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OCTAVIA
Η ΝΕΑ ŠKODA 
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ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ  
Η ΝΕΑ OCTAVIA;
Στη ŠKODA πιστεύουμε ότι κάθε στοιχείο ενός συνόλου είναι τόσο σημαντικό 
όσο και το ίδιο το σύνολο. Και αυτό επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο 
στη ŠKODA OCTAVIA – ένα αυτοκίνητο που ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά 
και μάλιστα δικαιολογημένα.

Βασισμένο στη φιλοσοφία "κρυστάλλινης" σχεδίασης της μάρκας, το αυτοκίνητο 
είναι ακαταμάχητο από κάθε οπτική γωνία. Στο εσωτερικό, πολυάριθμα στοιχεία 
συνδεσιμότητας, συστήματα υποστήριξης ασφάλειας και τεχνολογικές καινοτομίες, 
δεν αφήνουν καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη για τον οδηγό του 21ου αιώνα. 
Και όπως πάντα, πολυάριθμα χαρακτηριστικά Simply Clever ενισχύουν το κύρος 
του αυτοκινήτου, το οποίο δημιουργεί μια δική του κατηγορία.

Η OCTAVIA είναι ένα ακόμα παράδειγμα της φιλοσοφίας μας να δημιουργούμε 
ελκυστικά αυτοκίνητα, επικεντρωμένα στην οδηγική απόλαυση, κάτι που ανέκαθεν 
κάναμε.

Αυτό σημαίνει φιλοσοφία Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
DESIGN



Τα εξωτερικά φώτα του αυτοκινήτου, μας κάνουν να 
σκεφτούμε όχι μόνο τη χρησιμότητα αλλά και την 
ποιότητα της αισθητικής. Όταν συνδυάζεις καινοτόμο 
τεχνολογία με μοναδική σχεδίαση, ο φωτισμός γίνεται 
τέχνη και αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια των επιβατών.
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ΕΞΩΤΕΡΙκοΙ 
κΑθΡΕφΤΕΣ

Είναι στο 
χρώμα του 

αμαξώματος και 
υπογγραμμίζουν 

την κομψότητα του 
οχήματος.

Κάθε λεπτομέρεια της OCTAVIA είναι ένα παιχνίδι 
μεταξύ διαχρονικής αισθητικής και μοντέρνας 
τεχνολογίας, που προσφέρει ένα απολαυστικό 
θέαμα. Και αφού γοητεύσει πρώτα την καρδιά σας, 
μετά έρχεται να κατακτήσει και το μυαλό σας.

ΠΙΣΩ οΨΗ
Στο πίσω τμήμα, 

θα ανακαλύψετε πολλά
κλασικά στοιχεία ŠKODA:

Το χαρακτηριστικό λογότυπο
και το όνομα του μοντέλου, 

τον χώρο για την πινακίδα
κυκλοφορίας σε σχήμα

"κρυστάλλου" και τα κάτοπτρα 
με το ιδιαίτερο σχήμα 

για άριστη ορατότητα.

ΠΛΑΪΝΗ οΨΗ
Στο τολμηρό προφίλ ξεχωρίζουν οι ευθείες,

αεροδυναμικές επιφάνειες με τις "έντονες" ακμές.
Τα φιμέ SunSet κρύσταλλα των παραθύρων βελτιώνουν την 

εξωτερική εμφάνιση αλλά και την άνεση των πίσω επιβατών.
ΕΜΠΡοΣ οΨΗ

Διπλοί προβολείς χαρίζουν στο αυτοκίνητο  
μία ξεχωριστή εμφάνιση.

Η εξαιρετική τους σχεδίαση "δένει" 
άριστα με τις ζωηρές ακμές των φώτων

ομίχλης. Η συμπαγής εμπρός μάσκα
με το χαρακτηριστικό σχήμα του καπό

αποπνέουν στιβαρότητα, και εγγυώνται
ασφάλεια και αξιοπιστία.

ΠΙΣΩ φΩΤΑ LED
 Τα πίσω φώτα  διατίθενται 

και με τεχνολογία LED. 
Ο χαρακτηριστικός φωτισμός σε

σχήμα C, τυπικό στοιχείο των μοντέλων
ŠKODA, κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει.

ΠΡοΒοΛΕΙΣ FULL LED ΜΕ AFS
Δύο τύποι προβολέων διατίθενται για την OCTAVIA. Κορυφαία πρόταση 

είναι η τεχνολογία LED για όλες τις λειτουργίες. Ενώ οι προβολείς LED 
είναι πολύ ισχυροί και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, το AFS (Adaptive 

Frontlight System) προσαρμόζει την ένταση φωτισμού ανάλογα με τις 
συνθήκες (π.χ. πόλη, αυτοκινητόδρομος, οδήγηση στη βροχή).

ΧΑΡΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΩΝ

ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 
ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ



 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
DESIGN



Στο εσωτερικό της OCTAVIA, επικρατεί 
απαλός, αρμονικός, εσωτερικός φωτισμός 
που αποπνέει ζεστασιά και άνεση.
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φΩΤΙΣΜοΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛοΝΤοΣ
Από εσάς εξαρτάται να επιλέξετε το
αγαπημένο σας χρώμα, ή να δίνετε
στην κάθε ημέρα διαφορετικό τόνο.
Ο φωτισμός περιβάλλοντος
προσφέρει δέκα ελκυστικές
προτάσεις.

φΩΤΙΣΜοΣ ΔΑΠΕΔοΥ  
Ο διακριτικός φωτισμός

μεταμορφώνει έναν άνετο χώρο,
σε εξαιρετικό. Βιώστε την απόλυτη

άνεση και απολαύστε το ταξίδι σας.

Πράσινος διακριτικός φωτισμός Μπλε διακριτικός φωτισμός Κόκκινος διακριτικός φωτισμός

ΣΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Το να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, δεν σημαίνει 
να έχετε μόνο πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, 
αλλά και δυνατότητα υποστήριξης στο ταξίδι. Το ŠKODA 
CONNECT είναι η επαφή σας με έναν κόσμο που έχει 
απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.
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ΛΕΙΤοΥΡΓΙΑ ΕκΤΑκΤΗΣ ΑΝΑΓκΗΣ
Η συνδεσιμότητα της OCTAVIA
περιλαμβάνει μία γραμμή SOS.
Το σύστημα έκτακτης ανάγκης
ενεργοποιείται από το κόκκινο μπουτόν
στην οροφή, πάνω από τα εμπρός
καθίσματα. Σε περίπτωση σύγκρουσης
γίνεται αυτόματη κλήση.

ΣΤΑθΜοΙ ΑΝΕφοΔΙΑΣΜοΥ
Βρείτε την απόσταση, τον τύπο σταθμού και τις τρέχουσες τιμές 
καυσίμου. Οι πληροφορίες προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο.
Ο τύπος καυσίμου του οχήματος ανιχνεύεται και εμφανίζεται 
αυτόματα.

κΑΙΡοΣ
Eνημερωθείτε από το τελευταίο δελτίο καιρού για 
την τρέχουσα θέση ή τον προορισμό σας,
με λεπτομερή πρόγνωση, συμπεριλαμβανομένων 
των βροχοπτώσεων και άλλων προειδοποιήσεων.

ŠKODA CONNECT
Η μοναδική υπηρεσία ŠKODA CONNECT περιλαμβάνει δύο κατηγορίες
υπηρεσιών. Ενώ το Infotainment Online προσφέρει πλοήγηση και
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, το Care Connect εστιάζει στη
βοήθεια και την ασφάλεια, επιτρέποντας απομακρυσμένη πρόσβαση
και έλεγχο του οχήματος. Επίσης, παρέχει μία υπηρεσία υποστήριξης
σε περιπτώσεις ανάγκης.

