
OCTAVIA
THE NEW ŠKODA



Вярваме, че нещо е толкова съвършено, колко съвършени са съставните 
му елементи. И това с най‑пълна сила важи за ŠKODA OCTAVIA ‑ 
автомобил, който оправдава очакванията и е така лесно да бъде обикнат.

Повлиян от кристалния дизайн, определящ линиите му, този автомобил 
завладява, без значение от къде ще го погледнете. Множеството 
функции за свързаност, системи за безопасност и технологични 
предимства спомагат автомобилът да отговори на всички изисквания 
на съвременните шофьори. А както винаги, Simply Clever решенията в 
OCTAVIA затвърждават статуса на модела в неговия клас.

ОCTAVIA е поредното доказателство за философията, от която се 
ръководим още от началото на нашата дейност ‑ а именно, да създаваме 
красиви автомобили с фокус върху радостта от шофиране и комфорта на 
пътуващите.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

КОЕ Е НЕОБИКНОВЕНОТО В 
НОВАТА OCTAVIA?
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Всеки детайл в OCTAVIA е в синхрон между вечната 
естетика и модерните технологии. Ето защо си 
заслужава да я видите. А когато сърцето ви се насити, е 
време да развълнувате и разума.

ИЗГЛЕД ОТЗАД
Изгледът отзад разкрива много елементи, типични за ŠKODA: отличителното лого 
и име на модела, мястото за регистрационната табела в характерния кристален 
дизайн и светлоотразителите за по‑добра видимост на автомобила.

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Гладките прави повърхности и 
кристалните ръбове на екстериора 
определят дръзкия изглед на 
автомобила. Тонираните стъкла 
допринасят за добрия външен дизайн 
и осигуряват комфорт на пътниците 
отзад.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Двойните предни светлини придават неповторим вид на автомобила. 
Забележителният им дизайн перфектно се допълва от острите ръбове на 
фаровете за мъгла. Масивната маска и силно изразената форма на предния капак 
предизвикват уважение и усещане за безопасност и надеждност.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Нека има повече светлина и свеж 
въздух в автомобила. Електрическият 
панорамен покрив с тонирано стъкло 
в комби версията на OCTAVIA ви 
позволява да допълните усещането 
за пространство над предните две 
седалки.

ВЪНШНИ СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Страничните огледала в цвета на купето 

придават елегантност на автомобила.

РЕЙКИ НА ПОКРИВА
Атрактивният силует на OCTAVIA комби 
е подчертан от рейките на покрива, 
които могат да бъдат в сребрист или 
елегантен черен цвят.

МУЗИКА  
ЗА ОЧИТЕ



Външните светлини на автомобила разкриват не 
само  практичността му, но и естетическите качества. 
Комбинацията на иновативна технология с уникален дизайн  
превръща светлините в произведение на изкуството и 
значително спомага за безопасността на пътуващите.

Интериорът на OCTAVIA е сега още 
по‑комфортен с мекото, хармонично 
амбиентно осветление, разположено по 
дължината на автомобила отвътре.
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ИЗЦЯЛО LED ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ С AFS
OCTAVIA предлага избор от два типа предни светлини. 
Най‑оптималният вариант е изцяло с LED технология.
LED светлините предлагат висока ефективност и висока 
енергоспестяемост. Системата за адаптиране на предните светлини 
AFS (Adaptive Frontlight System) приспособява интензитета на 
светлината към конкретните условия (например градска среда, 
магистрала или шофиране в дъжд).

ЗАДНИ LED СВЕТЛИНИ
Дизайнът на светлините на OCTAVIA 
е изразителен и изчистен. Задните 
светлини (с възможни два варианта) 
са винаги с LED технология. 
Отличителната им С‑форма, характерна 
за ŠKODA, придава самоувереност на 
автомобила.

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
НА ИНТЕРИОРА
Вие решавате дали да 
настроите осветлението 
с любимия си цвят, или 
да направите всеки ден 
уникален с различен цвят. 
Амбиентното осветление 
предлага десет великолепни 
цвята.

ОСВЕТЛЕНИЕ В ЗОНАТА  
НА КРАКАТА

Дискретното осветление 
преобразява вътрешното 

пространство, като го прави 
наистина забележително. 

Отдайте се на максимален 
комфорт, благодарение на 
вътрешните светлини и се 
насладете на дискретното 

осветление по време на 
пътуването си.Амбиентно осветление в зелено Амбиентно осветление в синьо Амбиентно осветление в червено

ВСИЧКО  
Е ОСВЕТЕНО

ДОБРЕ ДОШЛИ 
ВКЪЩИ



Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава само 
да имате достъп до информация и различни забавления, 
но също така и да разчитате на съдействие, докато сте 
в движение. ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация.
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ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги избирате 
най‑удачния маршрут 
с актуалната трафик 
информация, даваща 
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви 
помага да реагирате 
на непредвидени 
обстоятелства по 
пътя ви като  текущи 
строителни дейности, 
пътни инциденти и 
задръствания. 

SOS БУТОН
С възможностите си за свързаност, 
OCTAVIA предлага и SOS линия. Тази 
система в помощ при спешни случаи се 
активира, чрез натискане на червения 
бутон на тавана. В случай на сблъсък, 
спешното повикване се активира 
автоматично.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ
С тази услуга получавате 
информация за 
отдалеченост, вид на 
бензиностанцията и 
актуалните цени на 
горивата в нея. Тези 
данни се визуализират в 
реално време.  
Типа гориво на 
автомобила също се 
определя автоматично и 
се визуализира на екрана

ВРЕМЕТО
Проверете 
най‑актуалната 
метеорологична 
информация за текущото 
ви местоположение или 
за избрана дестинация, 
чрез детайлни 
прогнози, включващи 
информация за валежи и 
предупреждения

ŠKODA CONNECT
Уникалният интерфейс ŠKODA CONNECT включва два 
вида услуги ‑докато онлайн инфоразвлекателните системи 
осигуряват навигация и полезна информация в реално време, 
Care Connect е с фокус върху безопасността, осигурявайки 
отдалечен достъп и контрол върху автомобила. Този пакет 
предлага и асистиращи услуги за различни ситуации.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация за вашето 
пътуване, като например среден разход на гориво, 
средна скорост на движение, изминато разстояние 
и време. Проверете данните за конкретното ви 
пътуване, или анализ на всички пътувания.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ 
Припомнете си къде точно сте паркирали, без 
значение къде се намирате в момента. С помощта на 
своя смартфон, ще видите точния адрес, дата и час на 
последното паркиране

ŠKODA CONNECT:
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ



Инфоразвлекателните системи бележат изключително развитие: 
Може да очаквате атрактивен дизайн и много страхотни функции, а 
OCTAVIA безпроблемно ще се синхронизира с вашия смартфон.  
А и децата ви никога повече няма да скучаят по време на път!
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ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА 
CANTON

Насладете се на 
кристален звук, без 

значение дали слушате 
музика, или водите 

разговор. Озвучителната 
система Canton е с десет 

високоговорителя, 
включително един в 
таблото и субуфер в 

багажното отделение.

