinkovito preprečujejo
nabiranje umazanije v prostoru med vetrobranskim
steklom in karoserijo avtomobila.

Simply Clever

ZAŠČITNE LETVE ZA STEKLA
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REZERVOAR ZA ADBLUE TEKOČINO ZA
DIZELSKE MOTORJE
Zahvaljujoč dolgemu vratu rezervoarja lahko uporabljate
kateri koli nastavek za točenje AdBlue na bencinski črpalki.

REZERVOAR ZA TEKOČINO ZA
ČIŠČENJE STEKEL

Simply Clever

Pri polnjenju tekočine za pranje ne boste razlili niti
kapljice. Rezervoar za tekočino ni le lahkodostopen,
ampak ima tudi vgrajen lij.

DVOJNI ŽEP
Organizirajte svoje stvari še bolje z dvojnimi žepi na zadnjih
straneh naslonjal sprednjih sedežev. Spravite svoj prenosni
računalnik v večji žep, mobilni telefon pa v manjšega.

37
Manjše elektronske naprave lahko varno spravite v predal Jumbo Box v sprednjem naslonjalu za roke. In ko je klimatska naprava vklopljena,
lahko celo hladite svoje prigrizke. V sredinski konzoli sta na voljo držali za odlaganje pijače s Simply clever rešitvijo za odpiranje.

Simply Clever

JUMBO BOX IN DRŽALA ZA PIJAČO
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Simply Clever

PREDALI V SPREDNJIH VRATIH

PREDAL ZA DEŽNIK/OMELO ZA SNEG

V prostornem predalu v sprednjih vratih najdete držalo
za 1,5-litrsko plastenko in gumijasti trak. V ta predal lahko
namestite tudi koš za odpadke.

Domišljen predal znotraj voznikovih vrat je zasnovan tako, da odvaja vodo iz avtomobila.
Ta predal lahko uporabite za odlaganje omela za sneg ali originalnega dežnika ŠKODA.

POKLOP ZADNJIH NASLONJAL

VLEČNA NAPRAVA

Zadnji sedeži se lahko poklopijo z vzvodom za zlaganje, ki je v prtljažniku,
kar omogoča še udobnejše nakladanje prtljage.

Avtomobil je opremljen z zložljivo vlečno napravo z električnim proženjem.
Gumb najdete v prtljažniku.
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Za preprečitev neželenega kotaljenja predmetov po prtljažniku sta idealna elementa iz umetne snovi s pritrdili Velcro.
Kadar ju ne uporabljate, sta shranjena v predalih za zadnjimi koloteki.

Simply Clever

ELEMENTI ZA PRTLJAGO

PRTLJAŽNI
PROSTOR
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XXL-PRTLJAŽNIK

KAPACITETA
Kot vedno je prtljažnik zelo
prostoren. V različici Combi
ponuja prostornino 640 l in
1.700 l, če podrete zadnje
sedeže.

Prtljažnik

Vaša XXL-naravnanost zahteva XXL-kapaciteto. A kot prava ŠKODA
mora biti tudi praktična. V prtljažniku novega modela OCTAVIA boste
našli številne premišljene pripomočke, ki vam pomagajo, da v svoj
avtomobil spravite vso prtljago, kljub temu ohranite red in preprečite,
da bi se prtljaga premikala sem in tja.

PROGRAM MREŽ

DVOJNO DNO

Ena vodoravna in dve navpični mreži povečujejo
prilagodljivost prtljažnika in trdno varujejo tovor.

Dvojno dno (ekskluzivno za različico Combi) omogoča lažje ravnanje
s prtljago ali skriti prostor za shranjevanje, saj je dno prtljažnika na
ravni nakladalnega roba.
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KAPACITETA

Prtljažnik

Osnovna prostornina prtljažnika limuzinske
različice znaša 600 l, pri podrtih zadnjih
sedežih pa se lahko ta poveča na 1.555 l.

PROGRAM MREŽ

DVOJNO DNO PRTLJAŽNEGA PROSTORA

Komplet vključuje eno vodoravno in dve navpični mreži, ki zanesljivo preprečujeta
premikanje prtljage sem in tja. Poleg tega boste jasno videli, kam ste prtljago zložili.

Talno oblogo prtljažnika lahko tedaj, ko ne prevažate ničesar, kar bi umazalo vozilo, obrnete s stranjo
iz elegantne tkanine navzgor, po potrebi pa jo preprosto obrnete na pralno gumijasto stran.

UDOBJE
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VISOKA TEHNOLOGIJA,
VISOKO UDOBJE

Včasih je dobro biti razvajen. Na primer pri vožnji. Na vaš ukaz
je na voljo mnogo premišljenih tehnologij in pametnih funkcij,
pripravljenih za čim večje udobje in užitek v vožnji. Preprosto
spustite nogo.

Udobje

ELEKTRIČNO KRMILJENA PETA VRATA IN NAVIDEZNI PEDAL
Električno krmiljena peta vrata se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb daljinskega upravljalnika, na gumb
na sredinski konzoli ali neposredno na gumb na petih vratih. Raven odpiranja vrat lahko prilagodite v skladu s
svojimi potrebami. Vrata so lahko opremljena z navideznim pedalom, ki omogoča brezstični dostop.
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10-PALČNI MULTIMEDIJSKI ZASLON
Privlačen dizajn spremlja popolna funkcionalnost. 10-palčni multimedijski zaslon omogoča delovanje drsnika
na dotik, pri katerem se vam ni treba dotikati zaslona, medtem ko prilagajate glasnost ali povečujete
navigacijo. Pod zaslonom je pri upravljanju na voljo tudi ergonomsko oblikovan naslon za zapestje.

Udobje

10-PALČNI INFOTAINMENT SISTEM COLUMBUS
Avtomobil je lahko opremljen z vrhunskim tridimenzionalnim navigacijskim sistemom Columbus, ki vključuje tudi udobno upravljanje z ročnimi gestami. Naprava omogoča drugačno
povečavo prikaza na zaslonu za infotainment sistem in za aktivni informacijski zaslon, kar je odlično orodje na primer za prikaz zemljevidov. Columbus je opremljen z enoletnimi
predplačniškimi spletnimi storitvami, kar zagotavlja večje udobje za vaša potovanja. Druga prednost je brezplačna posodobitev navigacijskih podatkov za celotno življenjsko dobo.
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AMBIENTALNA OSVETLITEV

Udobje

Izkusite ultimativno udobje notranje osvetlitve. LED ambientalna osvetlitev, ki lahko ponuja številne izjemne
barvne možnosti, vključuje svetleče diode, ki potekajo vzdolž notranjosti vozila, osvetlitev prostora za noge
spredaj in zadaj, osvetlitev ročajev vrat spredaj in zadaj ter osvetlitev prtljažnika.
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ZVOČNI SISTEM CANTON
Uživajte absolutno čistost zvoka glasbe ali
govorjene besede prek zvočnega sistema
Canton z dvanajstimi zvočniki, vključno
z osrednjim zvočnikom in nizkotonskim
zvočnikom v prtljažniku.

Medtem ko vam držalo za
multimedijske naprave omogoča
varno namestitev tablice na vzglavnik
sprednjega sedeža, vam aplikacija
Media Command omogoča
upravljanje informacijskega sistema
s tablice ali pametnega telefona
prek omrežja WiFi, kjerkoli sedite.
Na voljo je izključno v kombinaciji z
navigacijskim sistemom Columbus.

Udobje

DRŽALO ZA
MULTIMEDIJSKE NAPRAVE
IN MEDIA COMMAND
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Udobje

AKTIVNI INFORMACIJSKI ZALON/PROJICIRNI ZASLON
Odlično preglednost zagotavlja aktivni informacijski zaslon, ki lahko prikazuje specifikacije računalnika vozila, združene z raznimi podatki, kot so navigacijske informacije. Projicirni zaslon
prikazuje podatke o vožnji na tak način, da vozniku pri spremljanju podatkov ni treba odvrniti pogleda s ceste, s čimer se bistveno zmanjša možnost odvrnitve pozornosti.
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Uživajte v lažjem parkiranju s pomočjo kamere za vzvratno vožnjo, nameščene v ročaju prtljažnih vrat. Zaznava prostor za avtomobilom
in glede na širino vozila nakazuje vozne pasove. Kamera ponuja več različnih načinov prikaza, vključno z vzvratno vožnjo s prikolico.