ΔΕΔοΜΕΝΑ οΔΗΓΗΣΗΣ
Πληροφορίες για το ταξίδι όπως μέση κατανάλωση,
μέση απόσταση και χρόνος ταξιδιού, αποστέλλονται
στον κεντρικό διακομιστή. Μπορείτε να εμφανίσετε 
τα προσωπικά σας δεδομένα οδήγησης ώστε να έχετε 
μία εικόνα όλων των ταξιδιών σας.

θΕΣΗ ΣΤΑθΜΕΥΣΗΣ 
Εντοπίστε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου σας σε
μεγάλους χώρους στάθμευσης από το κινητό σας,
με εμφάνιση διεύθυνσης, ώρας και ημερομηνίας.

ŠKODA CONNECT:
ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΣυΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ



Ο τομέας ενημέρωσης-ψυχαγωγίας έχει κάνει άλματα: Ελκυστική 
σχεδίαση, πολυάριθμες εκπληκτικές λειτουργίες και συγχρονισμός 
με τις εξωτερικές συσκευές σας. Και το καλύτερο; Τα παιδιά 
δεν θα βαρεθούν ποτέ στο ταξίδι, μέσα σε μία OCTAVIA.
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CANTON SOUND SySTEm
Απολαύστε απόλυτη

καθαρότητα ήχου,
μουσικής ή ομιλίας με το

Canton Sound System δέκα
ηχείων, με ένα ηχείο στο

ταμπλό και subwoofer στο
χώρο αποσκευών.

USB/AUx-IN 
Υποδοχή για σύνδεση εξωτερικών συσκευών σε
θέση εύκολης πρόσβασης στο κεντρικό πάνελ.

myŠKODA App 
Γνωρίστε τον Paul, τον διαδραστικό
βοηθό της MyŠKODA App (για Android 
ή iOS) που ίσως φανεί χρήσιμος στην 
καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μπορείτε 

να τον χρησιμοποιήσετε για να βρείτε πληροφορίες για 
το αυτοκίνητο ή μία πλήρη περιγραφή κάθε χειριστηρίου 
ή ενδεικτικής λυχνίας κλπ. Επιπλέον, ο Paul μπορεί να 
παρακολουθεί τα ραντεβού σας από το planner. Έτσι δεν 
θα ξεχνάτε καμία συνάντηση, ενώ θα έχετε και βοήθεια 
για να φτάσετε στον προορισμό σας.

COLUmBUS
Το σύστημα πλοήγησης Columbus 3D διαθέτει οθόνη αφής 9,2"
με πολλές λειτουργίες όπως Bluetooth, σύστημα SmartLink+
και WiFi. Επίσης, διατίθεται ενσωματωμένη μονάδα τηλεφώνου
με συμβατότητα γρήγορου LTE internet. Τέλεια ποιότητα ήχου
εγγυώνται τέσσερα εμπρός και τέσσερα πίσω ηχεία.

BOLErO
Το κορυφαίο ηχοσύστημα Bolero με έγχρωμη
οθόνη αφής 8" προσφέρει σύνδεση USB/Auxin,
υποδοχή κάρτας SD, Bluetooth, σύστημα
SmartLink+ και τέσσερα ηχεία. Η συσκευή
χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο του μενού
του αυτοκινήτου.

* Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για όρους χρήσης και πληροφορίες συμβατότητας, 
   σχετικά με το SmartLink+.

phONE BOx
Αυτή η πρακτική θήκη που βρίσκεται
μπροστά από το λεβιέ ταχυτήτων, ενισχύει
το σήμα του κινητού σας, φορτίζοντάς το 
ασύρματα, ενώ οδηγείτε.

SmArTLINK+
Με το SmartLink+ (Πακέτο ŠKODA Connectivity για MirrorLink®, Apple CarPlay &
Android Auto) το σύστημα infotainment επιτρέπει την ασφαλή χρήση του κινητού 
εν κινήσει. Επιπλέον, όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι πιστοποιημένες 
ως ασφαλείς για αυτοκίνητα, είναι συμβατές με MirrorLink(R), Apple CarPlay 
ή Android Auto. Το σύστημα SmartLink+ περιλαμβάνει SmartGate για σύνδεση 
του smartphone με το όχημα μέσω WiFi, και για πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες, όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι επιδόσεις και οι πληροφορίες 
για το σέρβις.*

ΨυΧΑγΩγΙΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ



Μερικές φορές οι λεπτομέρειες είναι 
που κάνουν τη διαφορά. Γι’ αυτό, η 
OCTAVIA διαθέτει εξοπλισμό που 
βασίζεται στις πραγματικές σας ανάγκες 
και περιλαμβάνει λύσεις Simply Clever, 
που είναι ευφυείς όσο και πρακτικές.
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ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ κΑΡΤΩΝ 
Όταν πρέπει να τοποθετήσετε μία κάρτα 
στάθμευσης σε ένα ορατό σημείο, η 
λύση είναι απλή. Το αυτοκίνητο είναι 
εξοπλισμένο με βάση στήριξης καρτών 
στάθμευσης, στη βάση του παρμπρίζ.

ΥΠοΔοΧΗ ΠοΛΥΜΕΣΩΝ
Εξωτερικές συσκευές μεταφέρονται με
ασφάλεια στην υποδοχή πολυμέσων,
που βρίσκεται στη διπλή ποτηροθήκη
στην κεντρική κονσόλα.

θΗκΗ ΓΙΑ οΜΠΡΕΛΑ
Υποδεχτείτε τη βροχή με 
χαμόγελο. Μία θήκη με 
αυθεντική ομπρέλα ŠKODA 
βρίσκεται κάτω από το κάθισμα 
του συνοδηγού.

SIMPLY 
CLEVER

Οι δυνατότητες του χώρου αποσκευών φέρνουν 
την OCTAVIA στην κορυφή της κατηγορίας. Με τη μεγιστοποίηση  
του χώρου αυξάνεται η πρακτικότητα. Για το σκοπό αυτό, 
σας προσφέρουμε μία γκάμα προτάσεων και λύσεων Simply 
Clever, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις  
ανάγκες σας.

ΗΛΕκΤΡΙκΑ ΕΛΕΓΧοΜΕΝΗ 5η ΠοΡΤΑ 
Ελέγχεται από το μπουτόν στο
τηλεχειριστήριο, στο κεντρικό πάνελ ή στην 
ίδια την πόρτα, πράγμα ιδιαίτερα πρακτικό 
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μπορείτε 
επίσης να ρυθμίσετε την πάνω θέση της πόρτας 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΧΩΡΗΤΙκοΤΗΤΑ
Η OCTAVIA προσφέρει χώρο για τις αποσκευές μιας
μεγάλης οικογένειας, ανεξάρτητα από την έκδοση που
θα επιλέξετε. Η έκδοση COMBI προσφέρει 
χωρητικότητα από 610 έως 1.740 λίτρα μετά την 
αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ η limo 
αντίστοιχα 590/1.580 λίτρα.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ κΑθΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΠοΥΤοΝ
Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται μέσω ενός
μπουτόν που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών, 
κάτι που διευκολύνει τη φόρτωση τού 
αυτοκινήτου.