USB/AUX ВХОД
Входът за свързване на вашето мобилно 
устройство се намира на централния панел и е 
само на една ръка разстояние.

ПРИЛОЖЕНИЕТО MY ŠKODA
Запознайте се с Пол, интерактивния 
помощник на приложението 
MyŠKODA (за Android и iOS). 
Той ще ви бъде много полезен 
в най‑различни ситуации от 

ежедневието ви. Например, може да ви даде 
информация за вашия автомобил или пълно 
описание на това коя функция коя част от 
автомобила контролира, какво означава всяка 
лампа‑индикатор и други. Пол може да държи под 
око и вашия календар ‑ не само, че никога няма да 
забравите за среща, но и вашият помощник ще ви 
посъветва как да стигнете до мястото на срещата.

COLUMBUS
3D навигационната система Columbus предоставя удобен контрол, чрез 
докосване на 9.2" екран. Устройството предлага много функции, сред които 
Bluetooth, системата SmartLink+ и WiFi. Наличен е и интегриран телефонен 
модул със съвместимост за високоскоростен LTE интернет. Перфектното 
качество на звука е гарантирано от озвучителната система на автомобила.

BOLERO
Радиото Bolero разполага с 8" цветен тъч 
скрийн екран и USB/AUX‑in порт, слот за 
SD карта, Bluetooth, SmartLink+ система и 
четири високоговорителя. Устройството 
служи и за контрол на менюто на автомобила.

*Посетете сайта ни за повече информация относно Smartlink+.

PHONE BOX
Това практично отделение се намира пред 
скоростния лост. Поставете телефона си там и 
Phone box ще го зарежда безжично и едновременно 
с това ще му осигурява по‑чист сигнал.

SMARTLINK+
Със системата Smartlink+ (една от услугите за свързаност на ŠKODA, поддържащи MirrorLink®, Apple 
CarPlay и Android Auto), инфоразвлекателната система на автомобила позволява на водача да използва 
безопасно телефона си, докато шофира. Освен това, всички инсталирани приложения, които са 
сертифицирани като безопасни за автомобили, са съвместими с MirrorLink®, Apple CarPlay и Android 
Auto. Системата Smartlink+ включва и функцията SmartGate. Тя позволява да свържете смартфона 
си към автомобила чрез WiFi и да получите достъп до полезна информация за своето пътуване, като 
икономичност и динамика на пътуването или информация за сервизно обслужване.* 

ЦЕНТЪРЪТ НА ВАШАТА 
ДИГИТАЛНА ВСЕЛЕНА



Понякога много малко е нужно, за да стане всичко 
по‑лесно. Ето защо, OCTAVIA е създадена с удобства, 
отговарящи на вашите истински нужди и включва 
Simply Clever детайли, които са колкото хитри, толкова 
и полезни.
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СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД
Стъргалката за лед е закрепена към вътрешната 
част на капака на резервоара и не е проблем да я 
оставите пак там, дори ако е все още мокра.  
Тук ще намерите и защита от неправилно 
зареждане, обозначаваща автомобилите с дизелов 
двигател.

ДЪРЖАЧ ЗА ТАЛОН 
Когато ви се налага да поставите паркинг талона си  
на видно място, решението е лесно. Автомобилът 
разполага с държач за талон, който се намира 
непосредствено на челното стъкло, от ляво.

КОНЗОЛА ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА
Мултимедийните устройства могат да бъдат 
транспортирани безопасно в това специално отделение, 
намиращо се до стойката за напитки в централната 
конзола.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР
Посрещнете дъжда с усмивка. 
Отделението, съдържащо 
оригинален чадър  ŠKODA 
се намира под седалката на 
пътника отпред.

ГЕНИАЛНОСТТА  
Е В ДЕТАЙЛИТЕ



Отделенията за съхранение значително увеличават 
практичността на автомобила. С тях, възможностите за 
транспортиране на вещи стават повече, автомобилът 
изглежда много по‑подреден отвътре, а пътниците се 
чувстват по‑комфортно.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЗА 
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ 
ЖИЛЕТКИ
Специалният джоб за 
светлоотразителни 
жилетки се намира под 
седалката на водача.

ПОДЛАКЪТНИК
Комфортът на 
пътниците на задните 
седалки се допълва 
от свалящият се 
подлакътник със 
стойки за две 
напитки.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
Това практично отделение, намиращо се над вътрешното огледало 
за задно виждане е достъпно както от мястото на шофьора, така и от 
мястото на пътуващия до него.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Благодарение на това климатизирано отделение за 
вещи, в долната част на таблото пред пътника отпред, 
винаги можете да имате на разположение свежи напитки 
или закуски по време на път.

ОТДЕЛЕНИЯ В ПАНЕЛИТЕ НА ПРЕДНИТЕ ВРАТИ
В панелите на предните врати ще откриете 
отделение, побиращо 1,5‑литрова бутилка.  
Тук може да сложите и подвижно кошче за 
отпадъци.

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ 
Вградени в гърба на двете 
предни седалки, сгъваемите 
масички имат стойка за 
напитка и ще са ви полезни, 
не само когато имате нужда 
от освежителна напитка или 
закуска.*

*Налични от юни 2017.

ТОЛКОВА 
МНОГО МЯСТО



Капацитетът на багажното отделение 
поставя OCTAVIA на челно място в класа си. 
Максимизирайте пространството и практичността, 
използвайки нашите Simply Clever детайли и 
решения, отговарящи на вашите нужди.
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LED ФЕНЕРЧЕ
Практично подвижно LED фенерче, налично 
само при Комби версията, ще откриете от 
ляво, в багажното отделение. То се за зарежда 
автоматично, докато двигателят работи.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМА 5-ТА ВРАТА 
Тя се отваря и затваря само с докосване на 
един бутон на дистанционното управление, 
или на панела на вратата при водача, 
правейки я особено полезна при лошо време. 
Можете да настроите горната позиция на 
вратата, така че да отговаря на вашите нужди. 

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ 
Комплектът мрежи увеличава 
функционалността на багажното 
отделение, докато фиксира предметите 
в него. Комплектът съдържа една 
хоризонтална и две вертикални мрежи. 
При лифтбек версията, можете да 
добавите още една мрежа под щората 
на багажното отделение.

КАПАЦИТЕТ
Без значение от избраната версия, OCTAVIA лесно 
може да отговори на нуждите за пространство на 
едно голямо семейство. Комби версията предлага 
610 литра багажно отделение, а при свалени задни 
седалки то се увеличава на 1 740 литра. Капацитетът 
на лифтбек версията е 590/1 580 литра.

КАРГО ЕЛЕМЕНТИ
Те помагат да избегнете нежелано 
разместване на багажа, докато 
шофирате, тези два пластмасови 
карго елемента с велкро залепване 
са идеалното решение. Когато нямате 
нужда от тях, можете да ги съхранявате 
в отделенията отстрани.

КОНТАКТ 12V
Поредният полезен аксесоар е 12V 
контакт в багажното отделение.