Udobje

KAMERA ZA POMOČ PRI VZVRATNI VOŽNJI
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SPREDNJA SEDEŽA ERGO

Udobje

Največje udobje za voznika in sovoznika zagotavljata električno nastavljiva sprednja sedeža Ergo, ki poleg drugih funkcij
vključujeta tudi nastavitev globine naslonjal za glavo.
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ZADNJI SENČNIKI
Mehanski senčni roloji za zadnji stranski stekli in za steklo na petih vratih v
limuzinski različici bistveno povečujejo udobje potnikov na zadnjih sedežih v
sončnem vremenu.

SPALNI PAKET
S spalnim paketom lahko potniki na zadnjih sedežih sladko spijo med
dolgim potovanjem (ekskluzivno za različico Combi). Vključuje prilagodljiva
naslonjala za glavo na stranskih sedežih, ki udobno podpirajo glavo med
spanjem, senčna roloja za zadnji stranski stekli, zatemnitev stekel SunSet,
dve opori za noge Lounge Step in odejo, elegantno spravljeno v sivi torbici.

Električno nastavljiva sprednja sedeža Ergo lahko ponujata tudi
masažno funkcijo. To vrhunsko raven udobja vedno spremljajo
prezračevanje in ogrevanje prednjih sedežev, pa tudi oblazinjenje iz
perforiranega usnja.

Udobje

MASAŽNA FUNKCIJA
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UPRAVLJANJE
PANORAMSKEGA
STREŠNEGA OKNA/USB
Panoramsko strešno okno lahko preprosto
odprete ali zaprete z dotikom enote za
upravljanje na stropnem panelu nad svojo
glavo. Vsebuje tudi dodatno USB-vtičnico,
ki je nadvse primerna za polnjenje naprav,
nameščenih na vetrobranskem steklu.

Udobje

BRALNE SVETILKE
Z NASTAVITVIJO
INTENZIVNOSTI
Intenzivnost svetlobe lahko
preprosto nastavite tako, da
držite roko pod bralno svetilko.

59
Predal za mobilni telefon ojača signal vašega mobilnega telefona in ga obenem med vožnjo brezžično polni. Predal ni le preprosto
dostopen, temveč je primeren tudi za naprave z večjim zaslonom. Na sredinski konzoli sta nameščeni dve USB-C podatkovni
vtičnici, ki omogočata preprosto povezavo zunanjih naprav z infotainment sistemom brez uporabe spominskega ključa ali adapterja.

Udobje

PREDAL PHONE BOX/USB-VTIČNICE
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ELEKTROMEHANSKA PARKIRNA ZAVORA

Udobje

Nova OCTAVIA je opremljena z elektromehansko parkirno zavoro (standardno v vseh različicah), ki je
nadomestila običajno mehansko ročno zavoro. Elektromehanska parkirna zavora deluje na zadnji kolesi.
Voznik jo lahko ročno aktivira/deaktivira z gumbom na sredinski konzoli med prednjima sedežema.

UDOBJE NA ZADNJIH SEDEŽIH

ELEKTRONSKA OTROŠKA VARNOSTNA KLJUČAVNICA

Na zadnjem delu predala Jumbo Box se nahajata dve USB-C-vtičnici, ki omogočata polnjenje
mobilnega telefona. V avtomobilu s 3-področno klimatsko napravo se tukaj nahajajo
kontrolniki za upravljanje področja zadnjih sedežev.

Le pritisnite na gumb, in otroci bodo še varneje na poti. Varnostna ključavnica otrokom preprečuje
odpiranje oken in vrat.
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Z novim sistemom KESSY (Keyless Entry, Start and exit System)
se lahko vsa vrata uporabljajo za odklepanje ali zaklepanje avtomobila.

Udobje

KESSY

VARNOST
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VEČ OČI
NA CESTI VEČ VIDI

Vožnja je varnejša s sovoznikom, ki vas opozarja na nevarnosti.
Zato je OCTAVIA opremljena s številnimi asistenčnimi sistemi,
ki omogočajo, da se lahko hitro odzovete v različnih situacijah.
Nekateri sistemi lahko celo samostojno preprečijo morebitno
trčenje.

Varnost

MATRIČNI ŽAROMETI
Full LED matrični glavni žarometi omogočajo nenehno uporabo dolgih žarometov, ne da bi zaslepili druge voznike. S pomočjo kamere v vetrobranskem steklu se matrični žarometi odzivajo na prometno
situacijo in izklopijo le določen del svetlobnega snopa. Ostali segmenti ostanejo vklopljeni in osvetljujejo cesto. Poleg tega vas zahvaljujoč tej funkciji ne zaslepijo odsevne površine na prometnih znakih.
Matrični žarometi uporabljajo tudi podatke iz navigacijskega sistema, zato se dolgi žarometi vklopijo šele, ko ste izven naselja.
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S pomočjo radarske naprave, kamere s prepoznavanjem prometnih znakov, GPS-tehnologije in podrobnih podatkov z zemljevida lahko predvidljivi tempomat PCC predvideva vozne razmere za naslednji 1 do
2 km poti. Na podlagi tega lahko sistem po potrebi prilagodi hitrost vožnje – na primer pred zavojem ali krožiščem ali ob vstopu v območje z zmanjšano hitrostjo vožnje. PCC povečuje voznikovo udobje in
varnost vožnje, obenem pa zmanjšuje porabo goriva in emisije CO2.

Varnost

PREDVIDLJIVI TEMPOMAT
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MANEVRIRNA ASISTENCA
- MANOEUVRE ASSIST
Ta sistem s pomočjo senzorjev
asistenčnega sistema za parkiranje
ponuja zaščito pred ovirami znotraj
vozne razdalje avtomobila (pri hitrosti
do 10 km/h). Če zazna oviro, sistem
na podlagi razdalje do ovire in hitrosti
avtomobila sproži zaviranje v sili.

Varnost

PARKIRNA ASISTENCA PARK ASSIST
Olajšajte si zapleteno parkiranje
vozila v ozke parkirne prostore s Park
Assist. Ta samodejno izbere ustrezno
parkirno mesto med vzdolžno ali
prečno parkiranimi vozili.
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OPOZARJANJE NA
NEVARNOST NALETA
S PREDVIDLJIVO
ZAŠČITO PEŠCEV
Opozarjanje ob nevarnosti naleta
je zasnovano za vzdrževanje
varne razdalje do spredaj
vozečih vozil, vključno s funkcijo
zaviranja v sili. Avtomobil je
opremljen z opozarjanjem ob
nevarnosti naleta, ki ga dopolnjuje
predvidljiva zaščita pešcev,
ki voznika opozori na pešce z
zvočnim/optičnim signalom
in nežnim zaviranjem. Sistem
zaznava pešce in kolesarje, ki se
gibajo vzporedno z vozilom ali
pravokotno nanj. Funkcionalnost
asistenčnega sistema je še
dodatno izboljšana z interakcijo
med radarsko napravo in
večfunkcijsko kamero.

Side Assist s pomočjo radarskih
senzorjev v zadnjem odbijaču
nadzira področje za avtomobilom
in zraven njega in na razdalji do
70 m zaznava druga vozila in tudi
manj zaznavne predmete,
kot so kolesarji. Sistem upošteva
hitrost in oddaljenost vozil
v okolici in z optičnimi ali
zvočnimi signali po potrebi
ustrezno opozori voznika.

Varnost

ASISTENCA SIDE
ASSIST
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ASISTENCA
TRAVEL
ASSIST

Travel Assist združuje funkcije različnih asistenčnih sistemov in zagotavlja varnost in udobno počutje,
kjerkoli vozite. Sistem v kombinaciji z DSG-menjalnikom z dvojno sklopko omogoča tudi samodejno
počasno vožnjo v gostem prometu, da lahko ostanete sproščeni. Zaradi maksimalne varnosti mora
voznik nenehno spremljati ravnanje asistenčnega sistema Travel Assist. Zato nova OCTAVIA kot prvi
avtomobil blagovne znamke ŠKODA ponuja kapacitiven volan, ki zaznava voznikov oprijem in zagotavlja
interaktivni vmesnik za Travel Assist. Če voznik ne sodeluje v vožnji, volan to zazna v 15 sekundah.

Varnost

ASISTENCA ZA PREPREČITEV ODVZEMA PREDNOSTI PRI
ZAVIJANJU V LEVO (Turning Assist)
Sistem spremlja nasprotni promet pri zavijanju v levo z nizko hitrostjo med 2 in 15 km/h.
V kritičnih situacijah vozilo lahko ustavi in vklopi varnostne utripalke.

