NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA

Přepracovat nejprodávanější vůz z palety značky
ŠKODA byl ambiciózní, ale krásný úkol. Vzali
jsme „dobré” vlastnosti vozu, nahradili je „ještě
lepšími”, a nakonec jsme přidali mnoho prvků
navíc. Výsledkem je nová ŠKODA OCTAVIA.
Vůz zanechává působivý dojem po všech stránkách,
ať už se na něj díváte, nebo ho řídíte. Design
exteriéru nabízí hladké rovné plochy a výrazné
ostré hrany krystalu vytvářející odvážné linie.

TŘÍDA
SAMA PRO SEBE
V komfortním interiéru si můžete užívat široké
možnosti konektivity a na Vaši bezpečnou jízdu
dohlížejí vyspělé asistenční systémy. Se svým
potenciálem vůz přesahuje hranice dané
automobilové třídy, a to mluví za vše.
OCTAVIA zároveň odráží naši firemní filozofii.
Ať Vám naše současné modely se špičkovým
designem přinesou stejné potěšení z jízdy, jaké
nabízela svým řidičům nádherná auta, s nimiž
jsme začínali.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

HUDBA
PRO OČI

Na vůz, který v každém detailu představuje
dokonalou souhru nadčasové estetiky a moderní
technologie, je radost pohledět. A když Vás chytne
za srdce, je čas začít o něm přemýšlet.

LED SVĚTLOMETY
Dvojité hlavní světlomety dávají
vozu nezaměnitelný vzhled.
V jejich špičkové variantě jsou
všechny funkce zajištěny LED
technologií.

LED BOARDING SPOTS
Osvětlení nástupního prostoru,
integrované ve vnějších zpětných
zrcátkách, Vám umožní bezpečně
nastoupit či vystoupit z vozu
i za naprosté tmy.

LED ZADNÍ SVÍTILNY
Vedle LED zadních svítilen s typickým
prosvícením do C jsou LED světla
využívána i k nasvícení poznávací značky.

VÍTEJTE
DOMA
Váš vůz bude ještě komfortnější
a útulnější s decentním ambientním
osvětlením, které vede po obou
stranách interiéru.

SPOJTE SE
SE ŠKODA CONNECT
Být plně a permanentně online znamená nejen zábavu
a informace, ale také případnou pomoc na cestách. Služby
ŠKODA CONNECT, mezi které patří Infotainment Online
a Care Connect, jsou Vaší bránou do světa neomezených
možností komunikace.

MYŠKODA APP
Mobilní aplikace MyŠKODA App (pro
systémy Android nebo iOS) je vybavena
interaktivním asistentem Paulem, který
Vám pomůže řešit různé situace. Jeho
prostřednictvím nejen získáte přístup ke kompletnímu
návodu na obsluhu svého vozu, ale Paul Vám dokáže
poradit i při organizaci Vašeho času s ohledem na dopravu,
počasí či stav paliva.

INFOTAINMENT ONLINE –
DOPRAVNÍ INFORMACE
Jeďte vždy tou nejlepší
cestou. Díky informacím
o opravách, případných
nehodách a zácpách můžete
včas reagovat na aktuální
situaci a zvolit alternativní
trasu, kterou Vám systém
nabídne.

INFOTAINMENT ONLINE –
POČASÍ
Nenechte si ujít zprávy
o počasí pro místo, kde se
právě nacházíte nebo kam
se chystáte, včetně detailní
předpovědi a varování před
srážkami.

CARE CONNECT – POSLEDNÍ
PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním telefonu,
kde přesně na rozlehlém parkovišti stojí Váš
vůz, včetně data a času, kdy byl zaparkován.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka tísňového
volání. Záchranný systém přitom funguje
buď automaticky (v případě vážnější
kolize), nebo lze pomoc přivolat manuálně
stisknutím červeného tlačítka umístěného
v panelu nad středovou konzolou.

INFOTAINMENT ONLINE
Zprávy ze světa, aktuální cena
paliva nebo třeba volná místa
na parkovišti v cíli Vaší cesty, to
jsou další ze služeb Infotainment
Online, s nimiž bude Váš život
ještě o kousek jednodušší.