EΞυΠΝΟΙ ΧΩΡΟΙ,
ΜΕ ΑΠΟΨΗ



Οι αποθηκευτικοί χώροι αυξάνουν σημαντικά την 
πρακτικότητα του αυτοκινήτου. Πολλαπλασιάζουν τις 
μεταφορικές δυνατότητες, διασφαλίζουν την τάξη και 
κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους τους επιβάτες.
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θΗκΗ
ΑΝΑκΛΑΣΤΙκοΥ
ΓΙΛΕκοΥ
Μία ειδική θήκη για ένα
ανακλαστικό γιλέκο
ασφαλείας βρίσκεται
κάτω από το κάθισμα
του οδηγού.

ΥΠοΒΡΑΧΙοΝΙο
Η άνεση των
πίσω επιβατών
αυξάνεται χάρη σε
ένα ανακλινόμενο
υποβραχιόνιο με δύο
ποτηροθήκες.

θΗκΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
Πρακτική θήκη πάνω από το μεσαίο
καθρέφτη, με εύκολη πρόσβαση από
οδηγό και συνοδηγό.

ΝΤοΥΛΑΠΑκΙ ΣΥΝοΔΗΓοΥ
Χάρη στον κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο στο κάτω
μέρος του ταμπλό, στην πλευρά του συνοδηγού, μπορείτε
να διατηρείτε δροσερά τα αναψυκτικά σας κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.

θΗκΕΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡοΣ ΠοΡΤΕΣ
Ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι με
υποδοχή για μπουκάλι 1,5 λίτρου στις
εμπρός πόρτες. Μπορεί να τοποθετηθεί
και αφαιρούμενο καλάθι απορριμμάτων.

ΑΝΑΔΙΠΛοΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑκΙΑ 
Ενσωματωμένα στις πλάτες
των εμπρός καθισμάτων, τα
αναδιπλούμενα τραπεζάκια με
ποτηροθήκες χρησιμοποιούνται
ποικιλοτρόπως.

ΑΠΟΘΗΚΕυΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ ΠΑΝΤΟυ



ΑΝΕΣΗ



Η οδήγηση πρέπει να είναι απόλαυση, όχι αγγαρεία. 
Είτε βρίσκεστε σε επαγγελματικό ταξίδι ή σε διακοπές, 
πολυάριθμα πρακτικά χαρακτηριστικά και ευρηματικές 
λεπτομέρειες κάνουν την κάθε διαδρομή, πιο άνετη.

22 23
Ά

νε
σ

η

Ά
νε

σ
η

CrUISE CONTrOL
Εκτός από τη διατήρηση τής
προεπιλεγμένης ταχύτητας,
το cruise control σάς
επιτρέπει να αυξάνετε
ή να μειώνετε την ταχύτητα
χωρίς τη χρήση πεντάλ.

CLImATrONIC ΔΥο ΖΩΝΩΝ
Το σύστημα κλιματισμού δύο ζωνών Climatronic 
με ηλεκτρονική ρύθμιση διαθέτει επιπρόσθετα, 
αισθητήρα υγρασίας που περιορίζει το θάμπωμα
του παρμπρίζ.

ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ JUmBO BOx
Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box θα βρείτε
μία πρίζα 230V και υποδοχή USB.

κΑθΙΣΜΑ οΔΗΓοΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ
Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ενσωματωμένη 
μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει τρεις διαφορετικές θέσεις 
καθίσματος και εξωτερικών καθρεφτών.

θΕΡΜΑΙΝοΜΕΝο ΤΙΜοΝΙ
Το δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, μέσω του οποίου
ελέγχετε ραδιόφωνο, τηλέφωνο και το κιβώτιο DSG (Direct
Shift Gearbox), μπορεί να διαθέτει λειτουργία θέρμανσης
ελεγχόμενης, μέσω του συστήματος infotainment.

ΕΠΙΛοΓΕΣ ΕΞΑΤοΜΙκΕΥΣΗΣ
Το σύστημα ενημέρωσης-ψυχαγωγίας επιτρέπει σε
κάθε οδηγό να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις. Όπως
να επιλέγει πρόγραμμα οδήγησης, να ρυθμίζει το
κάθισμά του ή να ελέγχει το A/C και τα συστήματα
ήχου και πλοήγησης. Ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα 
εξατομίκευσης για τον οδηγό του, μέσω του ατομικού 
του κλειδιού. Έτσι, όταν το κλειδί χρησιμοποιείται για το 
ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, οι λειτουργίες ρυθμίζονται 
αυτόματα στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του οδηγού.

KESSy 
Τα μοντέλα με KESSY
(Σύστημα Εισόδου, Εκκίνησης
& Εξόδου χωρίς Κλειδί) έχουν
ένα μπουτόν Start/Stop στο
τιμόνι για την ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση του 
κινητήρα.

ΑΠΟΛΑυΣΗ  
ΚΑΙ ΕυΚΟΛΙΑ
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φΩΤΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ LED
Τα Φώτα Επιβίβασης LED (Boarding 
Spots) είναι σχεδιασμένα για να 
φωτίζουν την περιοχή εισόδου 
και βρίσκονται στους εξωτερικούς 
καθρέφτες.

ΗΛΙοΡοφΗ
Στην έκδοση limo, μπορείτε να απολαύσετε μία αίσθηση
ελευθερίας και ακόμα μεγαλύτερης ευρυχωρίας με την ηλεκτρική
ηλιοροφή που κατασκευάζεται από φιμέ κρύσταλλο, για προστασία
από την αντηλιά και τη θερμότητα. Ανασηκώνεται σε θέση
ανάκλισης ή σύρεται προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας τον ουρανό 
πάνω από τα εμπρός καθίσματα.

ΑΝΑΔΙΠΛοΥΜΕΝοΙ
κΑθΡΕφΤΕΣ
Οι αυτόματα
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες "κλείνουν" με 
το κλείδωμα του αυτοκινήτου,
για προστασία από ζημιές.

ΨΕκΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡοΒοΛΕΩΝ
Τα ενσωματωμένα τηλεσκοπικά
μπεκ ξεπλένουν το χώμα και τη
λάσπη από τους προβολείς.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Ποικίλα συστήματα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας εγγυώνται μία ασφαλή μετάβαση στον προορισμό 
σας με την OCTAVIA. Με την υποστήριξή τους, μπορείτε 
να αντιδράτε άμεσα στα απρόοπτα του ταξιδιού.
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FrONT ASSIST ΜΕ ΠΡοΛΗΠΤΙκΗ ΠΡοΣΤΑΣΙΑ ΠΕΖΩΝ
Το σύστημα Front Assist, που χρησιμοποιεί ραντάρ στην εμπρός μάσκα, είναι
σχεδιασμένο για να παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα, και να μπορεί να επιβραδύνει και να φρενάρει αυτόματα το όχημα.
Η νέα OCTAVIA διαθέτει σύστημα Front Assist αναβαθμισμένο με προληπτική
λειτουργία προστασίας πεζών, που προειδοποιεί τον οδηγό, μέσω ηχητικού/
οπτικού σήματος και με διακριτική πέδηση.

ΑΥΤοΜΑΤΑ ΠΡοΣΑΡΜοΖοΜΕΝοΣ
ΡΥθΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
Με τη χρήση ενός ραντάρ στην εμπρός μάσκα, 
το σύστημα, εκτός από τη βασική λειτουργία 
του cruise control, φροντίζει και για τη διατήρηση 
επαρκούς απόστασης ασφαλείας από 
τα προπορευόμενα οχήματα.

κΑΜΕΡΑ οΠΙΣθοΠοΡΕΙΑΣ 
Κάντε το παρκάρισμα πιο εύκολο, τοποθετώντας μία
κάμερα οπισθοπορείας στη λαβή της 5ης πόρτας. Αυτή
παρακολουθεί το χώρο πίσω από το αυτοκίνητο, και τον
εμφανίζει με γραμμές καθοδήγησης βάσει του πλάτους
του οχήματος. Ενσωματωμένα μπεκ πλύσης βελτιώνουν
τη λειτουργικότητα της κάμερας.