ДИСТАНЦИОННО СВАЛЯНЕ НА СЕДАЛКИТЕ
Задните седалки могат да бъдат свалени чрез 
бутон, намиращ се в багажното отделение. 
Това ще направи товаренето на багажи още 
по‑лесно.

АВТОМОБИЛ С 
МЯСТО ЗА БАГАЖ



Шофирането трябва да е удоволствие, а не неприятна 
задача. Без значение дали пътувате по работа или сте 
във ваканция, многобройни практични решения и хитри 
детайли ще направят пътуването ви много по‑комфортно.
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КРУИЗ КОНТРОЛ
Освен, че поддържа 
избраната от вас скорост, 
круиз контрол позволява 
да увеличите или 
намалите скоростта, без 
да използвате педалите.

ДВУЗОНОВ КЛИМАТРОНИК
Двузоновият климатроник с електронно регулиране 
разполага и със сензор за влага, който  намалява 
замъгляването на предното стъкло. 

ЗАДНА ЧАСТ НА JUMBO BOX
В задната част на отделението Jumbo Box ще 
намерите 230 V контакт и USB вход.

ШОФЬОРСКА СЕДАЛКА С ВГРАДЕНА ПАМЕТ
Електрически настройваща се седалка на шофьора с вградена 
памет може да "запомни" три различни позиции на седалката и на 
страничните огледала.

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ
Мултифункционалният кожен волан, чрез който можете 
да контролирате радиото, телефона и автоматичните 
скорости DSG (Direct Shift Gearbox), може да бъде 
допълнен и от функция за затопляне, която се контролира 
чрез инфоразвлекателната система.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
Инфоразвлекателната система позволява различните 
водачи да създават свои настройки, според личните 
си предпочитания. Например, задаване на режима на 
шофиране, персонални настройки за нивото на седалката, 
на климатика, на радиото и навигационната система. 
Всеки персонализиран автомобил разполага с три отделни 
ключа. Индивидуалните настройки се активират, в 
зависимост от използвания ключ.

KESSY 
Автомобилите, оборудвани 
със системата KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) 
разполагат със Start/Stop 
бутон в основата на волана 
за безключово стартиране и 
изключване на двигателя.

ДРЕСКОД: 
УДОБНО
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LED СВЕТЛИНИ, ОСВЕТЯВАЩИ 
ЗОНАТА НА ВЛИЗАНЕ
LED светлини, проектирани така, че 
да осветяват областта на влизане 
в автомобила. Те се намират на 
външните странични огледала.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
При лифтбек версията, ще се насладите на усещането за свобода и 
още по‑голям простор, благодарение на електрическия панорамен 
покрив. Той е направен от затъмнено стъкло, осигурявайки по‑малко 
проникване на светлина и топлина. Можете или да го повдигнете 
нагоре или да го плъзнете назад , за да си осигурите отворено 
пространство над предните седалки.

ПРИБИРАЩИ СЕ ОГЛЕДАЛА
Автоматично прибиращите 
се огледала се сгъват 
навътре, когато автомобилът 
е заключен и така остават 
защитени от повреда и 
надраскване. 

ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ
Вградените телескопични пръскачки с 
лекота отмиват насъбраната кал и прах 
по фаровете.



Различни активни и пасивни асистиращи системи 
гарантират, че всяко пътуване с вашата OCTAVIA ще 
бъде напълно безопасно и безгрижно.  
Тези асистенти ви помагат да реагирате на адекватно 
на всичко, което ще срещнете по пътя си.

22 23

С
иг

ур
но

ст

С
иг

ур
но

ст

СИСТЕМА FRONT ASSIST С ПРЕДИКТИВНА ЗАЩИТА ЗА ПЕШЕХОДЦИ
Системата за следене на заобикалящата среда Front Assist, използва радар в 
предната броня. Тя наблюдава дистанцията до автомобила отпред и автоматично 
намалява скоростта и при нужда активира спирачките. Новата OCTAVIA със система 
Front Assist има предиктивна защита на пешеходци, която предупреждава водача, 
чрез аудио‑визуален сигнал и леко пулсиране на спирачките.

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Използвайки радарно устройство в предната част на автомобила, като допълнение 
към базовата функция Круиз контрол, тази система поддържа безопасна дистанция 
от превозните средства отпред.

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТЗАД
Насладете се на безпроблемно паркиране, 
оборудвайки автомобила си с камера на дръжката на 
5‑тата врата.  
Тя наблюдава разстоянието зад автомобила и 
индикира лентите на движение, на база широчината 
на автомобила. Вградените чистачки подобряват 
функционалността на камерата.

AUTO LIGHT ASSIST
Тази система сама ще 

превключи на дълги 
светлини и след това отново 

на къси, за да подсили 
чувството ви за комфорт и 

сигурност.

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Сведете до минимум тревогите 
при паркиране в ограничено 
пространство. Системата 
Park Assist автоматично 
избира най‑доброто 
място за паркиране в 
редица от успоредно или 
перпендикулярно паркирани 
автомобили. При успоредно 
паркиране ви е нужно 
пространство само с 60 см 
по‑дълго от самия автомобил.

TRAILER ASSIST
Паркиране с прикачено 
ремарке?
Trailer Assist прави тези 
маневри по‑лесни и 
безопасни.
Системата поема 
контрола върху 
автомобила при бавно 
движение на заден ход.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
НА МЪРТВАТА ЗОНА
С два радарни сензора, 
разположени от двете страни 
на задната броня, тази 
система следи зоните зад и 
отстрани на автомобила.
В зависимост от 
разстоянието и скоростта на 
приближаващите превозни 
средства, тя преценява, 
дали трябва да предупреди 
водача.

TRAVEL ASSIST 
Системата 
Travel Assist използва 
съвместната работа на 
мултифункционалната 
камера и навигационната 
система като разпознава 
и показва върху 
Maxi DOT дисплея и 
навигационната система, 
определени пътни знаци.

LANE ASSIST
Движението на 
автомобила в правилната 
лента е задача, която 
може да оставите на 
Асистента за поддържане 
на избраната лента  
(Lane Assist).
Данните от тази система 
се визуализират на  
Maxi DOT дисплея.

АСИСТЕНТ, СЛЕДЯЩ 
УМОРАТА
НА ВОДАЧА (DRIVER 
ALERT)
Тази хитра асистираща 
система оценява данни, 
получени от серво 
управлението на волана. 
Когато системата отчете 
поведение, което може 
да е признак за умора на 
водача, тя сигнализира 
посредством Maxi DOT 
дисплея и препоръчва да 
спрете за почивка.

НИКОГА НЕ СТЕ 
САМИ НА ПЪТЯ



За всички непредвидени ситуации, които водачът не е 
в състояние да предотврати, системите за сигурност 
на автомобила поемат нещата в свои ръце ‑ като 
въздушните възглавници, например.  
Може да оборудвате своята OCTAVIA с до девет от тях.
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ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ
Тя е разположена под кормилната колона 
и предпазва коленете и долната част на 
краката на шофьора.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА
В момента на активиране, въздушните 
възглавници за главата изграждат завеса 
по продължение на прозорците, като 
предпазват главите на пътниците на 
предните и задни седалки.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ 
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ

Тези четири въздушни възглавници 
предпазват таза и гръдния кош на водача и 

пътниците при страничен удар.

