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NYE ŠKODA
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OCTAVIA

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
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bleket papir og er 100% resirkulerbar.

Art. nr. SKO OCT H08

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Din ŠKODA-forhandler:

INNLEDNING
UTVENDIG DESIGN
INNVENDIG DESIGN
TILKOBLINGSMULIGHETER
SIMPLY CLEVER
KOMFORT
SIKKERHET
KJØREYTELSER
LAURIN & KLEMENT
VALG
TEKNISKE DATA
4

6

14

24

32

38

46

52

56

68

18

7

UTVENDIG
DESIGN

7

6

EN FRYD
FOR ØYET
Kombinasjonen av tidløs estetikk og moderne
teknologi i hver minste detalj gjør OCTAVIA til et
flott skue. Og når øynene har sett seg mette, kan
fornuften la seg begeistre.

SETT BAKFRA
I hekken vil du oppdage mange elementer som
er typiske for ŠKODA: den karakteristiske
logoen og modellnavnet, det krystallformede
feltet til nummerskiltet og "katteøyne"reflektorer som gjør bilen mer synlig.

SETT FRA SIDEN
Bilen har glatte, rette overflater
og krystalliske kanter som hever
seg opp og skaper et dristig
uttrykk. SunSet, ekstra mørke
ruter bak, ser ikke bare stilig ut,
men gjør det også mer behagelig
for passasjerene i baksetet.

SETT FORFRA
De doble hovedlyktene passer perfekt til
de markerte kantene på tåkelysene og
gir bilen en unik fremtoning. Den kraftige
grillen med det markerte panseret vitner
om sikkerhet og pålitelighet.
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PANORAMASOLTAK
Slipp inn mer lys og luft. Med det
elektrisk justerbare panoramasoltaket i sotet glass på stasjonsvogn-modellen kan du åpne opp
over forsetene.

SIDESPEIL
Sidespeil i bilens farge understreker det
elegante uttrykket.

Design

Design

TAKRELINGER
Takrelingene understreker den stilige silhuetten
til stasjonsvogn-modellen og kan leveres i
sølvfarget eller sort.
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LYSER OPP
OVERALT
Da vi designet lyktene til bilen, tenkte vi både på funksjonen og
det estetiske uttrykket. Kombinasjonen av innovativ teknologi og
unik design gir ikke bare bedre passasjersikkerhet, men gjør
lyktene til et kunstnerisk innslag.

FULL LED-HOVEDLYKTER MED AFS
OCTAVIA kan leveres med to typer hovedlykter. Toppversjonen har LED-teknologi i alle
funksjoner. Lysdioder gir høy ytelse og energieffektivitet, mens AFS (adaptivt frontlyssystem) justerer lysbildet i forhold til
spesifikke betingelser (f.eks. bykjøring,
motorvei eller kjøring i regnet).

Design

LED BAKLYKTER
OCTAVIA har en iøynefallende og
tydelig lyssignatur. Baklyktene
leveres i to varianter som begge
er utstyrt med lysdioder. Den
karakteristiske C-formede
belysningen er typisk for ŠKODAmodellene og bidrar til bilens
selvsikre fremtoning.

INNVENDIG
DESIGN
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VELKOMMEN
HJEM

OCTAVIA har fått en mer komfortabel kupé
med harmonisk ambient interiørbelysning
som løper langs innsiden av bilen.

AMBIENT INTERIØRBELYSNING
Det er opp til deg om du
velger én favorittfarge eller
lar hver nye dag få sin egen
fargetone. Ambient
interiørbelysning har ti
behagelige farger.

Design

FOTOMRÅDEBELYSNING
Den diskré belysningen øker
romfølelsen og sørger for et
behagelig lys på kjøreturen.
Grønn ambient interiørbelysning.

Blå ambient interiørbelysning.

Rød ambient interiørbelysning.

TILKOBLINGS
MULIGHETER
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ŠKODA CONNECT:
PÅ NETT OVERALT

PARKERINGSPOSISJON
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte, kan du få opp
bilens plassering direkte på mobiltelefonen – både
adresse, klokkeslett og dato for parkering vises.

ONLINE
TRAFIKKINFORMASJON
Med oppdatert informasjon
får du alltid perfekt oversikt
over kjøreturen og kan velge
den beste ruten. Du kan også
raskt raskt tilpasse ruten etter
endringer langs veien, som
veiarbeid, ulykker og kø.