AUTO LIghT ASSIST
Το σύστημα Light Assist
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
αυτόματα τη μεγάλη σκάλα
φώτων, αυξάνοντας την
άνεση και την ασφάλεια στην
κυκλοφορία.

pArK ASSIST
Ελαχιστοποιήστε τη δυσκολία
παρκαρίσματος σε στενούς χώρους με
το Park Assist. Αυτό επιλέγει αυτόματα
την κατάλληλη θέση σε μία σειρά
παράλληλα ή κάθετα σταθμευμένων
οχημάτων. Στο παράλληλο παρκάρισμα
χρειάζεστε μόνο 60 εκ. μεγαλύτερο
χώρο, από το μήκος του αυτοκινήτου.

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕυΡΟ ΣΑΣ
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TrAVEL ASSIST 
Σε συνεργασία με την κάμερα
πολλαπλών λειτουργιών
και το σύστημα πλοήγησης,
αναγνωρίζονται και
προβάλλονται στις οθόνες
των Maxi DOT και πλοήγησης,
ορισμένα σήματα της
κυκλοφορίας.

LANE ASSIST
Μπορείτε να
αναθέσετε τη
διατήρηση του
αυτοκινήτου σας στη
σωστή λωρίδα, στο
σύστημα Lane Assist.
Απεικονίζεται στο
Maxi DOT.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΥφΛοΥ
ΣΗΜΕΙοΥ 

Χρησιμοποιώντας
αισθητήρες ραντάρ στον

πίσω προφυλακτήρα,
το Blind Spot Detect

ανιχνεύει τυφλά
σημεία, πίσω ή δίπλα

στο αυτοκίνητο. 
Με βάση την απόσταση

και την ταχύτητα
των γύρω οχημάτων,

αποφασίζει εάν πρέπει
να προειδοποιήσει 

τον οδηγό.

TrAILEr ASSIST 
Αν θέλετε να παρκάρετε όχημα
με τρέιλερ, εμπιστευθείτε το
Trailer Assist για ευκολότερους
και ασφαλέστερους ελιγμούς.
Αυτό αναλαμβάνει τον έλεγχο
του οχήματος όταν κινείσθε
αργά με όπισθεν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
κοΠΩΣΗΣ οΔΗΓοΥ
Αυτό το έξυπνο σύστημα
υποστήριξης αξιολογεί
δεδομένα από τους
αισθητήρες του συστήματος
διεύθυνσης για την ανίχνευση
πιθανής κόπωσης του οδηγού. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις,  
η ένδειξη Maxi DOT
προειδοποιεί τον οδηγό  
να κάνει διάλειμμα.



Σε ακραίες καταστάσεις, όπου ο οδηγός δεν
μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει τις
συνέπειες, αναλαμβάνουν δράση τα συστήματα
παθητικής ασφάλειας – όπως οι αερόσακοι.
Μπορείτε να εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας
με έως και εννέα αερόσακους.
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ΑΕΡοΣΑκοΣ ΓοΝΑΤΩΝ 
Βρίσκεται κάτω από την κολόνα
του τιμονιού και προστατεύει
τα γόνατα και τα κάτω άκρα
του οδηγού.

ΑΕΡοΣΑκοΙ οΡοφΗΣ
Με την ενεργοποίησή τους
δημιουργούν μία κουρτίνα
προστασίας για τα κεφάλια
των εμπρός και πίσω επιβατών.

ΕΜΠΡοΣ κΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΙκοΙ ΑΕΡοΣΑκοΙ 
Αυτοί οι 4 αερόσακοι προστατεύουν θώρακα

και λεκάνη οδηγού και επιβατών, σε μία
πλευρική σύγκρουση.

ΕΜΠΡοΣ ΑΕΡοΣΑκοΙ οΔΗΓοΥ & ΣΥΝοΔΗΓοΥ
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο τιμόνι, ο αερόσακος
του συνοδηγού είναι τοποθετημένος στο ταμπλό. Εάν χρειαστεί,
μπορεί να απενεργοποιηθεί για την τοποθέτηση ενός παιδικού
καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



Κάθε οικογένεια έχει κάτι κοινό και κάτι που την κάνει μοναδική. 
Το ίδιο ισχύει και για τη γκάμα οχημάτων μας. Έχουν την ίδια 
αξιοπιστία και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Ωστόσο, ανάλογα 
με τον τύπο και τις επιδόσεις του, κάθε κινητήρας έχει το δικό του 
χαρακτήρα. Εσείς επιλέγετε εκείνον που ικανοποιεί τις απαιτήσεις  
και τις προσδοκίες σας.
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κΙΒΩΤΙο ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα, 
το όχημα εφοδιάζεται με μηχανικό 5-τάχυτο 
ή 6-τάχυτο κιβώτιο ή με αυτόματο 6-τάχυτο
και 7-τάχυτο DSG (Direct Shift Gearbox).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙκοΥ ΕΛΕΓΧοΥ ΠΛΑΙΣΙοΥ
Το προσαρμοζόμενο πλαίσιο αξιολογεί συνεχώς ποικίλες οδηγικές 
καταστάσεις (φρενάρισμα, επιτάχυνση, στροφή), προσαρμόζοντας 
τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. 
Από το μενού του infotainment, επιλέγετε ένα απο τα πέντε προγράμματα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις: Normal, Comfort, Eco ή Sport και Individual.

κΙΝΗΤΗΡΑΣ
Όλοι οι βενζινοκινητήρες υιοθετούν τεχνολογία TSI, που τους χαρίζει 
δυναμικό χαρακτήρα. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τον 110HP G-TEC, 
κατάλληλο για βενζίνη ή φυσικό αέριο - CNG (Compressed Natural Gas), 
που αποτελεί μία πολύ πιο οικολογική εναλλακτική πρόταση έναντι των 
συμβατικών καυσίμων. Όλη η γκάμα κινητήρων diesel, που βασίζεται
σε σύστημα ψεκασμού common rail, εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία με 
εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

4x4
Η τετρακίνηση είναι η τέλεια επιλογή για 
οικογένειες που αγαπούν τα σπορ και τους 
έντονους ρυθμούς ζωής. Η ζεύξη του πίσω άξονα 
είναι αυτόματη, ώστε υπό κανονικές συνθήκες 
να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της εμπρός 
κίνησης, και σε ακραίες συνθήκες η πρόσφυση 
του 4x4.

ΣΗΜΑ
Το σήμα 4x4 βρίσκεται  στο πίσω 
τμήμα των τετρακίνητων μοντέλων.

DSg κΑΙ 4x4 
Ο συνδυασμός αυτόματου 6-τάχυτου 
DSG (Direct Shift Gearbox) και 
τετρακίνησης, εγγυάται μία εξαιρετική 
οδηγική εμπειρία.

hILL hOLD CONTrOL  
Με το σύστημα Hill Hold Control μπορείτε να ξεκινάτε ομαλά
σε μία ανηφόρα με κεκλιμένες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται
η χρήση χειρόφρενου για  να μην κυλήσει το όχημα
προς τα πίσω.

Η ΔυΝΑΜΗ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕυΣΗ



Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Active περιλαμβάνει 
εξωτερικούς καθρέφτες και λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα, 
φιμέ κρύσταλλα παραθύρων, φώτα ημέρας και πίσω φώτα 
LED. Επιπλέον προσφέρει σύστημα κεντρικού κλειδώματος, 
Swing radio, ηλεκτρικά ελεγχόμενα εμπρός παράθυρα και 
άλλα.