ASISTENCA ZA PREPREČEVANJE TRKOV (Collision Avoidance Assist)
Nov asistenčni sistem preprečuje trčenje z nadzorovanim izogibnim manevrom. Podpira voznika z
aktivnim povečanjem volanskega momenta v primeru nevarnosti trčenja s pešcem, kolesarjem ali
drugim vozilom.
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POMOČ PRI VOŽNJI V ZASTOJIH (Traffic Jam Assist)

Sistem deluje pri hitrostih nad 60 km/h in pripomore k zadržanju vozila v sredini pravilnega voznega
pasu. Lane Assist+ v novem modelu OCTAVIA lahko nadzira avtomobil v primeru menjave voznega
pasu zaradi cestnih del in začasnih prometnih znakov.

Ta funkcija je zasnovana za olajšanje vožnje v prometnih zastojih. Z upravljanjem motorja, zavor in
krmiljenja posnema speljevanje, zaviranje in zavijanje okoliških vozil (pri hitrostih do 60 km/h).

PREDVIDLJIVI TEMPOMAT

ASISTENCA V NUJNIH PRIMERIH (Emergency Assist)

Eden od asistenčnih sistemov, ki so vključeni v Travel Assist, je tudi
predvidljivi tempomat. Podrobne informacije lahko najdete na prejšnji strani.

Asistenčni sistem Emergency Assist zmanjšuje nevarnost nezgode, če se voznikovo
zdravstveno stanje nenadno poslabša, na primer z ustavitvijo vozila in vklopom varnostnih
utripalk.

Varnost

ASISTENCA LANE ASSIST+
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VARNOST
SE ZGODI

Varnost

V morebitnih nevarnih okoliščinah,
pri katerih voznik ne more vplivati na
izid, vzamejo stvari v roke sistemi za
zagotavljanje pasivne varnosti, kot so
varnostne zračne blazine. Svoj avtomobil
lahko opremite z desetimi varnostnimi
blazinami.

SPREDNJA VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA VARNOSTNA BLAZINA

VARNOSTNE BLAZINE ZA ZAŠČITO GLAVE

Medtem ko je voznikova varnostna blazina nameščena v sredini volana, je varnostna blazina
pred sopotnikom vgrajena v armaturno ploščo. To je po potrebi mogoče dezaktivirati, če na
sopotnikov sedež namestite otroški sedež.

Ob aktiviranju varnostne blazine za zaščito glave oblikujejo
steno, ki varuje potnike spredaj in zadaj pred poškodbami glave.
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STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE SPREDAJ IN ZADAJ
Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj varujejo medenico in prsni koš
voznika ter drugih potnikov ob bočnem trku.

Ta varnostna blazina, ki je nameščena pod volanskim drogom,
zaščiti voznikova kolena in goleni.

Varnost

VARNOSTNA BLAZINA ZA ZAŠČITO KOLEN

ZMOGLJIVOST
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MOČ
MOTORJEV

Dizajn nove ŠKODE OCTAVIE vas vabi, da odkrijete več.
Storite to in odkrijte, kaj je pod pokrovom motorja. Vedno
boste našli moč, ki vam ustreza, brez kompromisov glede
zmogljivosti ali okolja.

MOTORJI
Ponudba zmogljivih TSI- in
TDI-motorjev odseva naša
nenehna prizadevanja za
zmanjšanje ravni emisij CO2.
Zato tudi ponujamo motorje
Evo TDI. Različica avtomobila
z novim 6-stopenjskim ročnim
menjalnikom lahko doseže
kombinirano porabo goriva 3,6
l/100 km pri emisiji CO2 samo
96 g/km. Zahvaljujoč
tehnologiji dvojnega doziranja*,
proizvedejo novi motorji do
80 odstotkov manj NOx v
primerjavi s prejšnjo generacijo.

ZMOGLJIVOST IN
AERODINAMIČNOST

Zmogljivost

Odlična aerodinamičnost
avtomobila še dodatno
izboljšuje vozne zmogljivosti in
učinkovitost porabe goriva. S
količnikom zračnega upora
0,24 postavlja OCTAVIA nova
merila v svojem razredu.

* Metoda vbrizgavanja AdBlue.
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DINAMIČNO URAVNAVANJE PODVOZJA
Uživajte v visokih hitrostih vozila ob popolnem udobju in
varnosti. Sistem dinamičnega uravnavanja podvozja (DCC)
nenehno ocenjuje in se odziva na različne vozne situacije
(zaviranje, pospeševanje, zavijanje) ter ustrezno prilagaja
vzmetenje in krmiljenje. Kot del menija informacijskega
sistema omogoča izbiro ene od petih nastavitev načina
vožnje glede na vaše zahteve: Eco, Comfort, Normal, Sport
ali Individual. Pet osnovnih načinov DCC vam omogočajo
še bolj občutljive nastavitve. Na voljo je petnajst možnosti
vključno s Supersportom.

Kot prvo vozilo blagovne znamke ŠKODA je OCTAVIA
opremljena s tehnologijo shift-by-wire, zasnovano za
največje udobje v vozilih s samodejnim menjalnikom.
Menjalnik DSG upravljate z ročico v minimalističnem
dizajnu, vgrajeno v sredinski konzoli.

Zmogljivost

ELEKTRONSKO PRESTAVLJANJE

iV

POVEČAJTE SVOJE
ZMOŽNOSTI
Nova ŠKODA OCTAVIA iV ponuja dinamičnost in učinkovitost
elektromotorja za vsakodnevno mestno vožnjo in motor
1.4 TSI za vse izvenmestne vožnje. Vedno opremljen z
aktivnim informacijskim zaslonom lahko avtomobil zadovolji
najrazličnejše zahteve za zunanji videz, notranje udobje,
tehnologijo in povezljivost, na voljo v različicah Ambition ter
Style in tudi v izjemni različici RS. Izberite tisto, ki vam najbolj
ustreza, in se sprostite v svojem sedežu.
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INOVATIVNOST OD ZNOTRAJ NAVZVEN

MOTORJI IN POLNJENJE

iV

Bencinski motor 1.4 TSI ponuja 110 kW, električni motor ustvari 75 kW, celotna moč sistema pa znaša 150 kW. Za največje udobje je na
voljo 6-stopenjski samodejni menjalnik DSG. Baterija s kapaciteto 13 kWh se nahaja pod dnom v zadnjem delu avtomobila in omogoča
vožnjo do 55 km (na podlagi meritev WLTP). Pri domačem polnjenju in priključitvi na običajno električno omrežje se popolnoma prazna
baterija znova popolnoma napolni v petih urah. Čas polnjenja se lahko skrajša na tri ure in triintrideset minut s stensko polnilno postajo ali
na javni polnilni postaji, ki podpira hitro polnjenje.

INFOTAINMENT SISTEM
10-palčni infotainment sistem (prikazan je
navigacijski sistem Columbus) omogoča
spremljanje napolnjenosti baterije, nastavitev
popolnoma električne vožnje ali izbiranje
vožnje s polno močjo sistema.

PRILAGODITEV
PO MERI
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Prilagoditev po meri

AMBITION

NOTRANJOST AMBITION ČRNA
Obloga Narbe Ruby
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: tkanina

Standardna oprema različice Ambition vključuje LED luči, predal Jumbo Box v sprednjem naslonjalu
za roke, sredinsko konzolo s pokrovom, dvopodročno klimatsko napravo Climatronic, po višini
nastavljiva sprednja sedeža, osem zvočnikov, SmartLink, "Lane assist" pomoč pri ohranjanju smeri in
veliko drugega.
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NOTRANJOST AMBITION ČRNA
Obloga Narbe Ruby
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: tkanina

NOTRANJOST AMBITION ČRNA

Prilagoditev po meri

Obloga Narbe Ruby
Mat dekorativni elementi Goldress
M-paket: oblazinjenje iz tkanine/naravnega
usnja/umetnega usnja
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Prilagoditev po meri

STYLE

Standardna oprema različice Style vključuje kromirane elemente spredaj, LED-meglenke, sistem KESSY (Keyless
Entry, Start and exit System), 17" aluminijasta platišča, električno pomični, ogrevani in poklopni zunanji ogledali,
Parkirni senzorji spredaj in zadaj, Hill Hold Control, priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth" s predalom
"PHONEBOX", Sun Set - dodatno zatemnjena stekla zadaj in veliko drugega.