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Въздушната възглавница на водача е скрита във волана, а тази 
на пътника до него е поставена в таблото. Тя може да бъде 
деактивирана, ако на седалката е поставено детско столче.

БЕЗОПАСНОСТТА 
Е ФАКТ



Всяко семейство има нещо, което го обединява и което го прави 
уникално. Така е и с нашите автомобили. Всички те са подчинени 
на надеждността и уважението към околната среда. В зависимост 
от своя вид и представяне, всеки двигател притежава свой 
специфичен характер. Може да изберете този, който най‑точно 
отговаря на вашите изисквания и очаквания.
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СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО (СИСТЕМА 
DYNAMIC CHASSIS CONTROL)
Иновативната система Dynamic Chassis Control (DCC) осигурява 
постоянно адаптиране на окачването на автомобила към ситуацията 
на пътя и стила на шофиране (натискане на спирачката, ускорение, 
завиване), като приспособява работата на амортисьорите и кормилната 
система. Като част от менюто на информационно развлекателната 
система, то позволява да изберете един от петте режима, в зависимост от 
нуждите ви: Normal, Comfort, Eco, Sport, или Individual.

ДВИГАТЕЛИ
Всички бензинови двигатели са с TSI технология, 

която придава на автомобила динамичен характер. 
Гамата включва и двигател 81KW G‑TEC на бензин 

или CNG (на природен газ), осигурявайки и 
по‑екологична алтернатива. Цялата гама дизелови 

двигатели, снабдени със системата за впръскване 
на гориво common rail осигуряват гладък ход на 

автомобила и изключително нисък разход на 
гориво.

СКОРОСТНИ КУТИИ
В зависимост от версията на двигателя, 
автомобилът може да бъде оборудван с 
5 или 6‑степенна механична скоростна 

кутия, или с 6‑степенна автоматична 
или 7‑степенна DSG трансмисия.

ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4
Задвижването на четирите колелета е най‑добрият избор за семействата със 
спортен дух и активен начин на живот. Включването на задвижването към задния 
мост е автоматично, така че при нормални условия автомобилът може да използва 
предимствата на предното предаване, а при екстремни условия отличното 
сцепление на задвижването 4х4.

HILL HOLD CONTROL
Със системата Hill Hold Control ще потеглите гладко дори и под наклон, без да 
се налага да използвате ръчната спирачка или да се притеснявате от нежелано 
връщане назад.

DSG И 4X4
Комбинацията от автоматичната  

7 или 6‑степенна DSG трансмисия 
и задвижването 4х4 гарантира едно 

забележително изживяване зад волана.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Обозначението на моделите със 
задвижване 4х4 се намира в дясната 
задна част на автомобила отвън.

СИЛАТА  
Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ



  LAURIN &
KLEMENT
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Laurin & Klement въплъщава миналото, настоящето и 
бъдещето на марката ŠKODA. Като Най‑висок клас 
оборудване на OCTAVIA, Laurin & Klement предлага 
едновременно стил, изисканост и технология 
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ИНТЕРИОР
Елегантният кожен интериор 
Alcantara® е съчетан с 
декорация Piano Black. 
Воланът, лостът за 
скоростите и ръкохватката 
на ръчната спирачка също са 
облечени в черна кожа.

ЛОГО
Оригиналното лого Laurin & Klement 
на предните калници напомня за 
създателите на ŠKODA. То е символ 
на най‑високо качество на изработка 
и лично отношение, завещани от 
нашите предшественици.

ЛОГО
Бродираното логото  
Laurin & Klement на 
кожените седалки е като 
печат за ексклузивност.

ДЕКОРАТИВНИ 
ЛАЙСТНИ НА ВРАТИТЕ
Предните врати 
имат декоративни 
метални лайстни с 
оригиналното изписване 
Laurin & Klement.

ДЖАНТИ
Елегантността на автомобила 
е допълнително подсилена с 
18" алуминиеви джанти Turbine 
в цвят антрацит.

ЛУКСЪТ  
Е ЗАПАЗЕНА МАРКА
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Добавете атлетично излъчване към OCTAVIA и ще получите OCTAVIA RS. 
Неустоимият ѝ дизайн се подчертава със спортно шаси, а функционалността ѝ 
се допълва с хитри елементи от екстериора. Съвсем естествено, автомобилът 
носи спортен дух. Базовата RS версия включва бензинов двигател  
2.0 TSI/169 kW (230 к.с.) и дизелов двигател 2.0 TDI/135 kW (184 к.с.), който е 
наличен и със задвижване 4х4.

ДО 230 
НЕУСТОИМИ КОНЯ

СПОЙЛЕР НА ПЕТАТА ВРАТА
Лифтбек версията включва спойлер 
на петата врата, който допринася 
за стабилността на автомобила при 
движение с по‑висока скорост.

ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Декоративните лайстни 
на праговете на предните 
врати носят оригиналното 
лого RS.

СЕДАЛКИ
Предните спортни седалки включват интегрирана 
облегалка за глава. Оригиналното лого RS е 
избродирано на облегалките. Тапицерията в 
комбинация от Alcantara/кожа със сиви или червени 
шевове (виж снимката) е част от допълнителното 
оборудване. Също толкова интересна е и 
комбинацията от текстил и Alcantara, която е част от 
стандартното оборудване.

СПОРТЕН ВОЛАН
Спортният мултифункционален волан, облечен в перфорирана 
кожа и декориран с червени или сиви шевове, ви позволява 
да управлявате радиото и телефона си, и да контролирате 
автоматичната предавателна кутия DSG.

ДЖАНТИ GEMINI
18" полирани 
алуминиеви джанти 
Gemini в антрацит 
са опционално 
оборудване.

ДЖАНТИ DENOM
17" алуминиеви 
джанти Denom 
са част от 
стандартното 
оборудване.

За по‑детайлна техническа информация относно RS версията, 
можете да се обърнете към най‑близкия ŠKODA център.
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OCTAVIA RS 245 е най‑мощната OCTAVIA в историята на ŠKODA. 
Спортният ѝ дизайн се допълва и от несравним комфорт. Но това, 
което прави този автомобил необикновен е мощта, намираща се 
под капака му ‑ бензиновият двигател 2.0 TSI/180 kW (245 к.с.).  
Той осигурява максимална тяга, ограничава недозавиването и 
добавя динамика.

RS 245 - ИМПЕРАТОР 
СРЕД КРАЛЕТЕ

ЧЕРНИ СТРАНИЧНИ 
ОГЛЕДАЛА
Капаците на страничните 
огледала в черно са още 
един характерен детайл в 
дизайна на RS 245.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД 
Динамичният дизайн на 
предницата включва черна 
гланцирана рамка около 
решетката и характерното 
RS лого.

СЕДАЛКИ
Комфортната тапицерия в 
комбинация от Alcantara и 
кожа е допълнена с шевове 
в червено или сиво. А 
облегалките на седалките, 
разбира се, са декорирани с 
логото RS. 