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition 
περιλαμβάνει εξωτερικούς καθρέφτες και λαβές 
θυρών στο χρώμα του αμαξώματος, κεντρικό 
κλείδωμα με τηλεχειρισμό, θήκη γυαλιών, σύστημα 
κλιματισμού, ομπρέλα κάτω από το κάθισμα 
του συνοδηγού, πίσω υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη, 
πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών, και άλλα.
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mAypO ΕΣΩΤΕΡΙκο ACTIVE 
Grey Metallic διακοσμητικά
Μαύρη υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο AmBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Καφέ υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο ACTIVE
Grey Metallic διακοσμητικά
Μαύρη υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο AmBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Μαύρη ταπετσαρία ύφασμα/δέρμα 

ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο AmBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Καφέ υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο AmBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Μαύρη υφασμάτινη ταπετσαρία

AMbITIONACTIVE



Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει εμπρός 
μάσκα σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ 
ταχυτήτων, ηλεκτρικά ελεγχόμενα εμπρός και πίσω παράθυρα, 
σύστημα κλιματισμού δύο ζωνών Climatronic, Jumbo Box, 
καθίσματα οδηγού και συνοδηγού - ελεγχόμενα καθ’ ύψος 
με οσφυϊκή υποστήριξη, οκτώ ηχεία και άλλα.
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

mAyΡο/ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙκο STyLE 
Dark Brushed διακοσμητικά
Beige Alcantara® ταπετσαρία

mAyΡο/ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙκο STyLE 
Dark Brushed διακοσμητικά
Beige Alcantara® ταπετσαρία

mAyΡο/ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο STyLE
Dark Brushed διακοσμητικά
Black Alcantara® ταπετσαρία

mAyΡο/ΜΑΥΡο ΕΣΩΤΕΡΙκο STyLE
Dark Brushed διακοσμητικά
Black Alcantara® ταπετσαρία

STYLE
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντες αλουμινίου 16" TUNGA

Ζάντες αλουμινίου 17" DENOM Ζάντες αλουμινίου 18" GOLUS

Τάσια 16" TEKTON

Ζάντες αλουμινίου 16" ALCATRAS

Ζάντες αλουμινίου 18" PICTORIS

Ζάντες αλουμινίου 16" ILIAS

Ασημί ζάντες αλουμινίου 17" TRIUS

Ζάντες αλουμινίου 16" VELORUM

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 17" TRIUS

Ζάντες αλουμινίου 18" ALARIS

COrrIDA rED UNI

VELVET rED mETALLIC

mApLE BrOwN mETALLICBrILLIANT SILVEr mETALLIC

mAgIC BLACK mETALLIC

CANDy whITE UNI

mOON whITE mETALLIC

CAppUCCINO BEIgE mETALLIC  QUArTZ grEy mETALLIC 

DENIm BLUE mETALLIC

rACE BLUE mETALLIC

ENErgy BLUE UNI
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ΠΛΑΣΜΕΝΗ 
γΙΑ ΤΑ ΔυΣΚΟΛΑ

Η διαχρονική αισθητική της OCTAVIA με χαρακτηριστικά off-road. 
Αυτή είναι η OCTAVIA SCOUT. Το εξωτερικό έχει πολλά στοιχεία 
που υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου και 
παράλληλα προστατεύουν το αμάξωμα, σε σκληρές συνθήκες 
εκτός δρόμου. Η SCOUT διατίθεται αποκλειστικά σε έκδοση 
COMBI.  

ΠΙΣΩ οΨΗ
Ο πίσω προφυλακτήρας με ασημί προστατευτικό κάλυμμα 
χαρίζει στο αμάξωμα μία σκληροτράχηλη εμφάνιση.

ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΡΣΠΙΕ
Οι διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ με την επιγραφή 
SCOUT, είναι ένα χαρακτηριστικό που δίνει ταυτότητα, 
εξυπηρετώντας αισθητικούς και λειτουργικούς σκοπούς.

ΕΣΩΤΕΡΙκο DESIgN
Τα υλικά στο εσωτερικό είναι μοναδικά σε εμφάνιση και αντοχή. 
Η ταπετσαρία σε συνδυασμό Alcantara®/δέρματος  
σε καφέ (βλέπε φωτό) ή μαύρο διατίθεται προαιρετικά.  
Το λογότυπο SCOUT στα καθίσματα, το τιμόνι και το λεβιέ 
ταχυτήτων, αποτελεί μια ιδιαίτερη στιλιστική πινελιά. 

ΕΠΙΛοΓΗ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤοΣ οΔΗΓΗΣΗΣ
Η έκδοση SCOUT προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Mode Select). 
Οι ρυθμίσεις οδήγησης που διατίθενται περιλαμβάνουν και τη ρύθμιση off-road, ή αλλιώς την υποβοήθηση 
κατάβασης (Hill Hold Assist). Διατηρούν την ταχύτητα σταθερή κατά την κατάβαση σε απόκρημνους δρόμους,
τόσο κατά την εμπρόσθια κίνηση όσο και κατά την όπισθεν.

OCTAVIA SCOuT



κΑθΙΣΜΑΤΑ
Η ελκυστική ταπετσαρία - συνδυασμός υφάσματος/ 
Alcantara® - διατίθεται με κόκκινη ή γκρι ραφή. Το γνήσιο 
λογότυπο RS είναι κεντημένο στις πλάτες των καθισμάτων.

κΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ
Τα ατσάλινα καλύμματα των πεντάλ δίνουν στυλ, ενώ 
αυξάνουν την άνεση για τον οδηγό.

ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΡΣΠΙΕ
Οι διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ μπροστά, 
φέρουν την αυθεντική επιγραφή RS.
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ΠΙΣΩ φΩΤΑ LED
Τα πίσω φώτα, με το γνωστό φωτισμό 
σχήματος C, είναι τεχνολογίας full LED 
και περιλαμβάνουν φωτισμό πινακίδας 

κυκλοφορίας.

ΣΠοΪΛΕΡ 5ης ΠοΡΤΑΣ
Η έκδοση liftback διαθέτει σπόιλερ 5ης πόρτας, 
που αυξάνει τη σταθερότητα του οχήματος, 
στις υψηλότερες ταχύτητες.

ΖΑΝΤΕΣ
Οι ζάντες είναι θέμα προσωπικής επιλογής. 
Οι ζάντες αλουμινίου 18” αποτελούν ιδιαίτερα 
ελκυστική πρόταση.

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΑΠοΛΗΞΗ
Τα στοιχεία της απόληξης εξαγωγής σε χρώμιο 
τονίζουν τη σπορ εμφάνιση του αυτοκινήτου.

ΣΠοΡ ΤΙΜοΝΙ
Από το σπορ δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε 
να ελέγχετε τη χρήση ραδιοφώνου και τηλεφώνου, καθώς επίσης 
και τη χρήση του κιβωτίου DSG. Το τιμόνι προαιρετικα διατίθεται 
και θερμαινόμενο.  

Συνδυάστε τη διαχρονική αισθητική τής 
OCTAVIA με σπορ στυλ, και έχετε το 
OCTAVIA RS. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση 
υποστηρίζεται από ένα σπορ πλαίσιο, και 
η λειτουργικότητά του εξυπηρετείται από 
"έξυπνα" στοιχεία.