NOTRANJOST STYLE ČRNA
Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: naravno/umetno usnje, ERGO sprednji sedeži s prezračevanjem
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NOTRANJOST STYLE ČRNA

Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: naravno/umetno usnje, ERGO sprednji sedeži s prezračevanjem

Obloga Suedia, črna z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: Suedia/naravno usnje/umetno usnje

NOTRANJOST STYLE ČRNA

NOTRANJOST STYLE ČRNA

Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
M-paket: oblazinjenje iz tkanine/naravnega usnja/umetnega usnja

Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: naravno usnje/umetno usnje

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE ČRNA
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE BEŽ
Obloga Suedia, bež z okrasnimi šivi
Piano črni dekorativni elementi (na voljo tudi pri različici Style črna)
Oblazinjenje: Suedia/naravno usnje/umetno usnje
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NOTRANJOST STYLE ČRNA

Obloga Suedia, bež z okrasnimi šivi
Piano črni dekorativni elementi (na voljo tudi pri različici Style črna)
Oblazinjenje: Suedia/naravno usnje/umetno usnje

Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Srebrni kvadratni haptični dekorativni elementi
Oblazinjenje: tkanina

NOTRANJOST STYLE BEŽ
Obloga Tetris, črna tkanina z okrasnimi šivi
Dekorativni elementi: Piano črna
Oblazinjenje: tkanina

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE BEŽ
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OBLAZINJENJE

Ambition/Style črna
(tkanina/naravno usnje/umetno usnje)*

Style črna (tkanina)

Prilagoditev po meri

Ambition črna Style bež
(tkanina) (tkanina)
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Prilagoditev po meri

Style črna
(Suedia/naravno usnje/umetno usnje)

Style bež Style črna (perforirano naravno usnje/
(Suedia/naravno usnje/umetno usnje) umetno usnje), ERGO sprednji sedeži s prezračevanjem

* M-paket

Style bež
(naravno usnje/umetno usnje)

CANDY BELA, UNI

MESEČNO BELA, KOVINSKA

BRILJANTNO SREBRNA, KOVINSKA

QUARTZ SIVA, KOVINSKA

BIKOBORSKO RDEČA, UNI

ŽAMETNO RDEČA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri

BARVE
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ENERGY MODRA, UNI

TITANOVO MODRA, KOVINSKA

LAVA MODRA, KOVINSKA

JAVORJEVO RJAVA, KOVINSKA

KRISTALNO ČRNA, KOVINSKA

MAGIČNO ČRNA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri
DIRKAŠKO MODRA, KOVINSKA
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PLATIŠČA

Aluminijasta platišča 19" BECRUX

Prilagoditev po meri

Aluminijasta platišča 17" ROTARE Aero

Aluminijasta platišča 19" BECRUX, črna

Aluminijasta platišča 16" TWISTER Aero

Aluminijasta platišča 18" PERSEUS

Aluminijasta platišča 16" VELORUM
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Aluminijasta platišča 18" PERSEUS, antracitna

Aluminijasta platišča 18" VEGA Aero, črna

Aluminijasta platišča 17" PULSAR Aero, črna

Prilagoditev po meri

Jeklena platišča 16" , s pokrovi TECTON

DODATNA
OPREMA
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ZAŠČITNA FOLIJA
ZA ZADNJI ODBIJAČ
Nakladalni rob zadnjega odbijača lahko
zaščitite z elegantnim trakom prozorne
folije, izdelane iz visokokakovostnega
poliuretana. Ta PU-material je
visokoodporen proti praskam ali trganju
in preprečuje mehanske poškodbe
nakladalnega roba zadnjega odbijača pri
nakladanju ali razkladanju prtljage.

Dodatna oprema

ZAŠČITA NAKLADALNEGA
ROBA IZ NERJAVNEGA JEKLA
Nakladanje ali razkladanje prtljage je
vedno povezano s tveganjem, da se pri
tem poškoduje zadnji odbijač. Rešitev je
preprost zaščitni rob, izdelan iz nerjavnega
jekla. Je trpežen in zlahka zdrži stik z drugimi
predmeti.
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PAMETNO DRŽALO – OBEŠALNIK

Torbicam ali nahrbtniku ni treba zasedati prostora na zadnjih sedežih. Obesite jih na pametno
držalo s kavljem, ki se pritrdi na vzglavnik sprednjih sedežev.

Obešalnik za oblačila, nameščen na vzglavnik sprednjih sedežev, je zelo priročen pripomoček
zlasti za tiste, ki se v službo vozite v obleki.

PAMETNO DRŽALO – ZA MULTIMEDIJSKE NAPRAVE

DRŽALO ZA MULTIMEDIJSKE NAPRAVE

Držalo za napravo, nameščeno na vzglavnik sprednjih sedežev, je odličen pripomoček
za potnike na zadnjih sedežih.

Zunanje naprave lahko varno prevažate v držalu za multimedijske naprave, ki se nahaja
v držalu za pijače na sredinski konzoli.

Dodatna oprema

PAMETNO DRŽALO – KAVELJ
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Dodatna oprema

PLASTIČNO KORITO ZA PRTLJAŽNIK

PROGRAM MREŽ

Če pogosto prevažate predmete, ki utegnejo umazati prtljažni prostor, vam bo prav prišlo
plastično korito, ki ga z lahkoto odstranite in operete. Opremljeno je lahko z aluminijasto
pregrado, ki omogoča pregraditev glede na potrebe.

Ena vodoravna in dve navpični mreži povečujejo
prilagodljivost prtljažnika in trdno varujejo tovor.

VEČFUNKCIJSKI PREDAL

PRTLJAŽNA TORBA

Ta praktičen večfunkcijski predal je zasnovan za shranjevanje oblačil in dolgih, lahkih
predmetov, ki nimajo ostrih robov.

Predmete, ki jih običajno prevažate v prtljažniku in jih ne jemljete ven pogosto, lahko shranite v tej
praktični torbi.
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Splošne informacije
SERVIS ŠKODA

› Prevzem in predaja vozila pri stranki

Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj je najbolje, da svoje vozilo
zaupate pooblaščenemu servisu za vozila ŠKODA.

Če svojega vozila ne morete sami pripeljati na servis, se z
izbranim pooblaščenim servisom ŠKODA dogovorite, da
bodo vozilo prevzeli na domu in vam ga po opravljenem
delu tudi pripeljali nazaj. Naštete možnosti so le del široke
ponudbe servisnih storitev za vozila ŠKODA, ki pa se po
posameznih državah razlikujejo. Za podrobne informacije
o obsegu in pogojih servisnih storitev se obrnite na izbrani
pooblaščeni servis ŠKODA.

Za strokovno vzdrževanje vašega vozila je potrebna
najsodobnejša tehnologija. Vsi pooblaščeni servisi za
vozila ŠKODA imajo na voljo specialno orodje in vrhunske
diagnostične sisteme. Samo tako lahko ob upoštevanju
tehničnih postopkov, ki jih predpisuje proizvajalec,
zagotavljata brezhibno delovanje in zanesljivost vašega
vozila.
Naši sodelavci se izpopolnjujejo po programih proizvajalca.
Ker imajo nova vozila vse več zahtevne tehnologije, je tudi
nivo znanja, ki ga morajo imeti zaposleni na pooblaščenem
servisu, ustrezno višji. Prav zato se redno izpopolnjujejo po
programih, ki jih predpisuje proizvajalec, tako da so stalno
seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki so pomembne za
njihovo delo.
Filozofija družbe ŠKODA: pošten in transparenten odnos
do strank.
Že pri pripravi delovnega naloga je strokovno in prijazno
svetovanje stranki enako pomembno kot skrbnost in
natančnost, s katero opravimo servisna dela. Interno stalno
preverjamo kakovost opravljenih storitev.
Obsežna ponudba servisnih storitev:
› Servisni pregledi
Da bi zagotovili dolgoročno brezhibno delovanje svojega
vozila in ohranili veljavnost jamstev in Asistence ŠKODA,
morate na pooblaščenem servisu ŠKODA opravljati redne
servisne preglede.
› Karoserijska in ličarska dela
Poškodbe na karoseriji in barvni prevleki, ki so nastale pri
prometni nesreči, bodo na vašem pooblaščenem servisu za
vozila ŠKODA z uporabo Originalnih delov ŠKODA odpravili
na strokoven način v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih
je posredoval proizvajalec. To ni pomembno le zaradi vaše
varnosti, temveč je bistvenega pomena tudi za brezhibno
delovanje in ohranjanje vrednosti vašega vozila.
› Nadomestno vozilo
Na pooblaščenem servisu za vozila ŠKODA se lahko za
čas popravila ali vzdrževanja dogovorite za uporabo
nadomestnega vozila.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA velja za celo
življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim
servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu
ŠKODA v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in
Servisno knjižico.

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA ŠKODA

ŠKODA FINANČNE STORITVE

Ponudba Originalne dopolnilne opreme ŠKODA obsega
varne otroške sedeže, strešne nosilce, aluminijasta platišča,
svetlobne zastore in še veliko drugega. Za podrobnejše
informacije o celotni izbiri Originalne dopolnilne opreme
ŠKODA se obrnite na pooblaščeni servis za vozila ŠKODA.