ДЖАНТИ XTREME
Ексклузивните 19" 

алуминиеви джанти 
Xtreme в черно още повече 

подчертават силното 
излъчване на автомобила.

За по‑детайлна техническа информация относно RS 245 версията, 
можете да се обърнете към най‑близкия ŠKODA център.

АУСПУХ
Черният гланциран ауспух 
допринася за характерния 
спортен звук, който 
автомобилът издава.
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ЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ
Задната броня със сребрист защитен 
елемент придава на автомобила 
излъчване за мощ и издръжливост. 
Scout е оборудван и с пластмасови 
защитни елементи на калниците и на 
праговете на вратите. По‑високото 
шаси идва и с пакет за защита от лоши 
пътища, включващ например, защитни 
кори под двигателя и предавателната 
кутия.

ИНТЕРИОР
Mатериалите, използвани за 
интериора изпъкват със своята 
отличителност и издръжливост. 
Дишащата тапицерията с функция 
ThermoFlux осигурява комфорт при 
всякакви климатични условия и е 
част от стандартното оборудване. 
Тапицерията в комбинация от 
Alcantara и кожа в кафяво (виж 
снимката) или черно е част от 
допълнителното оборудване. 
Логото Scout на седалките и волана 
е характерно за интериора на 
модела.

РЕЖИМ НА ШОФИРАНЕ SELECT
Scout версията е оборудвана с режим на шофиране Select, 
включващ режим Офроуд, или с други думи ‑ Downhill Assist. 
Tой поддържа постоянна скорост при шофиране по стръмни 
наклони при движение напред или назад.

ДЖАНТИ NIVALIS
17" алуминиеви 
джанти Nivalis 
са част от 
стандартното 
оборудване.

ДЖАНТИ BRAGA
18" полирани 
алуминиеви джанти 
Braga в антрацит са 
опционални.

ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Декоративните лайстни 
на праговете на вратите с 
логото Scout са оригинално 
допълнение с естетически и 
практически функции.

Комбинирайте вечната естетика на OCTAVIA с офроуд характер 
и ще получите OCTAVIA SCOUT. Екстериорът включва елементи, 
които допринасят за индивидуалността на автомобила, но и го 
защитават при шофиране извън асфалтираните пътища. Scout  е 
ексклузивно в комби версия със задвижване 4х4. Изборът на 
двигатели е между 1.8 TSI/132 kW (бензинов) и 2.0 TDI/110 кW или 
135 kW (дизелови).

РИЦАРЯТ  
В БЛЕСТЯЩА БРОНЯ

За по‑детайлна техническа информация относно SCOUT версията, 
можете да се обърнете към най‑близкия ŠKODA център.
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G‑TEC версията на OCTAVIA на метан (CNG) осигурява 
по‑екологична алтернатива на традиционните горива. 
Двигателят 1,4 TSI/81 kW G‑TEC е оборудван с механична 
6‑степенна предавателна кутия или с автоматична 7‑степенна 
DSG и ясно заявява своята грижа за околната среда, като 
отделя едва 98‑102 g/km CO2 (в зависимост от лифтбек или 
комби версията или трансмисията), намалявайки емисиите 
азотен оксид и не отделяйки твърди частици (CNG режим).

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ БЕНЗИН И CNG
Автомобилът е оборудван със система 
за автоматично превключване между 
двата вида гориво. Зелената лампа на 
инструменталното табло индикира 
активиран CNG режим. Бордовия компютър 
или MaxiDot дисплея (виж снимката) 
осигуряват информация за актуалния и 
среден разход на гориво, нивото на гориво в 
резервоара и външната температура.

ПРИЯТЕЛСКИ НАСТРОЕН 
КЪМ ПРИРОДАТА  
И КЪМ БЮДЖЕТА

ЛОГО
Логото G‑TEC е позиционирано върху 
петата врата.

РЕЗЕРВОАРИ
Двата безопасно проектирани 
резервоара са с капацитет 97 л гориво. 
За още по‑голяма гъвкавост при 
шофиране, добавихме и 50‑литров 
бензинов двигател. С други думи ‑ вие 
можете да шофирате без прекъсване в 
продължение на 1 330 км, подминавайки 
всички бензиностанции по пътя си.



Стандартното оборудване на нивото Active включва 
външни огледала и дръжки на вратите в черен цвят, 
тонирани стъкла, дневни LED светлини 
В допълнение има централно заключване, Swing радио, 
предни електрически стъкла и други функционалности.

Стандартното оборудване на нивото Ambition включва странични 
огледала и дръжки на вратите в цвета на купето, дистанционно централно 
заключване, отделение за слънчеви очила, климатик, чадър под седалката 
на пътника отпред, подлакътник със стойка за напитки на седалките 
отзад, 12V контакт в багажното отделение и други функционалности.
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ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK/BLACK
Декорация Grey Metallic
Черна текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Cool Brushed
Кафява текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK/BLACK
Декорация Grey Metallic
Черна текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Cool Brushed
Черна текстилна/кожена тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Cool Brushed
Кафява текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР  BLACK/BLACK
Декорация Cool Brushed
Черна текстилна тапицерия

ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ



Стандартното оборудване в Style версията включва предна 
радиаторна решетка в цвят черно‑гланц, малък кожен пакет, 
електрически предни и задни стъкла, двузонов климатроник, 
Jumbo Box, предни седалки с настройваща се височина и лумбални 
опори, осем високоговорителя и други функционалности. 

Стандартното оборудване на версията Laurin & Klement включва напълно LED 
предни светлини с AFS, предни фарове за мъгла, следящи ъгъла на завой, LED 
светлини, осветяващи зоната на влизане, електрическа седалка на водача с 
функция за запаметяване, инфоразвлекателно радио Bolero 8", озвучителна 
система Canton, цветен дисплей Maxi DOT и други функционалности.
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LAURIN
& KLEMENT 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE BLACK/BEIGE
Декорация Dark Brushed
Тапицерия Beige Alcantara®

ИНТЕРИОР L&K BLACK/BROWN
Декорация Piano Black
Тапицерия Brown Alcantara®

ИНТЕРИОР STYLE BLACK/BEIGE
Декорация Dark Brushed
Тапицерия Beige Alcantara®

ИНТЕРИОР STYLE BLACK/BLACK
Декорация Dark Brushed
Тапицерия Black Alcantara®

ИНТЕРИОР STYLE BLACK/BLACK
Декорация Dark Brushed
Черна кожена тапицерия

ИНТЕРИОР L&K BLACK/BROWN
Декорация Piano Black
Тапицерия Brown Alcantara®

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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L&K Native Brown (Alcantara®)
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Ambition Brown (текстил)

ТАПИЦЕРИИ
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ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това 
е важно не само за вашата безопасност, но също и за 
нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
Шкода. Използването на първокласни материали и 
технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори 
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части Шкода 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода 
включва обменни части, чието производство има  
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход ‑ върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок ‑ СБА, тел.: 146