OCTAVIA RS 
184 ΔυΝΑΤΑ 
ΑΛΟγΑ



ΑΞΕΣΟυΑΡ



ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΣΑΣ OCTAVIA
Το αυτοκίνητο συχνά παίζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους: 
φίλος της οικογένειας, έξυπνος σύντροφος, ακούραστος 
βοηθός, κλπ. Για να είναι επιτυχημένο σε όλους τους τομείς, 
πρέπει να εξοπλίζεται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες 
σας. Τα Γνήσια Αξεσουάρ ŠKODA, τα οποία μπορούν να 
αυξήσουν την ασφάλεια, την πρακτικότητα και να αναδείξουν 
τη γοητεία του αυτοκινήτου σας, είναι η καλύτερη λύση. Για να 
δείτε όλη την συλλογή μας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ŠKODA.
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ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ – κΡΕΜΑΣΤΡΑ 
Η κρεμάστρα ρούχων, που μπορεί
να τοποθετείται στις πλάτες των
εμπρός καθισμάτων, είναι ένα
εξαιρετικά πρακτικό αξεσουάρ,
κυρίως για όσους πηγαίνουν στη
δουλειά με κοστούμι.

φοΡΗΤΗ κΑφΕΤΙΕΡΑ
Τι θα λέγατε για έναν καφέ;
Με τη φορητή μηχανή καφέ
μπορείτε να απολαύσετε
έναν αχνιστό μυρωδάτο καφέ
όπου και όποτε επιθυμήσετε.

ΖΩΝΗ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΣκΥΛοΥ 
Εάν συνταξιδεύετε τακτικά
με σκύλο, προτείνουμε να
εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας
με ειδική ζώνη ασφαλείας.

ΕΓκΑΡΣΙΑ ΣΧΑΡΑ οΡοφΗΣ
Η εγκάρσια σχάρα που ασφαλίζει στις
ράγες οροφής (στην έκδοση COMBI),
σάς επιτρέπει την ασφαλή πρόσδεση
άλλων σχαρών και βάσεων της σειράς
Γνήσιων Αξεσουάρ ŠKODA, όπως σχάρα
ποδηλάτου, βάση μεταφοράς σκι ή
χιονοσανίδας, μπαγκαζιέρας και άλλα. 

ΔΙΑκοΣΜΗΤΙκΑ κΑΠΑκΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
Με τα διακοσμητικά καπάκια βαλβίδων
ελαστικών με το λογότυπο ŠKODA,
το αυτοκίνητό σας θα αποπνέει στυλ
μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

κΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ
ΑΠο ΑΝοΞΕΙΔΩΤο ΑΤΣΑΛΙ
Τα εντυπωσιακά ατσάλινα καλύμματα
των πεντάλ στις αυτόματες εκδόσεις,
επιτείνουν το αίσθημα άνεσης.
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Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) STD STD STD STD STD

Ηλεκτρομηχανικό άνοιγμα του χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD

Άνοιγμα καλύμματος στομίου δεξαμενής καυσίμου με πίεση 
και δυνατότητα κλειδώματος STD STD STD STD STD

Σύστημα Start/Stop STD STD STD STD STD

Θήκη γυαλιών □ STD STD STD STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD

ΑΝΕΣΗ

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (δύο 
αναδιπλούμενα κλειδιά) STD STD STD STD STD

KESSY - σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης 
δίχως το κλειδί στο χέρι - □ □ □ □

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω STD STD STD STD STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες STD STD STD STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι με φωτισμό 
επιβίβασης Boarding-Spots - □ STD STD STD

Air conditioning STD STD - - -

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος διζωνικός 
κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας - □ STD STD STD

Cruise Control - □ □ STD STD

Αυτόματη λειτουργία φώτων & αισθητήρας βροχής □ □ STD STD STD

Σταχτοδοχείο εμπρός STD STD STD STD STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD STD STD STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET) □ □ □ □ STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "SWING" STD STD - - -

Tηλεφωνική σύνδεση Bluetooth STD STD STD STD STD

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO"  □ □ STD STD STD

Σύστημα ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός & πίσω "PDC" □ □ □ STD STD

Λειτουργία Smartlink (Mirrorlink, Car Play, Android Auto) STD STD STD STD STD

Λειτουργία SmartLink + STD STD STD STD STD

Skoda Connect □ □ □ □ □

Αριθμός ηχείων 4 4 8 8 8

Ν
ΕΑ

 Š
K

O
D

A
 O

C
TA

V
IA

 &
 O

C
TA

V
IA

 C
O

m
B

I

Ν
ΕΑ

 Š
K

O
D

A
 O

C
TA

V
IA

 &
 O

C
TA

V
IA

 C
O

m
B

I

Active Ambition Style RS Scout*

ΣχεδίαΣη

Ατσάλινες ζάντες "TEKTON" 6,5Jx16'' με ελαστικά 205/55 
R16 STD - - - -

Ζάντες αλουμινίου ''ALCATRAS'' 6,5Jx16'' με ελαστικά 205/55 
R16 □ STD G-TEC - -

Ζάντες αλουμινίου ''VELORUM'' 6,5Jx16'' με ελαστικά 205/55 
R16 - □

STD 
(εκτός 

G-TEC)
- -

Ζάντες αλουμινίου ''NIVALIS'' 7Jx17'' με ελαστικά 225/50 R17 - - - - STD

Ζάντες αλουμινίου ''GEMINI'' 7.5Jx18'' (σε ανθρακί χρώμα)  
με ελαστικά 225/40 R18 - - - STD -

Κιτ επισκευής ελαστικών G-TEC G-TEC G-TEC - -

Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών □ □ □ STD STD

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών STD STD STD - -

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του 
αμαξώματος - STD STD STD STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας STD STD STD STD STD

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD STD STD STD

Ράγες οροφής (για τις εκδόσεις COMBI) STD STD STD STD STD

Πίσω αεροτομή - - - STD STD

Sport ανάρτηση (-14 χιλ.) - - - STD -

Εξωτερικός σχεδιασμός "Aluminum-optic"  (καθρέφτες & 
ράγες οροφής) - - - - STD

Hλιοροφή (πανοραμική για τις εκδόσεις COMBI) - □ □ □ □

Εσωτερικό "Active satin black" με υφασμάτινη επένδυση STD - - - -

Εσωτερικό "Ambition satin black" ή "Ambtition toscana"  
με υφασμάτινη επένδυση - STD - - -

Εσωτερικό "Style satin black" ή "Style stone beige"  
με υφασμάτινη επένδυση

- - STD - -

Εσωτερικό "RS black/grey" με δερμάτινη επένδυση - - - STD -

Εσωτερικό "Scout native brown" με υφασμάτινη επένδυση  
και διακοσμητικά "Scout"

- - - - STD

Τριάκτινο τιμόνι με διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου STD STD STD STD STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών STD STD STD STD STD

Δερμάτινη επένδυση μοχλού ταχυτήτων - - STD STD STD

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED - □ STD - -

Πίσω φώτα TOP-LED - □ □ STD STD

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση 
και χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας 
τηλεφώνου

- STD STD STD STD

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT'' □ STD - - -

Έγχρωμη oθόνη υγρών κρυστάλλων  "Color MAXI DOT" - □ STD STD STD

EΞοΠΛΙΣΜοΣ Active Ambition Style RS Scout*

Aσφαλεια

ΕSC με XDS+ Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας με ABS, EBD, 
MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS & TSA STD STD STD STD STD

Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision 
brake) STD STD STD STD STD

Σύστημα προπλήρωσης κυκλώματος φρένων (brake prefill 
function) STD STD STD STD STD

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια (μόνο με 
DSG)

STD STD STD STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" 
(με σάρωση εμπρός  και αυτόματο φρενάρισμα)

□ □ □ □ □

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι 
εμπρός, αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος 
γονάτων οδηγού