Det å være online hele tiden, betyr ikke bare at du har tilgang
til underholdning og informasjon, men også assistanse når du
er underveis. ŠKODA CONNECT er inngangsporten til en
verden av ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.

BENSINSTASJONER
Du kan få informasjon om
avstanden til nærmeste
bensinstasjon, hvilken type
det er og gjeldende
drivstoffpriser. Denne
informasjonen vises i
sanntid. Bilens drivstofftype registreres og vises
automatisk.

ŠKODA CONNECT
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to
typer tjenester. Mens Infotainment Online leverer navigasjon og informasjon i sanntid, fokuserer Care Connect
på hjelp og sikkerhet og legger til rette for ekstern
tilgang og kontroll over bilen. Den har også en veihjelptjeneste for alle situasjoner der du har behov for det.

KJØREDATA
Informasjon om reisen, som gjennomsnittlig forbruk,
gjennomsnittshastighet, kjørelengde og kjøretid, sendes til
bakserveren. Du kan vise personlige kjøredata og få en
oversikt over alle turene dine.

VÆR
Få den siste værmeldingen
for stedet der du er eller er
på vei til. Du kan vise
detaljerte prognoser, blant
annet nedbørsprognoser og
advarsler.

Tilkoblingsmuligheter

Tilkoblingsmuligheter

SOS-KNAPP
OCTAVIAs tilkoblingsmuligheter omfatter
også en egen nødtelefonlinje. Nødsystemet
aktiveres ved å trykke på en rød knapp i
taket over forsetene. Ved en kollisjon
opprettes nødanrop automatisk.
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COLUMBUS
Columbus 3D-navigasjonssystemet har 9,2-tommers berøringsskjerm.
Enheten har mange funksjoner, blant annet Bluetooth, SmartLink+systemet og WiFi. Du kan også velge en integrert telefonmodul med
rask LTE-Internettkompatibilitet. Du er garantert perfekt lydkvalitet
med fire høyttalere foran og fire høyttalere bak.

HJERTET I DITT
DIGITALE UNIVERS

SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet (ŠKODA Connectivity-pakke som støtter MirrorLink®, Apple
CarPlay** og Android Auto**) kan du trygt bruke telefonen via bilens infotainmentsystem
mens du kjører. I tillegg er alle apper på telefonen som er sertifisert som trygge for bil,
kompatible med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto. SmartLink+-systemet
omfatter også SmartGate-funksjonen. Med denne funksjonen kan du koble smarttelefonen
til bilen via WiFi og få tilgang til kjøredata som kjøreøkonomi, kjøredynamikk og serviceinformasjon.*
* På nettsidene våre finner du mer informasjon om SmartLink+, blant annet bruksbetingelser og informasjon om kompatibilitet.
** Detaljert informasjon er tilgjengelig på Apple .co/ios/CarPlay og Android.com/Auto.

USB/AUX-INNGANG
Et uttak for tilkobling av eksterne enheter
finnes lett tilgjengelig på midtpanelet.

CANTON LYDSYSTEM
Canton lydsystem med ti
høyttalere inkludert
midthøyttaler og subwoofer
i bagasjerommet sørger for
musikk og tale med et
fantastisk klart lydbilde.

PHONE BOX
Dette praktiske telefonrommet foran girspaken
forsterker signalet til den mobile enheten din,
samtidig som den lader telefonen trådløst mens
du kjører.

BOLERO
Det avanserte Bolero-radiosystemet med 8tommers berøringsskjerm har USB/AUX-inngang,
SD-kortspor, Bluetooth, SmartLink+-system og
åtte høyttalere. Enheten kan brukes til å styre
bilmenyen.

Tilkoblingsmuligheter

Tilkoblingsmuligheter

Infotainment har utviklet seg enormt. OCTAVIA byr både på attraktiv design og mange imponerende funksjoner, samt
sømløs integrasjon med eksterne enheter. Og det beste av alt: Barna kommer aldri til å kjede seg på turen.

SIMPLY
CLEVER
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GENIALITETEN
LIGGER I DETALJENE
Noen ganger er det bare litt som skal til før alt blir så mye
enklere. OCTAVIA leveres derfor med funksjoner som er
basert på dine faktiske behov og omfatter Simply Cleverdetaljer, som er like smarte som de er intuitive.

PARKERINGSLAPPHOLDER
Bilen har en parkeringslappholder under
frontruten som gjør det lett å plassere
parkeringsbilletten godt synlig.