Nakup vozila ŠKODA je preprostejši, kot si predstavljate. Za
vas smo pripravili različne možnosti financiranja v obliki kredita
ali leasinga, nudimo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Pri tem
ni pomembno, ali boste svojo ŠKODO uporabljali v privatne
ali v službene namene: v obeh primerih vam lahko ponudimo
finančni načrt po meri. Finančni partner avtomobilske znamke
ŠKODA v Sloveniji je skupina Porsche Finance Group Slovenia.
Naj vam pooblaščeni partner ŠKODA predstavi neobvezujoče
možnosti financiranja in zavarovanja na enem mestu. Pripravil
vam bo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

ORIGINALNI DELI ŠKODA
Varnost
Originalni deli ŠKODA so identični delom, ki jih uporabljajo
pri serijski proizvodnji vozil. Uporaba vrhunskih materialov
in tehnologij zagotavlja varno in brezskrbno vožnjo.
Redna oskrba z deli
ŠKODA Auto vključuje obsežno ponudbo avtomobilskih delov
in opreme, ki se uporabljajo pri serijski izdelavi vozil. Oskrba
z originalnimi deli ŠKODA je zagotovljena tudi po zaključku
serijske proizvodnje nekega modela.
Dolga življenjska doba

STORITEV VOZNI PARK ŠKODA
Storitve trgovanja med podjetji B2B fleet oz. vozni park
ŠKODA so namenjene strankam z različnimi potrebami.
Našo ugodno ponudbo predstavljajo avtomobili ŠKODA,
ki jih odlikujejo neprekosljiva prostornost, dolgotrajna
kakovost, varnost ter minimalni celotni stroški lastništva. Več
informacij o naših izdelkih in storitvah najdete na spletni strani
www.skodavoznipark.si

Vrhunski materiali in najsodobnejša tehnologija pri proizvodnji
Originalnih delov ŠKODA so zagotovilo za maksimalno
zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.
Ohranjanje okolja
Ponudba Originalnih delov ŠKODA prav tako vključuje
nadomestne dele, ki imajo manjši vpliv na onesnaževanje okolja
glede izpustov CO2, odvečne toplote in onesnaževanja vode.
SPLETNA STRAN
S pomočjo natančnih opisov in fotografij vseh naših modelov
se boste na spletni strani www.skoda.si lažje odločili za vozilo,
ki vam najbolj ustreza.
ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA
ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA vam zagotavlja
hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan in v

Splošne informacije

Zagotavljamo najboljšo kakovost.

vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na
kraju samem, tako da bo vaša ŠKODA za vožnjo pripravljena
v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo
skrbeli za vaše vozilo ŠKODA.

TE*C-C-TIb:OCTAVIA

1.0 TSI/81 kW*

1.5 TSI/110 kW*

2.0 TSI/140 kW 4x4

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW 4x4

2.0 TDI/147 kW 4x4

1.5 TGI/96 kW G-TEC

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«/CNG ÃËäËÙ

3/999

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

4/1968

4/1,498

140/4,200–6,000

85/2,750–4,250
(85/3,250–4,250)

110/3,250 –4,200
(110/3,000–4,200)
340/1,600–3,000
(360/1,600–2,750)

BIbIW
]äô«½Ëô½·ôȹÖÙËÝäËÙÄ«ÄɂÃȚɃ
C·ô·ÃËȹßäȳôÙä½··ôɂºsȹÃ«ÄɈǜɃ

b*C-C-TIb:OCTAVIA iV

1.4 TSI/EL/150 kW PHEV
béÙËÄ«ÄÝº«/e½ºäÙËÃËäËÙ

BIbIW

81/5,500

110/5,000–6,000

110/3,000–4,200

147/3,600–4,100

96/5,000–6,000

C·ô·«ÄôËÙȹßäȳôÙä½··ôɂCÃȹÃ«ÄɈǜɃ

200/2,000–3,000

250/1,500–3,500

320/1,500–4,100

300/1,600–2,500
(250/1,500–3,250)

360/1,600–2,750

400/1,750–3,500

200/1,400–4,000

gÙËËÄÝÄĂôÄ·éĀÙº

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

%ËÙ«ôË

Ä«Ä, RON min. 95

Ä«Ä, RON min. 95

Ä«Ä, RON min. 95

«Ā½

«Ā½

«Ā½

«Ā½

CNG/Ä«Ä, RON min. 95

~BI%<8-rI[b

]äô«½Ëô½·ôȹÖÙËÝäËÙÄ«ÄɂÃȚɃ

4/1,395

C·ô·ÃËȹßäȳôÙä½··ôɂºsȹÃ«ÄɈǜɃ

110/5,000–6,000, el. 80, Σ150

C·ô·«ÄôËÙȹßäȳôÙä½··ôɂCÃȹÃ«ÄɈǜɃ

250/1,550–3,500, el. 330, Σ350

gÙËËÄÝÄĂôÄ·éĀÙº

EU6AP

%ËÙ«ôË

Ä«Ä, RON min. 95

~BI%<8-rI[b
C·ô·¨«äÙËÝäɂºÃȹ¨Ƀ

220

TËÝÖßºǛɇǜǛǛºÃȹ¨ɂÝɃ

7.6

TËÙ£ËÙ«ôÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ

1.0–1.1

Ã«Ý«·IǝÖËs<bTȩȩɂ£ȹºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ

21.9–24.5

C·ô·¨«äÙËÝäɂºÃȹ¨Ƀ

202

223 (229)

229

215 (214)

236 (234)

227

245

220

TËÝÖßºǛɇǜǛǛºÃȹ¨ɂÝɃ

10.8 (10.5)

8.4 (8.5)

6.8

10.2 (10.6)

8.8 (8.7)

8.5

7.0

9.5 (9.6)

TËÙ£ËÙ«ôÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃ
– ºËÃ«Ä«ÙÄ

5.1–5.6 (5.0–5.6)

5.3–5.8 (5.2–5.8)

6.9–7.3

4.1–4.5 (4.3–4.7)

4.1–4.5 (4.3–4.7)

5.0–5.4

5.4–5.8

CNG – kg/100 km:
3.6–3.8 (3.7–4.0)

Ã«Ý«·IǝÖËs<bTȩȩɂ£ȹºÃɃ
– ºËÃ«Ä«ÙÄ

114.8–126.6 (112.8–126.4)

119.6–131.4 (118.4–131.3)

157.5–166.7

106.8–117.7 (113.0–123.5)

107.6–118.6 (113.1–123.0)

130.8–142.2

142.4–151.6

98.3–104.5 (102.2–108.7)

AC 2.3 kW (0–100%)

5h

b«Ö

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

4x4

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

4x4

4x4

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

AC 3.6 kW (0–100%)

3 h 33 min

BÄ·½Ä«º

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

TWCI[BI-

TWCI[BI-

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

TËÙ½ºäÙ«ÄÄÙ£«·ÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ 14.1–14.8

63.3–68.1

ËÝ£ WLTP** (km) – ºËÃ«Ä«ÙÄ

TI<C8C8

b«Ö

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

B[

BÄ·½Ä«º

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

IÃ·ÄÃÝɇÖÙ«ÝäÄÙÄÃÃË½éÝ
ǢǠº£äĂº«ÃôËĀÄ«ºËÃɂº£Ƀ

1,301–1,474 (1,345–1,516)

1,335–1,508 (1,373–1,545)

1,544–1,699

1,425–1,598 (1,433–1,606)

1,427–1,593 (1,464–1,630)

1,562–1,728

1,578–1,732

1,396–1,540 (1,418–1,562)

B[

CËÝ«½ÄËÝäɇôº½·éÄËĀôËĀÄ«ºËÃ«Ä
ËäÄËËÖÙÃËɂº£Ƀ

IÃ·ÄÃÝɇÖÙ«ÝäÄÙÄÃÃË½éÝǢǠº£äĂº«ÃôËĀÄ«ºËÃɂº£Ƀ

1,636–1,756

471–604 (459–607)

467–604 (450–603)

492–662

437–602 (439–603)

442–605 (445–597)

481–638

484–634

385–523 (393–521)

CËÝ«½ÄËÝäɇôº½·éÄËĀôËĀÄ«ºËÃ«ÄËäÄËËÖÙÃËɂº£Ƀ

422–524

[ºéÖÄÃÝɂº£Ƀ***

1,780–1,870 (1,840–1,900)

1,810–1,900 (1,860–1,920)

2,030–2,200

1,900–1,960 (1,910–1,970)

1,920–1,960 (1,950–2,000)

2,042–2,190

2,090–2,190

1,830–1,850 (1,850–1,880)

[ºéÖÄÃÝɂº£Ƀ***

2,049–2,138

660–680 (680–700)

750

710–720 (710–730)

710–720 (730–740)