ДЖАНТИ
17" DENOM Алуминиеви джанти

18" GOLUS Алуминиеви джанти

16" TUNGA Алуминиеви джанти

16" ILIAS Алуминиеви джанти

17" HAWK Алуминиеви джанти 
в сребристо*

18" PICTORIS Алуминиеви джанти

16" ALCATRAS Алуминиеви джанти

16" VELORUM Алуминиеви джанти

17" HAWK Алуминиеви джанти 
в черно*

18" TURBINE Алуминиеви джанти 
в сребристо*

17" TRIUS Алуминиеви джанти 
в сребристо*

15" SIDUS тасове

18" ALARIS Алуминиеви джанти

18" TURBINE алуминиеви джанти 
в антрацит*

17" TRIUS Алуминиеви джанти 
в черно

16" TEKTON тасове
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm) / Ширина (mm) 4,670/1,814

Коефициент на 
съпротивление CW 0.279–0.310 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,461; CNG: 1,458

Шаси  База (mm) 2,686; 2,680

Предно окачване
Окачване McPherson с долни триъгълни носачи 
и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) 1,549; 1,543/1,549; 1,540; 1,542; 1,534

Задно окачване

Съединително звено на оста/1.8 TSI; G‑TEC; 4x4; 
многораменна ос 
с надлъжни и напречни звена, с торсионен 
стабилизатор Просвет (mm) 141; 4x4: 138

Спирачна система
Хидравлична двойно‑диагонална система с 
двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,454/1,449

– задни спирачки Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 983/980

Кормилна уредба
Кормилна рейка с електро‑механично серво 
управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 6.0J x 15"; 6.5J x 16"
Без резервна гума,  
с вдигнати / свалени задни седалкиГуми** 195/65 R15; 205/55 R16 590/1,580; G‑TEC: 460/1,450

1.2 TSI/86 к.с. 1.0 TSI/115 к.с.
1.4 TSI/110 к.с. 

G-TEC
1.4 TSI/150 к.с. 1.5 TSI/110 kW 1.8 TSI/180 к.с. 1.8 TSI/180 к.с.

4x4 1.6 TDI/90 к.с. 1.6 TDI/115 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.
2.0 TDI/150 к.с.

4x4
2.0 TDI/184 к.с.

4x4

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,197 3/999 4/1,395 4/1,395 4/1,495 4/1,798 4/1,798 4/1,598 4/1,598 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1) 63/4,300–5,300 85/5,000–5,500 81/4,800–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000 132/5,100–6,200 132/4,500–6,200 66/2,750–4,600 85/3,250–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 135/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 160/1,400–3,500 200/2,000–3,500 200/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,250–5,000 280/1,350–4,500 230/1,400–2,750 250/1,500–3,200 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 380/1,750–3,250

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6     EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95/91*

Безоловен бензин, 
минимум 95/91*

Дизел Дизел Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 181 203 (202) 195 219 220 231 229 186 203 (202) 218 (215) 215 (212) 228

Ускорение 0–100 km/h (s) 12.0 9.9 (10.0) 10.9 (11.0) 8.1 (8.2) 8.2 (8.3) 7.3 (7.4) 7.4 12.2 10.1 (10.2) 8.4 (8.5) 8.5 (8.3) 7.1

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.0–6.1 5.9–6.0 (5.6–5.7)
7.5 (6.7)
CNG: 
7.4 (6.9) m3/100 km

6.7 (6.0–6.1) 6.0–6.1 (6.1–6.2) 7.6 (7.1) 8.1 4.5–4.7 4.5–4.7 (4.1–4.2) 5.1–5.2 (5.2–5.3) 5.6–5.7 (5.7–5.8) 5.6

– разход извънградско 4.1–4.2 4.2 (4.2–4.3)
4.7 (4.8)
CNG: 
4.6 (4.7) m3/100 km

4.3–4.5 (4.2–4.4) 4.1–4.3 (4.2–4.3) 5.2 (5.0) 5.7 3.7–3.9 3.7–3.9 (3.7–3.8) 3.8–3.9 (4.1–4.2) 4.2–4.3 (4.4–4.5) 4.5

– комбиниран разход 4.8–4.9 4.8–4.9 (4.7–4.8)
5.7 (5.5)
CNG: 
5.7 (5.5) m3/100 km

5.2–5.3 (4.9–5.0) 4.9–5.0 (4.9–5.0) 6.1 (5.8) 6.6 4.0–4.2 4.0–4.2 (3.9–4.0) 4.3–4.4 (4.5–4.6) 4.7–4.8 (4.9–5.0) 4.9

CO2 емисии (g/km) 113–115 109–112 (106–109)
131 (125)
CNG: 101 (98)

120–123 (113–116) 112–114 (113–115) 139 (133) 153 105–109 105–109 (102–105) 112–116 (117–119) 123–127 (129–132) 129

Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 4x4

Съединител
Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Двудисков 
с електро-
хидравличино 
управление

Хидравличен едно-
дисков съединител

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Двудисков 
с електро-
хидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна
Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Автоматична  
6-степенна DSG

Ръчна 5-степенна
Ръчна 5-степенна  
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
6-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Автоматична  
6-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,225 1,225 (1,247) 1,394 (1,419) 1,255 (1,269) 1,270 (1,285) 1,320 (1,335) 1,428 1,305 1,305 (1,320) 1,332 (1,352) 1,438 (1,468)  1,463

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg)

625 625 559 (548) 625 625 585 585 625 625 625 638 585

Общо тегло (kg) 1,775 1,775 (1,797) 1,878 (1,892) 1,805 (1,819) 1,820 (1,835) 1,830 (1,845) 1,938 1,855 1,855 (1,870) 1,882 (1,902) 2,001 (2,031) 1,973

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 610 610 (620) 690 (700) 620 (630) 630 (640) 650 (660) 710 640 650 660 (670) 710 (730) 730

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,100 1,300 1,400 1,500 1,500 1,600 1,600 1,400 1,500 1,600 2,000 1,800

Обем на резервоара (l) 50 50 50 + 15 kg CNG 50 50 50 55 50 50 50 55 55    

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA 

 * Използването на нискооктаново гориво може да се отрази негативно на работата на двигателя.

 **  Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми. За повече информация, моля свържете с оторизираното представителство на ŠKODA.

 ( ) Важи за версиите с автоматични скоростни кутии.

        Посочените стойности важат за стандартни модели, без допълнително оборудване.