MULTIMEDIAHOLDER
Eksterne enheter fester du trygt i multimedieholderen i den doble koppholderen
i midtkonsollen.

PARAPLYBOKS
Møt regnet med et smil. Under
passasjersetet finner du nemlig
en boks med en original ŠKODAparaply.

Simply Clever

Simply Clever

ISSKRAPE
Denne smarte detaljen er montert på
tanklokket, og der kan du trygt legge
den tilbake selv om den er våt. Her
finner du også beskyttelse mot fylling
av feil drivstoff for dieselbiler.
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GOD PLASSUTNYTTELSE

OPPBEVARINGSROM FOR SOLBRILLER
Dette praktiske oppbevaringsrommet over
det innvendige speilet er lett tilgjengelig for
føreren og passasjeren i forsetet.

OPPBEVARINGSROM
FOR REFLEKSVEST
En spesiell lomme for
refleksvest er plassert
under førersetet.

Oppbevaringsrommene gjør bilen svært praktisk i bruk. Du
får plass til mer, får bedre orden i bilen og bilturen blir mer
behagelig for alle passasjerene.

HANSKEROM
I nedre del av dashbordet ved passasjersetet foran finner du
et lukket oppbevaringsrom med kjøling, slik at du har
avkjølt drikke lett tilgjengelig på turen.

OPPBEVARINGSROM I FORDØRENE
I det romslige oppbevaringsrommet i
fordøren finner du flaskeholder for en
1,5-liters flaske. Det er også her du kan
sette inn en uttakbar søppelkurv.
* Leveres fra juni 2017.

ARMLENE
Et nedfellbart armlene
med koppholdere gjør
at også passasjerene i
baksetet sitter mer
komfortabelt.

Simply Clever

Simply Clever

VIPPEBORD
I seteryggene på begge forsetene finner du integrerte
vippebord med drikkeholdere
som kan brukes til mer enn
bare forfriskninger.*
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LED-LOMMELYKT
På høyre side av bagasjerommet finner du en
praktisk avtakbar LED-lommelykt (kun i stasjonsvogn-modellen). Den lades opp automatisk mens
motoren går.

BIL MED
RYGGSEKK
Bagasjeromsvolumet til OCTAVIA er det største i
klassen, og du kan få enda bedre plass ved å velge flere
praktiske løsninger. Vi tilbyr en rekke Simply Cleverdetaljer og løsninger som du kan velge etter behov.

BAGASJEROMSFESTER
For å unngå at gjenstander i bagasjerommet flytter på seg under kjøring er
disse to bagasjeromsfestene i plast
med borrelås svært hendige. De kan
plasseres i rommene bak hjulbuene når
de ikke er i bruk.

12-VOLTS KONTAKT
Et annet nyttig tilbehør er 12-voltskontakten i bagasjerommet.

KAPASITET
I OCTAVIA får du godt med bagasjeplass for en stor
familie, uansett hvilken versjon du velger. Stasjonsvogn-modellen har et bagasjevolum på 610 liter som
kan økes til hele 1740 liter ved å felle ned baksetene,
mens kombi-modellen har et volum på 590/1580 liter.

KNAPP FOR NEDFELLING AV BAKSETET
Baksetene kan legges ned ved hjelp av en
fjernutløserknapp i bagasjerommet, slik at
det blir enda enklere å laste inn i bilen.

FORSKJELLIGE NETT
Med disse nettene får du et mer fleksibelt
bagasjerom med god sikring av løse
gjenstander. Settet omfatter ett horisontalt og to vertikale nett. På kombimodellen kan du også sette inn et ekstra
nett under bagasjeromstildekningen.

Simply Clever

Simply Clever

ELEKTRISK STYRT BAKLUKE
Bakluken åpner og lukker du enkelt ved å trykke
på knappen på fjernkontrollen, på midtpanelet
eller direkte på bakluken. Du kan også justere
baklukens øvre posisjon etter dine behov.

KOMFORT
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ANTREKK:
KOMFORTABELT

OPPVARMET RATT
Multifunksjonsrattet i skinn kan leveres med varmefunksjon
som styres via infotainmentsystemet. Med multifunksjonsrattet kontrollerer du enkelt radio, telefon og eventuelt DSG
(automatgir).