750

750

690–710 (700–720)

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ÙĀĀôËÙɂÄ·ôȳº£Ƀ

750****

1,500

1,700

1,500

1,600

2,000

2,000

1,400

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ĀĀôËÙÃ«ɇǜǝʌɂÄ·ôȳº£Ƀ 1.500****

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ÙĀĀôËÙɂÄ·ôȳº£Ƀ 650–660 (670–680)
TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ĀĀôËÙÃ«ɇǜǝʌɂÄ·ôȳº£Ƀ

1,300

]äô«½ºĀ¨«Ù«ÄôËĀ«½ÝË«½ÖÙ«Ë½·ÄÝºËÃ«Ä«·ËÃË«äÙ«·«Ä£ËÙ«ôôÝº½éÝä¨Ä«Ä«Ã«ÖËÝäËÖº«s<bTȳTÙ«ºĀÄßäô«½ºÝË
ĀÙ«ÖÙ«ÃÙ½·«ôËÝä«ȸÖÙ«ÃÙ··ä½ÖËäºËÖËÙ«£ËÙ«ôȮIǝ«Ä½ºäÙ«ÄÃËÝ£éĀÙé£«Ã«ôËĀ«½«Ȯº«ÝË«½äÝä«ÙÄÖËÄº«¨ä¨Ä«Ä«¨
ÖËÝäËÖº«¨ȳbßäô«½ºÝ½¨ºËÙĀ½«ºé··ËËÙĀé½ääËôôËĂÄ·ôÙÝÄ«ÄÃĂ«ô½·Ä·éȮºÙËËô«ÝÄËËßäô«½Ä«¨·ôÄ«ºËôȮôº½·éÄËĀô£Ù·ÄËËäÄË
ËÖÙÃËɂÖËÙ£«ÝäÙ«·«ɃȮÝÖÙÃÃÃ«ôôÙÃÄéȮÝ½Ë£éôËĂÄ·«ÄËÙÃÄ«äô«·ËôËĀ«½ȳ

IbC[T-$-:-8

2,686

1,094

4,689
* WĀ½««ÝÝÃË·Ä«ÃÃÄ·½Ä«ºËÃ«Ã½£Ë¨«Ù«ÄËä¨ÄË½Ë£«·Ëȳ
** %½Ë½ÄËéÝº½·Ä«ÖÙ«ĀºéÝÄ«ÖËÝäËÖºĀ½¨ºÃËäËÙÄôËĀ«½ȳ

*** %½ÄËÖÙÃËȳ
**** r½ÄÄÖÙô·ÄôË½·ËĀ«ĀÙÄä«ÖßÝ«·ȳ

ɂɃr½·ĀÙĀ½««ĀôäËÃäÝº«ÃÃÄ·½Ä«ºËÃȳ

ǠÝĂôȮǠôÙäȮǝÖÙ½º

TÙÃÙËÙ½Ä£ºÙË£ɂÃɃ

11Ȯ1

1,543

1,535

2,003

1,829

«Ā½Ýº«ÃËäËÙ·«éÖËÙ½··ËÝ½ºä«ôÄËºä½«ä«ÄËÙéº«·ËȳbÝ«ÝäÃôÙ«Ā£½éʩĀĀÃÄ·ßÄ·ÃËÄËéß«ºËô«¨
ËºÝ«ËôɂCIúɃȳTÙËÝäËÙÄ«ÄÖËÝËĀ½éʩ·ǜǝ½ȮÖËÙ·Ëô«ÝÄËÄ«ÄôËĂÄ·ȳ

[ÖÙÄ·ÖÙÃ

rĀÃäÄ·BT¨ÙÝËÄÝÝÖËÄ·«ÃäÙ«ºËäÄ«ÃôË«½ËÃ«ÄÝä«½«ĀäËÙ·Ã

~Ä·ÖÙÃ

WË«ÄËÝÝÝÖË·ÄËÖËôĀôËȸǟúǟ«Ä«rȭôôË«½ÄÖÙÃ

[ÖÙÄ·ĀôËÙ

:Ë½éäÄĀôËÙĀÄËäÙÄ·«Ã¨½·Ä·ÃȮÄ«ÃäËÃ«ÄÖ½ô·Ë«Ã«½·éÝäÃ«

~Ä·ĀôËÙ

:Ë½éäÄĀôËÙ

IÃ«ºËä½ɂÃÃɃ

143 ; 4x4: 139

TÙËÝäËÙÄ«ÄÖÙä½·ĂÄ«º –ÙĀ
ÙĀÙôÄÖÄôÃä«ºȮ
ĀÄÝ½ËÄ·½«ĀÄ·«¨ÝĂô
ÖËºËÄÄËȹÝÖéßÄËɂÄ·ôȳ½Ƀ

600/1,555; G-TEC: 455/1,410; iV: 450/1,405

TÙËÝäËÙÄ«ÄÙĀÙôËÙ· (l)

45; 4x4: 55; G-TEC: 9 + CNG 17.33 kg; iV: 39.5 + 13 kWh (10 net)

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

14.3°

910

b«Ö
TËôËĀ·

1,470

1,010

1,444

1,463

970

600 l
1,109

12.8°

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

1,04

0

:ÙËÝÙ«·

b*C-C-TIb:-
OCTAVIA COMBI

1.0 TSI/81 kW*

1.5 TSI/110 kW*

2.0 TSI/140 kW 4x4

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW 4x4

2.0 TDI/147 kW 4x4

1.5 TGI/96 kW G-TEC

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

béÙËÄ«ÄÝº«/CNG ÃËäËÙ

3/999

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

4/1968

4/1,498

140/4,200–6,000

85/2,750–4,250
(85/3,250–4,250)

110/3,250 –4,200
(110/3,000–4,200)
340/1,600–3,000
(360/1,600–2,750)

BIbIW
]äô«½Ëô½·ôȹÖÙËÝäËÙÄ«ÄɂÃȚɃ
C·ô·ÃËȹßäȳôÙä½··ôɂºsȹÃ«ÄɈǜɃ

b*C-C-TIb:OCTAVIA COMBI«r

1.4 TSI/EL/150 kW PHEV
béÙËÄ«ÄÝº«/eleºäÙËÃËäËÙ

BIbIW

81/5,500

110/5,000–6,000

110/3,000–4,200

147/3,600–4,100

96/5,000–6,000

C·ô·«ÄôËÙȹßäȳôÙä½··ôɂCÃȹÃ«ÄɈǜɃ

200/2,000–3,000

250/1,500–3,500

320/1,500–4,100

300/1,600–2,500
(250/1,500–3,250)

360/1,600–2,750

400/1,750–3,500

200/1,400–4,000

gÙËËÄÝÄĂôÄ·éĀÙº

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

%ËÙ«ôË

Ä«ÄȮ RON min. 95

Ä«Ä, RON min. 95

Ä«Ä, RON min. 95

«Ā½

«Ā½

«Ā½

«Ā½

CNG/Ä«Ä, RON min. 95

~BI%<8-rI[b

]äô«½Ëô½·ôȹÖÙËÝäËÙÄ«ÄɂÃȚɃ

4/1,395

C·ô·ÃËȹßäȳôÙä½··ôɂºsȹÃ«ÄɈǜɃ

110/5,000–6,000, el. 80, Σ150

C·ô·«ÄôËÙȹßäȳôÙä½··ôɂCÃȹÃ«ÄɈǜɃ

250/1,550–3,500, el. 330, Σ350

gÙËËÄÝÄĂôÄ·éĀÙº

EU6AP

%ËÙ«ôË

Ä«Ä, RON min. 95

~BI%<8-rI[b
C·ô·¨«äÙËÝäɂºÃȹ¨Ƀ

220

TËÝÖßºǛɇǜǛǛºÃȹ¨ɂÝɃ

7.6

TËÙ£ËÙ«ôÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ

1.0–1.2

Ã«Ý«·IǝÖËs<bTȩȩɂ£ȹºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ

23.1–28.2

C·ô·¨«äÙËÝäɂºÃȹ¨Ƀ

202

223 (228)

229

208 (207)

227 (225)

222

240

214

TËÝÖßºǛɇǜǛǛºÃȹ¨ɂÝɃ

11.0 (10.6)

8.5

6.9

10.3 (10.7)

8.8 (8.7)

8.6

7.0

9.6 (9.7)

TËÙ£ËÙ«ôÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃ
– ºËÃ«Ä«ÙÄ

5.2–5.8 (5.1–5.7)

5.4–6.0 (5.4–5.9)

7.0–7.4

4.2–4.6 (4.4–4.8)

4.2–4.7 (4.4–4.8)

5.1–5.5

5.5–5.9

CNG – kg/100 km:
3.7–3.9 (3.8–4.1)