         Всички двигатели са със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm)/ Ширина (mm) 4,667/1,814

Коефициент на 
съпротивление CW 0.291–0.321 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,465; CNG: 1,462

Шаси  База (mm) 2,686; 2,680

Предно окачване
Окачване McPherson с долни триъгълни 
носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) 1,549; 1,543/1,549; 1,540; 1,542; 1,534

Задно окачване

Съединително звено на оста/1.8 TSI; G‑TEC; 
4x4; многораменна ос  
с надлъжни и напречни звена, с торсионен 
стабилизатор Просвет (mm) 141; 4x4: 138

Спирачна система
Хидравлична двойно‑диагонална система с 
двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,454/1,449

– задни спирачки Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 983/995

Кормилна уредба
Кормилна рейка с електро‑механично серво 
управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 6.0J x 15"; 6.5J x 16"
Без резервна гума,  
с вдигнати / свалени задни седалки 610/1,740; G‑TEC: 480/1,610Гуми** 195/65 R15; 205/55 R16

4,667

890 2,686 1,091

14
°

12.4°

99
5

98
3 610 l

1,050

1,
45

4

1,
4

49

1,
0

10

1,549

2,017

1,
46

5

1,540

1,814

1.2 TSI/86 к.с. 1.0 TSI/115 к.с.
1.4 TSI/110 к.с. 

G-TEC
1.4 TSI/150 к.с. 1.5 TSI/110 kW 1.8 TSI/180 к.с. 1.8 TSI/180 к.с.

4x4 1.6 TDI/90 к.с. 2.0 TDI/150 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.
2.0 TDI/150 к.с. 

4x4
2.0 TDI/184 к.с. 

4x4

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,197 3/999 4/1,395 4/1,395 4/1,495 4/1,798 4/1,798 4/1,598 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1) 63/4,300–5,300 85/5,000–5,500 81/4,800–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000 132/5,100–6,200 132/4,500–6,200 66/2,750–4,600 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 135/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 160/1,400–3,500 200/2,000–3,500 200/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,250–5,000 280/1,350–4,500 230/1,400–2,750 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 380/1,750–3,250

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6     EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95/91*

Безоловен бензин, 
минимум 95/91*

Дизел Дизел Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 178 201 (200) 193 216 219 (218) 229 227 183 216 (213) 216 (213) 213 (210) 226

Ускорение 0–100 km/h (s) 12.2 10.1 (10.2) 11.0 (11.1) 8.2 (8.3) 8.3 (8.4) 7.4 (7.5) 7.5 12.3 8.5 (8.6) 8.5 (8.6) 8.6 (8.4) 7.2

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.0–6.1 5.9–6.0 (5.6–5.7)
7.5 (6.8)
CNG: 
7.4 (6.9) m3/100 km

6.8 (6.2–6.3) 6.1–6.3 (6.1–6.2) 7.6 (7.1) 8.1 4.5–4.7 5.1–5.2 (5.2–5.3) 5.1–5.2 (5.2–5.3) 5.6–5.7 (5.7–5.8) 5.6

– разход извънградско 4.1–4.2 4.2 (4.2–4.3)
4.8 (4.8)
CNG: 
4.7 (4.8) m3/100 km

4.4–4.6 (4.3–4.5) 4.3–4.5 (4.2–4.3) 5.2 (5.0) 5.7 3.7–3.9 3.8–3.9 (4.1–4.2) 3.8–3.9 (4.1–4.2) 4.2–4.3 (4.4–4.5) 4.5

– комбиниран разход 4.8–4.9 4.8–4.9 (4.7–4.8)
5.8 (5.5)
CNG: 
5.7 (5.6) m3/100 km

5.3–5.4 (5.0–5.1) 5.0–5.1 (4.9–5.0) 6.1 (5.8) 6.6 4.0–4.2 4.3–4.4 (4.5–4.6) 4.3–4.4 (4.5–4.6) 4.7–4.8 (4.9–5.0) 4.9

CO2 емисии (g/km) 113–115 109–112 (106–109)
132 (126)
CNG: 102 (99)

123–125 (116–119) 114–116 (113–115) 140 (133) 154 105–109 112–114 (118–120) 112–114 (118–120) 123–126 (129–132) 129

Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6 10,6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 4x4

Съединител
Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Хидравличен едно-
дисков съединител 
(Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление)

Двудисков с елек-
тро-хидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна
Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Автоматична  
6-степенна DSG

Ръчна 5-степенна
Ръчна 6-степенна  
(Автоматична  
6-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична  
6-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична  
7-степенна DSG)

Автоматична  
6-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,247 1,247 (1,269) 1,416 (1,441) 1,277 (1,291) 1,292 (1,307) 1,342 (1,357) 1,450 1,327 1,354 (1,374) 1,354 (1,374) 1,458 (1,490) 1,485

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg)

645 645 524 (513) 645 645 585 638 645 645 645 638 585

Общо тегло (kg) 1,817 1,817 (1,839) 1,865 (1,879) 1,847 (1,861) 1,862 (1,877) 1,852 (1,867) 2,013 1,897 1,924 (1,944) 1,924 (1,944) 2,021 (2,053) 2,048

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 620 620 (630) 700 (710) 630 (640) 640 (650) 660 (670) 720 650 670 (680) 670 (680) 720 (740) 730

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,100 1,300 1,400 1,500 1,500 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 2,000 1,800

Обем на резервоара (l) 50 50 50 + 15 kg CNG 50 50 50 55 50 50 50 55 55    

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA COMBI 

 * Използването на нискооктаново гориво може да се отрази негативно на работата на двигателя.

 **  Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми. За повече информация, моля свържете с оторизираното представителство на ŠKODA.

 ( ) Важи за версиите с автоматични скоростни кутии.

        Посочените стойности важат за стандартни модели, без допълнително оборудване.

         Всички двигатели са със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията.
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2.0 TSI/169 kW 2.0 TSI/180 kW* 2.0 TDI/135 kW 2.0 TDI/135 kW 4x4

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател  
със система common rail

Турбодизелов двигател  
със система common rail

ДВИГАТЕЛ
Цилиндри / Обем (cc) 4/1,984 4/1,984 4/1,968 4/1,968
Мощност / Обороти (kW/min-1) 169/4,700–6,200 180/5,000–6,700 135/3,500–4,000 135/3,500–4,000
Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 350/1,500–4,600 370/1,600–4,300 380/1,750–3,250 380/1,750–3,250
Стандарт за екологичност / гориво EU6, Безоловен бензин, минимум 95 EU6, Безоловен бензин, минимум 95 EU6, Дизел EU6, Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимална скорост (km/h) 250 (249) 250 232 (230) 228
Ускорение 0–100 km/h (s) 6.7 (6.8) 6.6 7.9 7.6
Разход на гориво 99/100 (l/100 km)
– разход градско 7.9 (8.5) 8.7 (8.3) 5.3 (5.8) 5.9
– разход извънградско 5.5 (5.5) 5.4 (5.3) 4.1 (4.4) 4.7
– комбиниран разход 6.5 (6.6) 6.6 (6.4) 4.5 (4.9) 5.1
CO2 емисии (g/km) 149 150 (146) 119 (129) 134
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6 10.6

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ
Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4

Съединител 
Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Двудисков с електро-хидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 6-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 6-степенна DSG) Автоматична 6-степенна DSG

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване, включително 
теглото на водача 75 (kg)

1,420 (1,440) 1,445 (1,465) 1,445 (1,465) 1,550

Полезен товар, вкл. водача и допълнително оборудване (kg) 542 542 542 542
Общо тегло (kg) 1,887 (1,907) 1,912 (1,932) 1,912 (1,932) 2,017
Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 710 (720) 720 (730) 720 (730) 750
Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 1,600 1,600 1,800
Обем на резервоара (l) 50 50 50 55