PHONE BOX
Důmyslná přihrádka v prostoru před
řadicí pákou přivádí zesílený signál
od střešní antény k Vašemu mobilnímu
telefonu a zároveň umožňuje za jízdy jeho
bezdrátové dobíjení.

KOMFORT JAKO
SPOLUJEZDEC

DRŽÁK NA MULTIMEDIÁLNÍ
PŘÍSTROJE
K bezpečnému převážení externích
přístrojů je určen speciální držák,
který se vloží do dvojitého držáku
nápojů ve středové konzole.

SKLOPNÉ STOLKY
V opěradlech obou předních
sedadel mohou být zabudovány
sklopné stolky s držáky na nápoj.
Využívat je samozřejmě můžete
nejen během občerstvení.*

Řídit vůz by mělo být potěšením, a nikoli zátěží. Bez
ohledu na to, zda jste právě na služební cestě nebo
dovolené, s množstvím praktických a důmyslných
detailů bude každá jízda mnohem komfortnější.

SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK
Přivítejte déšť s úsměvem.
Schránka s originálním deštníkem
ŠKODA může být umístěna pod
sedadlem spolujezdce.

VYHŘÍVANÝ VOLANT
Kožený multifunkční volant s ovládáním
rádia, telefonu a případně i automatické
převodovky DSG může být vybaven
funkcí vyhřívání, kterou řidič ovládá
prostřednictvím infotainmentu.

KAPACITA
Velký úložný prostor umožňuje převážet
i předměty s mimořádnými rozměry.
Sklopení opěradel zadních sedadel
ze zavazadlového prostoru Vám při
nakládání ušetří námahu.

* Dostupné od června 2017.

LUXUS JAKO
ZNAK VÝJIMEČNOSTI

Laurin & Klement, to je minulost, přítomnost
i budoucnost značky ŠKODA. Jako nejvyšší
výbavový stupeň modelu OCTAVIA nabízí vůz
ve verzi Laurin & Klement spojení vybraného
stylu a důmyslných technologií.

EMBLÉM
Originální emblém Laurin & Klement
na obou předních blatnících
připomíná slavné zakladatele
mladoboleslavské automobilky.
Symbolizuje odkaz našich
předchůdců: nejvyšší řemeslnou
zručnost a individuální přístup
k zákazníkům.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Atraktivní interiér verze Laurin & Klement
je ještě krásnější s rozsvíceným ambientním
osvětlením, které nabízí výběr z deseti barev.

LOGO
Jako pečeť exkluzivity působí logo
Laurin & Klement vyšité na koženém
čalounění opěradel.

PRAHOVÉ LIŠTY
Na prahových lištách vpředu objevíte
nápis Laurin & Klement.

NA ŘÍZENÍ NEJSTE
NIKDY SAMI
Asistenční systémy jsou zárukou Vaší maximálně
bezpečné jízdy. Umožní Vám totiž včas reagovat
na nejrůznější situace, které Vás mohou
na cestách potkat.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Vedle své základní funkce udržuje
adaptivní tempomat automaticky
odstup od vozidel jedoucích
vpředu. Pro svou činnost využívá
radar v masce chladiče.

TRAILER ASSIST
Potřebujete zaparkovat s přívěsem?
Využijte Trailer Assist, a půjde
to lehce a bezpečně. Při pomalém
couvání systém přebírá kontrolu
nad vozidlem.

FRONT ASSIST VČETNĚ OCHRANY CHODCŮ
Bezpečnostní systém Front Assist, který využívá pro svou činnost radar
v masce chladiče, má za úkol monitorovat vzdálenost vozů jedoucích
před Vámi. V novém modelu OCTAVIA je tento asistent rozšířen o funkci
prediktivní ochrany chodců. V případě nebezpečí systém dokáže nejen řidiče
varovat akusticky i opticky, ale i aktivovat nouzové brzdění.

BLIND SPOT DETECT
Prostřednictvím radarových senzorů
v zadním nárazníku sleduje Blind Spot
Detect prostor za vozidlem i po jeho
stranách a hlídá tak mrtvý úhel. Podle
vzdálenosti a rychlosti ostatních vozů
vyhodnotí, zda je nutné řidiče varovat.
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Stáhněte si aplikaci
MyŠKODA App.
Užitečného servisního
pomocníka na vaše cesty.

