
OCTAVIA LIFTBACK OCTAVIA COMBI

1.5 TSI 110 kW (150k) 6°MP 25 720 € 26 510 €

1.5 TSI 110 kW (150k) e-TEC 7°DSG 28 420 € 29 210 €

1.4 TSI 150 kW (204k) iV 6°DSG 34 070 € 34 860 €

2.0 TSI 140 kW (190k) 4x4 7°DSG 32 040 € 32 830 €

2.0 TDI 85 kW (115k) 6°MP 26 800 € 27 590 €

2.0 TDI 85 kW (115k) 7°DSG 28 800 € 29 590 €

2.0 TDI 110 kW (150k) 6°MP 28 800 € 29 590 €

2.0 TDI 110 kW (150k) 7°DSG 30 800 € 31 590 €

2.0 TDI 110 kW (150k) 4x4 7°DSG 33 290 € 34 080 €

2.0 TDI 147 kW (200k) 4x4 7°DSG 34 580 € 35 380 €

* Systémový výkon hybridnej sústavy je kombináciou 110 kW spaľovacieho motora a 85 kW elektromotora

www.skoda-auto.sk



MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Záruku na 5 rokov

Financovanie NaRovinu alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru

Servisný balík na 5 rokov/75 000 km grátis (balík v hodnote 720 €)

Zimné komplety (v hodnote 470 €)

SPORTLINE
Poťah sedadiel - látka Thermoflux, Čierna prístrojová doska, decor Piano
Black, čierne orámovanie výduchov klimatizácie

Disky PULSAR z ľahkej zliatiny 7J x 17" čierne leštené (205/55 R17)

Disky VEGA z ľahkej zliatiny 7,5J x 18" čierne leštené (225/45 R18) (len
pre 2.0 TDI 147 kW)

Športový podvozok (nie je možné pre iV)

Čierna lesklá maska chladiča a čierne matné okenné lišty

Čierne lesklé vonkajšie spätné zrkadlá

Čierny spojler vzadu (len pre Liftback)

Čierny strop a čierne dizajnové doplnky

RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA,
XDS+

Asistent rozjazdu do kopca

7 airbagov - čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca
s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča

LANE ASSIST - asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
(vrátane COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST a PEDESTRIAN
PROTECTION)

LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia

LED predné hmlové svetlomety

LED zadné svetlá - základný variant

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

Virtuálny kokpit

Rádio BOLERO s 10" farebným dotykovým displejom, 2xUSB-C bezdrôtový,
SmartLink, hlasové ovládanie

8 reproduktorov

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Parkovacie senzory vzadu a vpredu

CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizácia

Tempomat

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania
so SAFE systémom a alarmom

3-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant (pre DSG s radiacimi
páčkami pod volantom)

Vyhrievané predné sedadlá

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami

Ambientné osvetlenie interiéru

SunSet

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním
na strane vodiča

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi ventilácie
pre cestujúcich vzadu

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

Schránka na okuliare

Úložné vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Dáždnik vo výplni dverí vodiča

Strešný nosič - čierny (len pre Combi)

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Ozdobné kryty pedálov

Ozdobné prahy dverí

Zadný stierač (len pre Combi)

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Tónované sklá

Prídavné kúrenie (len pre vznetové motory)

Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle
spolujazdca vpredu

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60:40

Elektrická detská poistka

12V zásuvka v batožinovom priestore

Elektromechanická parkovacia brzda

eCall+ súkromné tiesňové volanie

Care Connect 1 rok

Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km
(Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče,
vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby –
náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
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SPORTLINE

BEZPEČNOSŤ

DRIVER ALERT - systém rozpoznania únavy EM1 44

Bočné airbagy vzadu PE4 314

Stredový airbag vpredu PE5 162

Bočné airbagy vzadu a stredový airbag (možné len s 7W4) PE6 476

CREW PROTECT ASSIST - Proaktívna ochrana cestujúcich (čelná časť)(nie je možné s PE4/PE6) 7W2 161

CREW PROTECT ASSIST - Proaktívna ochrana cestujúcich (čelná a zadná časť) (možné len s PE4/PE6) 7W4 180

AUTO LIGHT ASSIST - asistent diaľkových svetiel (nie je možné len s PKA) PK8 290

REAR LIGHT VIEW -paket - parkovacia kamera a FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím
efektom

PKR 570

LIGHT paket - FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou prisvecovania do zákrut a uvítacím efektom, FULL
LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím efektom

PK9 1383

LIGHT AND VIEW paket - FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou prisvecovania do zákrut a uvítacím
efektom, FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím efektom, parkovacia kamera (možné len
s PW2/PW4)

PKA 1769

LED predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou 8WH 116

Výsuvné ostrekovače svetiel 8X8 137

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na strane vodiča s pamäťou, SIDE ASSIST
a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním (možné len s PWC)