2.0 TSI/169 kW 2.0 TSI/180 kW* 2.0 TDI/135 kW 2.0 TDI/135 kW 4x4

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател  
със система common rail

Турбодизелов двигател  
със система common rail

ДВИГАТЕЛ
Цилиндри / Обем (cc) 4/1,984 4/1,984 4/1,968 4/1,968
Мощност / Обороти (kW/min-1) 169/4,700–6,200 180/5,000–6,700 135/3,500–4,000 135/3,500–4,000
Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 350/1,500–4,600 370/1,600–4,300 380/1,750–3,250 380/1,750–3,250
Стандарт за екологичност / гориво EU6, Безоловен бензин, минимум 95 EU6, Безоловен бензин, минимум 95 EU6, Дизел EU6, Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимална скорост (km/h) 247 (245) 250 230 (228) 224
Ускорение 0–100 km/h (s) 6.8 (7.0) 6.7 8.0 7.7
Разход на гориво 99/100 (l/100 km)
– разход градско 7.9 (8.5) 8.7 (8.3) 5.3 (5.8) 5.9
– разход извънградско 5.5 (5.5) 5.4 (5.3) 4.1 (4.4) 4.7
– комбиниран разход 6.5 (6.6) 6.6 (6.4) 4.5 (4.9) 5.1
CO2 емисии (g/km) 149 150 (146) 119 (129) 134
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6 10.6

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ
Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4

Съединител 
Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Хидравличен еднодисков съединител 
(Двудисков с електро-хидравличино 
управление)

Двудисков с електро-хидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 6-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 6-степенна DSG) Автоматична 6-степенна DSG

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване, включително 
теглото на водача 75 (kg)

1,442 (1,462) 1,467 (1,487) 1,467 (1,487) 1,572

Полезен товар, вкл. водача и допълнително оборудване (kg) 566 566 566 566
Общо тегло (kg) 1,933 (1,953) 1,958 (1,978) 1,958 (1,978) 2,063
Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 720 (730) 730 (740) 730 (740) 750
Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 1,600 1,600 1,800
Обем на резервоара (l) 50 50 50 55

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA RS 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA COMBI RS

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  
Тип 5‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm) / Ширина (mm) / Височина (mm) 4,689/1,814/1,448
Коефициент на съпротивление CW 0.291–0.303 в зависимост от двигателя База (mm) 2,680
Шаси Спортен дизайн Следа отпред / отзад (mm), в зависимост от двигателя 1,535/1,544
Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 127
Задно окачване Многораменна ос с надлъжни и напречни звена, с торсионен стабилизатор Вътрешни размери  
Спирачна система Хидравлична двойно‑диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,454/1,449
– предни / задни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане / Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 983/980
Кормилна уредба Кормилна рейка с електро‑механично серво управление Обем на багажника (max. l)  
Джанти / Гуми 7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 в зависимост от двигателя Без резервна гума,  

с вдигнати / свалени задни седалки
590/1,580

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  
Тип 5‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm) / Ширина (mm) / Височина (mm) 4,689/1,814/1,452
Коефициент на съпротивление CW 0.307–0.319 в зависимост от двигателя База (mm) 2,680
Шаси Спортен дизайн Следа отпред / отзад (mm), в зависимост от двигателя 1,535/1,544
Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 127
Задно окачване Многораменна ос с надлъжни и напречни звена, с торсионен стабилизатор Вътрешни размери  
Спирачна система Хидравлична двойно‑диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,454/1,449
– предни / задни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане / Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 983/995
Кормилна уредба Кормилна рейка с електро‑механично серво управление Обем на багажника (max. l)  
Джанти / Гуми 7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 в зависимост от двигателя Без резервна гума,  

с вдигнати / свалени задни седалки
610/1,740

 * Предлага се ексклузивно за RS 245.
 ( ) Отнася се за модели с автоматична скоростна кутия.

  Всички двигатели са оборудвани със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията. * Предлага се ексклузивно за RS 245.
 ( ) Отнася се за модели с автоматична скоростна кутия.

  Всички двигатели са оборудвани със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията.
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1.8 TSI/132 kW 2.0 TDI/110 kW 2.0 TDI/135 kW

Бензинов двигател с турбо компресор и  
директно впръскване

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

ДВИГАТЕЛ
Цилиндри / Обем (cc) 4/1,798 4/1,968 4/1,968
Мощност / Обороти (kW/min-1) 132/4,500–6,200 110/3,500–4,000 135/3,500–4,000
Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 280/1,350–4,500 340/1,750–3,000 380/1,750–3,250
Стандарт за екологичност / гориво EU6, Безоловен бензин, минимум 95 EU6,  Дизел EU6,  Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимална скорост (km/h) 216 207 (206) 219
Ускорение 0–100 km/h (s) 7.8 9.1 (9.3) 7.8
Разход на гориво 99/100 (l/100 km)
– разход градско 8.3 5.8 (6.1)** 5.8
– разход извънградско 5.9 4.5 (4.6)** 4.7
– комбиниран разход 6.8 5.0 (5.2)** 5.1
CO2 емисии (g/km) 158 130 (135) 133
Диаметър на завой (m) 10.6 10.6 10.6

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ
Тип 4x4 4x4 4x4

Съединител Двудисков с електро-хидравличино управление
Хидравличен еднодисков съединител (Двудисков с 
електро-хидравличино управление)

Двудисков с електро-хидравличино управление

Скоростна кутия Автоматична 6-степенна DSG Ръчна 6-степенна  
(Автоматична 7-степенна DSG) Автоматична 6-степенна DSG

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване, включително 
теглото на водача 75 (kg) 1,522 1,526 (1,561) 1,559

Полезен товар, вкл. водача и допълнително оборудване (kg) 645 645 645
Общо тегло (kg) 2,092 2,096 (2,031) 2,129
Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 750 750 750
Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 2,000 1,800
Обем на резервоара (l) 55 55 55

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA SCOUT

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  
Тип 5‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm) / Ширина (mm) / Височина (mm) 4,687/1,814/ 1,531
Коефициент на съпротивление CW 0.33 База (mm) 2,680
Шаси Следа отпред / отзад (mm), в зависимост от двигателя 1,538/1,539
Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 171
Задно окачване Многораменна ос с надлъжни и напречни звена, с торсионен стабилизатор Вътрешни размери  
Спирачна система Хидравлична двойно‑диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,454/1,449
– предни / задни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане / Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 983/995
Кормилна уредба Кормилна рейка с електро‑механично серво управление Обем на багажника (max. l)  
Джанти / Гуми 7.0J x 17" / 225/50 R17 Без резервна гума,  

с вдигнати / свалени задни седалки
610/1,740

 * Използването на ниско‑октаново гориво може да се отрази на представянето на двигателя.
 ** Предлага се от юни 2017.

 () Отнася се за автомобили с автоматични скорости.
  Всички двигатели са оборудвани със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията.



OCTAVIA
THE NEW ŠKODA

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най‑близкия ŠKODA център.

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL ‑ 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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