STD STD STD STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης STD STD STD STD STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης STD STD STD STD STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος μετά από 
σύγκρουση

STD STD STD STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης 
επιβράδυνσης

STD STD STD STD STD

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''DRIVER ALERT'' □ □ STD STD STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα 
ρύθμισης ύψους και προεντατήρες

STD STD STD STD STD

3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω STD STD STD STD STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις STD STD STD STD STD

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες STD STD STD STD STD

Προειδοποιητική λυχνία ένδειξης απώλειας πίεσης ελαστικών STD STD STD STD STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις STD STD STD STD STD

Προβολείς Ful LED με λειτουργία γωνίας (με τηλεσκοπικούς 
καθαριστήρες εμπρός)

- □ □ STD STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός □ STD STD STD STD

Πίσω φώτα ομίχλης STD STD STD STD STD

Τρίτο φως φρένων STD STD STD STD STD

λειτουργικοτητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD STD STD STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά STD STD STD STD STD

Υπολογιστής ταξιδίου STD STD STD STD STD

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος STD - - -

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
και με ρύθμιση στήριξης μέσης - STD STD STD STD

Μονοκόμματη αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων STD - - - -

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 
(60/40) □ STD STD STD STD

5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD STD STD STD

EΞοΠΛΙΣΜοΣ Active Ambition Style rS Scout*

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού STD STD STD STD STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα STD STD STD STD STD

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό φωτιζόμενο STD - - - -

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό φωτιζόμενο,  
με παροχή κλιματισμού - STD STD STD STD

Κουτί αποθήκευσης μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων 
(ανοικτό) STD - - - -

Κουτί αποθήκευσης μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων 
(με καπάκι) - STD STD STD STD

Κουτί αποθήκευσης αριστερά στον χώρο αποσκευών - - - - STD

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες - - /STD 
COMBI STD - -

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες και άνοιγμα  
για σκι, με απομακρυσμένη λειτουργία αναδίπλωσης από  
τον χώρο αποσκευών

-
-

- STD STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό 
χώρο "JUMBO BOX" - STD STD STD STD

Βάση γιλέκου ασφαλείας κάτω από το κάθισμα του οδηγού STD STD - - -

Βάση γιλέκων ασφαλείας κάτω από τα καθίσματα του οδηγού 
& συνοδηγού - - STD STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής STD STD STD STD STD

Ένα διπλό άγκιστρο στον χώρο αποσκευών για σακούλες - STD STD STD STD

Δύο διπλά άγκιστρα στον χώρο αποσκευών για σακούλες - - STD STD STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) STD STD STD STD STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο STD STD STD STD STD

2 φώτα ανάγνωσης, πίσω στο κέντρο - STD STD STD STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός και πίσω - □ STD STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών - STD STD STD STD

Πρίζα 230 V □ □ □ □ STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών STD STD STD STD STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη 
ρύθμισης ταχύτητας και συχνότητας (πίσω υαλοκαθαριστήρας 
"AERO" για COMBI) 

STD STD STD STD STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT"  
(δεν διατίθεται στους βενζινοκινητήρες 1.0TSI 116HP & 1.4TSI 
110HP)

-
 
□ □ - STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "PERFORMANCE MODE SELECT" 
με ηχητική λειτουργία - - - STD -

Λειτουργία "OFF-ROAD" - - - - STD

LED Φώτα ημέρας STD STD STD STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD STD STD STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα STD STD STD STD STD

Λυχνία προειδοποίησης χαμηλής στάθμης ψυκτικού υγρού  
και υγρού καθαριστήρων STD STD STD STD STD

EΞοΠΛΙΣΜοΣ EΞοΠΛΙΣΜοΣ

-  Δεν διατίθεται 

 □  Προαιρετικός εξοπλισμός 

* Η έκδοση Scout  διατίθεται μόνο με αμάξωμα COMBI     

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά 

και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση
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1.0 TSI/116 HP 1.4 TSI/110 HP G-TEC 1.4 TSI/150 HP 1.6 TDI/116 HP 2.0 TDI/150 HP 2.0 TDI/184 HP 4X4 (RS)

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής 

πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής 

πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής 

πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 

άμεσου ψεκασμού υψηλής 
πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 

άμεσου ψεκασμού υψηλής 
πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 

άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κινητηρας

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.) 3/999 4/1395 4/1395 4/1598 4/1968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP/σ.α.λ.) 116/5000-5500 110/4800–6000 150/5000–6000 116/3250–4000 150/3500–4000 184/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.) 200/2000–3500 200/1500–3500 250/1500–3500 250/1500-3200 340/1750–3000 380/1750–3250

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 
RON 95 - Φυσικό αέριο CNG

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 9

Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.) 203 (202) 195 219 203 (202) 218 (215) 228

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. (δευτ) 9.9 (10.0) 10.9 8.1 (8.2) 10.1 (10.2) 8.4 (8.5) 7.6

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης (λιτ /100 χλμ) 6.0 (5.7) 7.5 - CNG: 7.4 κ.μ./100χλμ 6.7 (6.1) 4.7 (4.2) 5.2 (5.3) 5.9

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ) 4.2 (4.3) 4.7 - CNG: 4.8 κ.μ./100χλμ 4.5 (4.4) 3.9 (3.8) 3.9 (4.2) 4.7

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ) 4.9 (4.8) 5.7 - CNG: 5.7 κ.μ./100χλμ 5.3 (5.0) 4.2 (4.0) 4.4 (4.6) 5.1

Εκπομπές CO2 (γραμ/χλμ) 112 (109) 131 - CNG: 101 123 (116) 109 (105) 114 (119) 136

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

ΜΕταδόςη 
ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση 4X4

Συμπλέκτης

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού 

τύπου

Κιβώτιο μετάδοσης

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων (Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με 
Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 
5 ταχυτήτων (Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με 
Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
5 ταχυτήτων(Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με 
Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων(Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων με 
Tiptronic)

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 
6 ταχυτήτων με Tiptronic

Βαρός

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 1225 (1247) 1394 1255 (1269) 1305 (1320) 1332 (1352) 1550

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 625 559 625 625 625 542

Συνολικό βάρος (κιλά) 1775 (1797) 1878 1805 (1819) 1855 (1870) 1882 (1902) 2017 

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 610 (620) 690 620 (630) 650 660 (670) 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% (κιλά) 1300 1400 1500 1500 1600 1800

ΤΕΧΝΙκΕΣ ΠΡοΔΙΑΓΡΑφΕΣ - 
OCTAVIA 

 * Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα

 **  Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση

 ( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο.

         Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό

  Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start-Stop
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1.0 TSI/116 hp - 1.4 TSI/110 hp g-TEC - 1.4 TSI/150 hp - 1.6 TDI/116 hp  
2.0 TDI/150 hp/2.0 TDI/184 hp 4x4 (rS)

AmAΞΩΜΑ 5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης Cw 0,279-0,310 ανάλογα με τον κινητήρα

ΣΑΣΙ

Εμπρός άξονας
Ανάρτηση τύπου McPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια

και αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας
Ημιάκαμπτος άξονας/G-TEC& RS: Άξονας πολλαπλών συνδέσμων

με 1 διαμήκη και 3 εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, 
με Dual Rate και υποβοήθηση διεύθυνσης

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα Δισκόφρενα

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

Ζάντες  6.5J × 16", 7.5J x 18"

Ελαστικά 205/55 R16, 225/40 R18

ΧΩΡΗΤΙκοΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒοΥΑΡ 
κΑΥΣΙΜοΥ

50 λίτρα, 4X4: 55 λίτρα, G-TEC: 50 λίτρα+15 κιλά CNG

ΕΞΩΤΕΡΙκΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (χιλ) 4670/RS: 4689

Πλάτος (χιλ) 1814/RS: 1814

Ύψος (χιλ) 1461 (G-TEC 1458)/RS: 1448

Μεταξόνιο (ανάλογα με τον κινητήρα) (χιλ) 2686 - 2680/RS: 2680

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον 
κινητήρα) (χιλ) 1549, 1543/1549, 1540, 1542, 1534/RS: 1535/1544 

Απόσταση από το έδαφος (χιλ) 141/RS: 127

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙκοΥ

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ) 1454/1449

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/ 
πίσω (χιλ) 983/980

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/ 
αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων 590/1580, G-TEC: 460/1450

– με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι 
μικρότερες κατά 22 λίτρα

ΤΕΧΝΙκΕΣ ΠΡοΔΙΑΓΡΑφΕΣ - 
OCTAVIA 
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1.0 TSI/116 HP 1.4 TSI/110 HP G-TEC 1.4 TSI/150 HP 1.6 TDI/116 HP 2.0 TDI/150 HP
2.0 TDI/150 HP 4X4 

(SCOUT)
2.0 TDI/184 HP DSG 4X4 

(RS/SCOUT)

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, 

σύστημα άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 

άμεσου ψεκασμού υψηλής 
πίεσης

Κινητηρας

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.) 3/999 4/1395 4/1395 4/ 598 4/1968 4/1968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP /σ.α.λ.) 116/5000-5500 110/4800–6000 150/5000–6000 116/3250–4000 150/3500–4000 150/3500–4000 184/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm /σ.α.λ.) 200/2000–3500 200/1500–3500 250/1500–3500 250/1500-3200 340/1750–3000 340/1750-3000 380/1750–3250

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95 - 

Φυσικό αέριο CNG

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 9

Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.) 201 (200) 193 216 201 (200) 216 (213) 207 224/219

Επιτάχυνση 0-100 χ.α.ω. (δευτ) 10.1 (10.2) 11.0 8.2 (8.3) 10.3 (10.3) 8.5 (8.6) 9.1 7.7/7.8

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης (λιτ/100 χλμ) 6.0 (5.7) 7.5 - CNG: 7.4 κ.μ./100χλμ 6.8 (6.3) 4.7 (4.2) 5.2 (5.3) 5.8 5.9 / 5.9

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ) 4.2 (4.3) 4.8 - CNG: 4.7 κ.μ./100χλμ 4.6 (4.5) 3.9 (3.8) 3.9 (4.2) 4.5 4.8 / 4.7

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ) 4.9 (4.8) 5.8 - CNG: 5.7 κ.μ./100χλμ 5.4 (5.1) 4.2 (4.0) 4.4 (4.6) 5.0 5.1/5.1

Εκπομπές CO2 (γραμ/χλμ) 112 (109) 132 - CNG: 102 125 (119) 109 (105) 114 (120) 130 136/135

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

ΜΕταδόςη 
ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση 4X4 4X4

Συμπλέκτης

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο 

(Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί,, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με 
μονό δίσκο

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, 

ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, 
με μονό δίσκο

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

ξηρού τύπου

Κιβώτιο μετάδοσης

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων (Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 
5 ταχυτήτων (Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
5 ταχυτήτων(Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων(Αυτόματο 

κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων 
με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων 

Aυτόματο κιβώτιο DSG, 
6 ταχυτήτων με Tiptronic

Βαρός

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 1247 (1269) 1416 1277 (1291) 1327 (1342) 1354 (1374) 1526 1572/1559

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 645 524 645 645 645 645 638/345

Συνολικό βάρος (κιλά) 1817 (1839) 1865 1847 (1861) 1897 (1912) 1924 (1944) 2096 2063/2129

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 620 (630) 700 630 (640) 660 670 (680) 750 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% 
(κιλά)

1300 1400 1500 1500 1600 2000 1800

ΤΕΧΝΙκΕΣ ΠΡοΔΙΑΓΡΑφΕΣ - 
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 * Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα

 **  Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση

 ( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο.

         Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό

  Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start-Stop

1.0 TSI/ 116 hp - 1.4 TSI/ 110 hp g-TEC - 1.4 TSI/ 150 hp 
1.6 TDI / 116 hp - 1.6 TDI / 116 hp - 2.0 TDI / 150 hp 

AmAΞΩΜΑ 5-θέσιο, 5-θυρο, 2-διαμερίσματα

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης Cw 0,291-0,330 ανάλογα με τον κινητήρα

ΣΑΣΙ

Εμπρός άξονας
Ανάρτηση τύπου McPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδι 

 και αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας
Ημιάκαμπτος άξονας/G-TEC & 4X4: Άξονας πολλαπλών συνδέσμων 
με 1 διαμήκη και 3 εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια 
διασύνδεση, με Dual Rate και υποβοήθηση διεύθυνσης

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολομε 
πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα Δισκόφρενα

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρο- 
μηχανική υποβοήθηση

Ζάντες 6.5J × 16", 7J × 17"

Ελαστικά 205/55 R16, 225/50 R17

ΧΩΡΗΤΙκοΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒοΥΑΡ 
κΑΥΣΙΜοΥ

50 λίτρα, 4X4: 55 λίτρα, G-TEC: 50 λίτρα+15 κιλά CNG

ΕΞΩΤΕΡΙκΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (χιλ) 4667/SCOUT: 4687

Πλάτος (χιλ) 1814/SCOUT: 1414

Ύψος (χιλ) 1465/SCOUT: 1531

Μεταξόνιο (ανάλογα με τον κινητήρα) (χιλ) 2686 - 2680/SCOUT: 2680

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον 
κινητήρα) (χιλ) 1549, 1543/1549, 1540 , 1542 ,1534/SCOUT: 1538/1539 

Απόσταση από το έδαφος (χιλ) 141/SCOUT: 171

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙκοΥ

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ) 1454/1449

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω χιλ) 983/980

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/ 
αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων 610/1740, G-TEC: 480/1610

– με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι μικρότερες 
κατά 22 λίτρα

ΤΕΧΝΙκΕΣ ΠΡοΔΙΑΓΡΑφΕΣ - 
OCTAVIA 
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:

ΠΝΕΥΜΑΤΙκΑ ΔΙκΑΙΩΜΑΤΑ φΩΤοΓΡΑφΙΩΝ
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο χρησιμοποιούνται 
ενδεικτικά και δεν προορίζονται να ενταχθούν σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. 
Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο προ-παραγωγής, και ορισμένες φωτογραφίες, 
χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των παραπάνω, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ŠKODA.

myŠKODA App
Κατεβάστε την εφαρμογή MyŠKODA και αφεθείτε στη βοήθεια 
του PAUL, ενός φηφιακού, διαδραστικού βοηθού που είναι 
εδώ για να σας υποστηρίζει. Ο PAUL θα παρακολουθεί την 
κατάσταση του αυτοκινήτου σας και θα σας υπενθυμίζει τυχόν 
υποχρεώσεις σας και ραντεβού.

ŠKODA CONNECT App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας. Κατεβάστε την 
εφαρμογή ŠKODA Connect, και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή: από δεδομένα οδήγησης, 
αυτονομία καυσίμου και προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το 
σημείο που παρκάρατε την τελευταία φορά.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ γΙΑ ΤΗ ΝΕΑ OCTAVIA ,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΟΔΗγΗΣΕΤΕ!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

www.SKODA .GR