PW5 484

FUNKČNOSŤ

DRIVING MODE SELECT - voľba jazdného profilu (štandard pre iV) PFC 107

Adaptívny podvozok DCC vrátane DRIVING MODE SELECT (okrem iV/pre iV) PFD 837 / 887

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 119

Deliaca sieť (len pre Combi) 3CX 164

Medzipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi) 3GN 255

Sieťový program a Cargo elementy v batožinovom priestore 6M3 71

Odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca (nie je možné pre e-tec, PWC) QE5 18

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD 45

Sun and Pack - odkladací priestor pod zadným platom a slnečné roletky zadného okna a zadných bočných okien (Len
pre Liftback)

PKS 243

Spací paket -Zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou, slnečné roletky zadných bočných okien, (Len pre Combi) (nie
je možné s PS6)

PKZ 224

Spací paket I - Zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou, el. kryt batožinového priestoru s slnečnou roletkou
na zadných bočných oknách, el, otváranie piatych dverí virtuálnym pedálom, FULL LED zadné svetlá (len pre Combi)

PS6 1027

Comfort paket I - el. kryt batožinového priestoru, (len pre Combi) el. otváranie piatych dverí virtuálnym pedálom, FULL
LED zadné svetlá (Liftback/Combi)

PD6 744 / 808

SIMPLY CLEVER paket - držiak tabletu, držiak multimédií v stredovej konzole, kôš na odpadky v predných dverách,
obojstranný koberec v batožinovom priestore

PKC 143

Príprava pre ťažné zariadenie (nie je možné pre G-tec) 1M5 188

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
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SPORTLINE

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodičovo s pamäťou (nie je možné pre e-TEC, s QE5, možné len
s PW5)

PWC 1018

DISKY/PNEUMATIKY

Disky kolies z ľahkej zliatiny VEGA 7,5J x 18" čierne leštené (225/45 R18) (štandard pre 2.0 TDI 147 kW) PJ4 603

Disky kolies z ľahkej zliatiny TAURUS 7,5J x 19" čierne leštené (225/40 R19) (Len pre 4x4 a iV, okrem pre 2.0 TDI 147 kW
/pre 2.0 TDI 147 kW )

PJN 1411 / 808

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie PJA 143

Rezerva dojazdová, zdvihák, náradie (možné len s 9VS, nie je možné pre G-TEC, e-TEC a 1.0 TSI 81 kW 6° MP) PJC 143

KOMFORT

Head-up Displej - zobrazenie údajov jazdy a navigácie na čelnom skle KS1 665

Akustické okná vpredu VW5 123

PARK ASSIST - parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X5 336

Adaptívny tempomat do rýchlosti 210 km/h 8T8 415

SIDE ASSIST - systém monitorovania mŕtveho uhla (možné len s PW4, WSB/W91, RAA/RAF) 7Y1 484

TRAVEL ASSIST - rozpoznanie dopravných značiek, prediktívny tempomat, LANE ASSIST+ adaptívne vedenie v pruhu
a TRAFIC JAM ASSIST, virtuálny kokpit (len pre Ambition) (pre DSG aj EMERGENCY ASSIST)(možné len s RAF)

PSK 660

Vyhrievané sedadlá vzadu 4A4 169

CLIMATRONIC - Trojzónová automatická klimatizácia (možné len s PHB) PHB 269

Nezávislé vykurovanie s diaľkovým ovládaním ( zážihové/vznetové motorizácie) PHC 1233 / 1070

Vyhrievané čelné sklo 4GW 286

Zadný stierač (len pre Liftback) 8M1 137

Panoramatická posuvná strecha (len pre Combi) 3FU 1109

MULTIMÉDIÁ

Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, hlasovým ovládaním, mapový podklad Európy na internej
pamäti prístroja a online služby na 1 rok (možné len s 7J2/PSK, 9WJ)

RAF 991

CANTON Sound System - 12 reproduktorov so subwooferom v batožinovom priestore (PJC, s SIDE ASSIST možné len
s PD6/PS6,)

9VS 558

Phonebox PT2 295

5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle U9C 157

230 V zásuvka a 5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle PT9 257

OSTATNÉ

Špeciálne farby biela Candy SPE 387

Metalické farby MET 596

Metalická farba červená Velvet FLT 1003

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
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OSTATNÉ

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km EA4 •

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150 000 km EA9 237

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov do 75 000 km (okrem iV/pre iV) 720 / 1356 1548 / 2184

Servis 5 rokov do 100 000 km (okrem iV/pre iV) 954 / 1650 2220 / 2934

Servis 5 rokov do 150 000 km (okrem iV/pre iV) 1362 / 2550 3510 / 4734

• Základná výbava − Nie je v ponuke MPManuálna prevodovka AP Automatická prevodovka

POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 21.05.2021 (MR2022)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:
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