Ã«Ý«·IǝÖËs<bTȩȩɂ£ȹºÃɃ
– ºËÃ«Ä«ÙÄ

118.1–130.3 (116.8–130.6)

122.7–134.6 (121.7–135.0)

159.4–168.6

109.9–121.0 (115.8–126.5)

110.6–122.1 (116.0– 126.1)

133.3–144.6

145.2–154.3

100.3–106.5 (104.3–110.8)

AC 2.3 kW (0–100%)

5h

b«Ö

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

4x4

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

4x4

4x4

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

AC 3.6 kW (0–100%)

3 h 33 min

BÄ·½Ä«º

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«
ɂǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%Ƀ

TWCI[BI-

TWCI[BI-

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

TËÙ½ºäÙ«ÄÄÙ£«·ÖËs<bTȩȩɂ½ȹǜǛǛºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄ 14.4–15.0

61.1–66.0

ËÝ£ÖËWLTP** (km) – ºËÃ«Ä«ÙÄ

TI<C8C8

b«Ö

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

B[

BÄ·½Ä«º

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ôäËÃäÝº«[%

IÃ·ÄÃÝɇÖÙ«ÝäÄÙÄÃÃË½éÝ
ǢǠº£äĂº«ÃôËĀÄ«ºËÃɂº£Ƀ

1,313–1,526 (1,357–1,568)

1,347–1,560 (1,385–1,597)

1,556–1,751

1,437–1,650 (1,445–1,658)

1,439–1,640 (1,476–1,682)

1,574–1,780

1,590–1,784

1,409–1,568 (1,431–1,591)

B[

CËÝ«½ÄËÝäɇôº½·éÄËĀôËĀÄ«ºËÃ«ÄËäÄË
ËÖÙÃËɂº£Ƀ

IÃ·ÄÃÝɇÖÙ«ÝäÄÙÄÃÃË½éÝǢǠº£äĂº«ÃôËĀÄ«ºËÃɂº£Ƀ

1,648–1,802

409–597 (408–600)

405–597 (388–594)

481–655

375–581 (377–583)

385–586 (383–579)

476–641

476–637

375–519 (375–521)

CËÝ«½ÄËÝäɇôº½·éÄËĀôËĀÄ«ºËÃ«ÄËäÄËËÖÙÃËɂº£Ƀ

403–517

[ºéÖÄÃÝɂº£Ƀ***

1,800–1,860 (1,830–1,890)

1,830–1,890 (1,850–1,910)

2,074–2,190

1,930–1,950 (1,940–1,960)

1,950 (1,980–1,990)

2,087–2,190

2,087–2,190

1,820–1,868 (1,840–1,891)

[ºéÖÄÃÝɂº£Ƀ***

2,040–1,130

680 (690–700)

750

710–730 (720–730)

710–720 (730–750)

750

750

700–710 (710–730)

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ÙĀĀôËÙɂÄ·ôȳº£Ƀ

750*****

1,500

1,700

1,500

1,600

2,000

2,000

1,400

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ĀĀôËÙÃ«ɇǜǝʌɂÄ·ôȳº£Ƀ 1.500*****

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ÙĀĀôËÙɂÄ·ôȳº£Ƀ 650–670 (670–690)
TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ĀĀôËÙÃ«ɇǜǝʌɂÄ·ôȳº£Ƀ

1,300

]äô«½ºĀ¨«Ù«ÄôËĀ«½ÝË«½ÖÙ«Ë½·ÄÝºËÃ«Ä«·ËÃË«äÙ«·«Ä£ËÙ«ôôÝº½éÝä¨Ä«Ä«Ã«ÖËÝäËÖº«s<bTȳTÙ«ºĀÄßäô«½ºÝË
ĀÙ«ÖÙ«ÃÙ½·«ôËÝä«ȸÖÙ«ÃÙ··ä½ÖËäºËÖËÙ«£ËÙ«ôȮIǝ«Ä½ºäÙ«ÄÃËÝ£éĀÙé£«Ã«ôËĀ«½«Ȯº«ÝË«½äÝä«ÙÄÖËÄº«¨ä¨Ä«Ä«¨
ÖËÝäËÖº«¨ȳbßäô«½ºÝ½¨ºËÙĀ½«ºé··ËËÙĀé½ääËôôËĂÄ·ôÙÝÄ«ÄÃĂ«ô½·Ä·éȮºÙËËô«ÝÄËËßäô«½Ä«¨·ôÄ«ºËôȮôº½·éÄËĀô£Ù·ÄËËäÄË
ËÖÙÃËɂÖËÙ£«ÝäÙ«·«ɃȮÝÖÙÃÃÃ«ôôÙÃÄéȮÝ½Ë£éôËĂÄ·«ÄËÙÃÄ«äô«·ËôËĀ«½ȳ

IbC[T-$-:-8

2,686

1,094

4,689
* WĀ½««ÝÝÃË·Ä«ÃÃÄ·½Ä«ºËÃ«Ã½£Ë¨«Ù«ÄËä¨ÄË½Ë£«·Ëȳ
** %½Ë½ÄËéÝº½·Ä«ÖÙ«ĀºéÝÄ«ÖËÝäËÖºĀ½¨ºÃËäËÙÄôËĀ«½ȳ

ȩȩȩ%½ÄËÖÙÃËȳ
ȩȩȩȩr½ÄÄÖÙô·ÄôË½·ËĀ«ĀÙÄä«ÖßÝ«·ȳ

ɂɃr½·ĀÙĀ½««ĀôäËÃäÝº«ÃÃÄ·½Ä«ºËÃȳ

ǠÝĂôȮǠôÙäȮǝÖÙ½º

TÙÃÙËÙ½Ä£ºÙË£ɂÃɃ

11Ȯ1

1,543

1,535

2,003

1,829

«Ā½Ýº«ÃËäËÙ·«éÖËÙ½··ËÝ½ºä«ôÄËºä½«ä«ÄËÙéº«·ËȳbÝ«ÝäÃôÙ«Ā£½éʩĀĀÃÄ·ßÄ·ÃËÄËéß«ºËô«¨
ËºÝ«ËôɂCIúɃȳTÙËÝäËÙÄ«ÄÖËÝËĀ½éʩ·ǜǝ½ȮÖËÙ·Ëô«ÝÄËÄ«ÄôËĂÄ·ȳ

[ÖÙÄ·ÖÙÃ

rĀÃäÄ·BT¨ÙÝËÄÝÝÖËÄ·«ÃäÙ«ºËäÄ«ÃôË«½ËÃ«ÄÝä«½«ĀäËÙ·Ã

~Ä·ÖÙÃ

WË«ÄËÝÝÝÖË·ÄËÖËôĀôË; 4x4 «ÄiV: ôôË«½ÄÖÙÃ

[ÖÙÄ·ĀôËÙ

:Ë½éäÄĀôËÙĀÄËäÙÄ·«Ã¨½·Ä·ÃȮÄ«ÃäËÃ«ÄÖ½ô·Ë«Ã«½·éÝäÃ«

~Ä·ĀôËÙ

:Ë½éäÄĀôËÙ

IÃ«ºËä½ɂÃÃɃ

143 ; 4x4: 139

TÙËÝäËÙÄ«ÄÖÙä½·ĂÄ«º –
ÙĀÙĀÙôÄÖÄôÃä«ºȮ
ĀÄÝ½ËÄ·½«ĀÄ·«¨ÝĂô
ÖËºËÄÄËȹÝÖéßÄËɂÄ·ôȳ½Ƀ

640/1,700; G-TEC: 495/1,560; iV: 490/1,555

TÙËÝäËÙÄ«ÄÙĀÙôËÙ· (l)

45; 4x4: 55; G-TEC: 9 + CNG 17.33 kg; iV: 39.5 + 13 kWh (10 net)

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

910

b«Ö
TËôËĀ·

1,468

1,010

1,444

1,463

985

14.3°

640 l
1,091

13°

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

1,03

9

:ÙËÝÙ«·

b*C- C- TIb:-
OCTAVIA COMBI

1.5 TSI/110 kW
béÙËÄ«ÄÝº«ÃËäËÙ

2.0 TDI/85 kW
béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

2.0 TDI/110 kW
béÙË«Ā½Ýº«ÃËäËÙ

BIbIW
]äô«½Ëô½·ô/ÖÙËÝäËÙÄ«Ä (cÃǞ)

4/1,498

4/1,968

4/1,968

C·ô·ÃËȹßäȳôÙä½··ôɂºsȹÃ«ÄɈǜɃ

110/5,000–6,000

85/2,750–4,250

110/3,000–4,200

C·ô·«ÄôËÙȹßäȳôÙä½··ôɂCÃȹÃ«ÄɈǜɃ

250/1,500–3,500

300/1,500–2,500

360/1,700–2,750

gÙËËÄÝÄĂôÄ·éĀÙº
%ËÙ«ôË

EU6DG

EU6DG

EU6DG

IbC[T-$-:-8
:ÙËÝÙ«·

~éÄÄ·«ÃÄĀ«·

r ÙÝä

ǠÝĂôȮǠôÙäȮǝÖÙ½º

Ë½Ă«Äȹß«Ù«ÄɂÃÃɃ

4,689/1,829

:Ë½«Ä«ºĀÙÄ£éÖËÙCW

0.270–0.276 ɂËô«ÝÄËËÙĀ½««ÃËäËÙ·Ƀ

r«ß«ÄɂÃÃɃ

1,468

TÙÃÙËÙ½Ä£ºÙË£ɂÃɃ

11.1

BËÝÄÙĀ½·ɂÃÃɃ

2,686

]«Ù«ÄºË½ËäºÝÖÙ·ȹĀ·ɂÃÃɃ

1,543/1,535
142

TËôËĀ·
[ÖÙÄ·ËÝ

rĀÃäÄ·BT¨ÙÝËÄÝÝÖËÄ·«ÃäÙ«ºËäÄ«ÃôË«½ËÃ«ÄÝä«½«ĀäËÙ·Ã

IÃ«ºËä½ɂÃÃɃ

~Ä·ËÝ

WË«ÄËÝÝÝÖË·ÄËÖËôĀôË

CËäÙÄ·«ÃÄĀ«·

Ä«Ä, RON min. 95

«Ā½

«Ā½

~ôËÙÄ«Ý«ÝäÃ

*«Ùô½«Ä«ôËºÙËĂÄ««£ËÄ½Ä«ĀôËÙÄ«Ý«ÝäÃĀ½ºäÙË¨«Ùô½«Ä«ÃºÙÃ«½·Ä·Ã

ËÄÙĀ½·ÝÖÙ·ȹĀ·ɂÃÃɃ

1,463/1,444

C·ô·¨«äÙËÝäɂºÃȹ¨Ƀ

224

205

222

ɇĀôËÙÝÖÙ·

:Ë½éäÄĀôËÙĀÄËäÙÄ·«Ã¨½·Ä·ÃȮÄ«ÃäËÃ«ÄÖ½ô·Ë«Ã«½·éÝäÃ«

WĀÖË½ËĂ½·«ôô«ß«ÄÝÖÙ·ȹĀ·ɂÃÃɃ

1,039/985

TËÝÖßºǛɇǜǛǛºÃȹ¨ɂÝɃ

8.3

10.4

8.8

ɇĀôËÙĀ·

:Ë½éäÄĀôËÙ

TÙËÝäËÙĀÝ¨ÙÄ·ôÄ·ÖÙä½·£ɂÄ·ôȳ½Ƀ

:ÙÃ«½·Ä·

CÖËÝÙÄËºÙÃ«½·Ä·ĀĀËäË½äô«·Ë«Ä½ºäÙËÃ¨ÄÝºËÝÙôËÖËÖËÙË

ÙĀÙĀÙôÄÖÄôÃä«ºÝÖË½ËĂÄ«Ã«ÄÝ½ËÄ·½«

ɇÃÝäÄôËĂÄ·

6.3–6.4

4.2

4.4

ɇ«ĀôÄÃÝä

4.0–4.1

3.2

3.3–3.4

T½ä«ß

7.0J x 16"; 7.0J x 17"

ĀÄ·«¨ÝĂôɇÖËºËÄÄËȹÄôĀË½

640/1,700

TÄôÃä«º*

205/60 R16; 205/55 R17

TÙËÝäËÙÄ«ÄÙĀÙôËÙ· (l)

45

~BI%<8-rI[b

TËÙ%ËÙ«ôɂ½ȹǜǛǛºÃɃ

ɇºËÃ«Ä«ÙÄ

4.8–4.9

3.5–3.6

3.7

-ĀÖéÝä«Iǝɂ£ȹºÃɃɇºËÃ«Ä«ÙÄôËĂÄ·

111–113

93–94

97–98

ɇÄ«Āº

7.465–8.516

4.890–5.644

5.882–6.575

– ÝÙÄ·

5.294–6.578

4.132–5.046

4.529–5.337

– ô«ÝËº

4.482–5.808

3.391–4.498

3.672–4.694

– Ā½Ëô«ÝËº

5.064–6.943

3.804–5.559

4.087–5.492

– ºËÃ«Ä«ÙÄ

5.251–6.729

3.888–5.139

4.288–5.359

– Ä«Āº

169.95–193.84

128.17–147.97

154.19–172.40

– ÝÙÄ·

120.46–149.67

108.29–132.27

118.71–139.93

– ô«ÝËº

101.97–132.13

88.85–117.89

96.24–123.08

– Ā½Ëô«ÝËº

115.24–158.00

99.69–145.72

107.12–143.99

1,543

– ºËÃ«Ä«ÙÄ

119.50–153.10

101.90–134.70

112.40–140.50

1,994

rÙÝä

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

TË£ËÄÄÝÖÙÄ·«ºË½Ý«

[º½ËÖº

*«Ùô½«ÄÄË½Ã½ÄÝº½ËÖº

*«Ùô½«ÄÄË½Ã½ÄÝº½ËÖº

ôË·ÄºËºÝ«½ÄÝº½ËÖºȮ½ºäÙË¨«Ùô½«Ä

BÄ·½Ä«º

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«

ǡɈÝäËÖÄ·Ýº«ÙËÄ«

ǢɈÝäËÖÄ·Ýº«ÝÃË·Ä«[%

BÝÖÙĀÄ£ôËĀ«½ɈÖÙ«ÝäÄÙÄÃ
ÃË½éÝǢǠº£äĂº«ÃôËĀÄ«ºËÃɂº£Ƀ

1,360

1,445

1,487

CËÝ«½ÄËÝäɇôº½·éÄËĀôËĀÄ«ºËÃ«ÄËäÄËËÖÙÃËɂº£Ƀ

405–595

390–580

388–578

[ºéÖÄÃÝɂº£Ƀ

1,880

1,950

1,990

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôɈÖÙ«ºË½«ÙĀĀôËÙɂÄ·ôȳº£Ƀ

680

720

740

TÙ«º½ËÖÄËÙÃÄ«äôȮÖÙ«ºË½«ĀĀôËÙÃ«ɇǜǝʌɂÄ·ôȳº£Ƀ

1,500

1,500

1,600

640 l
1,091

13°

14.3°

985

1,468

-ĀÖéÝä«Iǝs<bTɂ£ȹºÃɃ

TWCI[BI-

1,03

9

TËÙ£ËÙ«ôs<bTɂ½ȹǜǛǛºÃɃ

910

2,686

1,094

4,689

ȩrËĀ«½ËÝ½¨ºËÖÙÃ«ÝºËÃÖ½äËÃÖÄôÃä«ºǜǢȶĀôÝ½äÄÝ
~ô«Ä¢ËÙÃ«·ÝËÙÄ«äÄÝôË·£ÖËË½ßÄ£ÖÙäÄÙ·]:I

1,535
1,829

1,010

1,444

1,463

rÝ««Ā½Ýº«ÃËäËÙ·«éÖËÙ½··ËÝ½ºä«ôÄËºä½«ä«ÄËÙéº«·ËȳbÝ«ÝäÃôÙ«Ā£ô½éʩĀĀÃÄ·ßÄ·éß«ºËô«¨
ËºÝ«ËôɂCIúɃȳTÙËÝäËÙÄ«ÄÙĀÙôËÙ·Ā½éʩĀÄßǜǝ½ȮÖËÙÖ·Ëô«ÝÄËÄ«ÄôËĂÄ·ȳ

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

b¨Ä«Ä«ÖËäº«

B[

ČE STE UŽIVALI V BRANJU,
BOSTE VVOŽNJI ŠE BOLJ.
POKLIČITE NAS IN SE DOGOVORITE
ZA TESTNO VOŽNJO

Sestavni del kataloga je tudi priloga s tehničnimi podatki, ki vsebuje okoljske informacije v skladu z določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.
Katalog s tehničnimi podatki je na voljo tudi na spletni strani www.skoda.si
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Kombinirana poraba goriva: 4,9 – 3,5 l/100km
Emisije CO2: 113 – 91 g/km

SKOCT0220

Vaš partner ŠKODA:

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora.
Papir je mogoče 100-odstotno reciklirati.

www.skoda.si

ŠKODA Slovenija

ŠKODA Slovenija