TILPASNINGSALTERNATIVER
I infotainmentsystemet kan ulike førere lagre sine
egne personlige preferanser. Det omfatter for
eksempel innstilling av kjøremodus, det elektrisk
justerbare førersetet, klimaanlegg, radio og navigasjonssystem. Persontilpassede biler leveres med
tre nøkler. Når bilen låses opp med en av nøklene,
tilpasses funksjonene automatisk til førerens lagrede
innstillinger.

Komfort

KESSY
Biler med KESSY (Keyless
Entry, Start and exit System)
har en start/stopp-knapp på
rattstammen for nøkkelfri start
og stopp av motoren.

FØRERSETE MED INNEBYGD MINNE
Det elektrisk justerbare førersetet med innebygd minne kan lagre tre ulike posisjoner for
sete og sidespeil.
BAKRE DEL AV AV MIDTARMLENE
Som en integrert del av midtarmlene, finner du
en 230-volts stikkontakt og en USB-port.

Komfort

Kjøring skal være en glede, ikke en plikt. Uansett om
det er jobbkjøring eller ferietur, gjør de mange praktiske
funksjonene og de smarte detaljene at hver eneste kjøretur
blir mer komfortabel.

TOSONERS CLIMATRONIC
Climatronic tosoners klimaanlegg med elektronisk
regulering er også utstyrt med en fuktighetssensor
som gjør at det dugger mindre på frontruten.
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Komfort

LED-INNSTIGNINGSLYS
Innstigningslys med lysdioder
er plassert på sidespeilene og
er designet for å lyse opp
innstigningsområdet.
LYKTESPYLERE
Integrerte teleskopiske lyktespylere får enkelt bukt med
støv og skitt.

SOLTAK
I kombi-modellen kan du virkelig nyte følelsen av frihet og
god plass med det elektrisk justerbare soltaket. Tonet
glass beskytter mot lys og varme. Du kan enten vippe det
oppover eller skyve det bakover, slik at du får åpnet opp
over forsetene.

Komfort

INNFELLBARE SPEIL
De automatisk innfellbare
sidespeilene foldes inn når
bilen låses og beskyttes
dermed mot skader.

SIKKERHET
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DU KJØRER
ALDRI ALENE

Sikkerhet

FRONT ASSIST MED FOTGJENGERBESKYTTELSE
Front Assist-systemet bruker en radar i grillen til å overvåke
avstanden til kjøretøyet foran. Systemet kan sakke farten og
bremse ned automatisk ved behov. Nye OCTAVIA leveres med
Front Assist som er utvidet med en funksjon for fotgjengerbeskyttelse. Den varsler føreren med lydsignal / visuelt signal
samt et lett bremserykk.

ADAPTIV CRUISE CONTROL
Dette assistentsystemt har i tillegg til den
grunnleggende cruise control-funksjonen
en radar i grillen som gjør at det holder
trygg avstand til bilen foran.

RYGGEKAMERA
Velger du å utstyre bilen med et ryggekamera i
håndtaket på bakluken, går parkeringen som en
lek. Kameraet overvåker området bak bilen og
viser kjørebaner basert på bilens bredde.
Integrert spyleranlegg forbedrer kameraets
funksjonalitet.

FJERNLYSASSISTENT
Fjernlysassistenten slår fjernlyset på og av automatisk og
sørger dermed for økt komfort og sikkerhet i trafikken.

Sikkerhet

PARKERINGSASSISTENT
Med Park Assist får du god hjelp til å
parkere på trange steder. Systemet
velger automatisk en egnet parkeringsplass i en rekke med biler parkert på
langs eller på tvers. Ved lukeparkering
trengs det bare en plass som er 60 cm
lengre enn bilen.

Flere aktive og passive assistentsystemer sørger for at
hver eneste kjøretur i OCTAVIA er trygg og behagelig.
Med disse assistentene ved din side kan du reagere
raskt på det som måtte vente på veien.
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Sikkerhet

TRAILER ASSIST
Skal du parkere bilen med tilhenger?
Trailer Assist gjør parkeringen
enklere og tryggere. Mens du rygger
sakte, hjelper systemet deg med å
bevare kontrollen.

LANE ASSIST
Oppgaven med å holde
bilen i riktig kjørefelt
kan du trygt overlate
til kjørefeltassistenten.
Systemet vises på
kjørecomputeren.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING
Denne assistenten gjenkjenner visse trafikkskilt ved
hjelp av multifunksjonskameraet og navigasjonssystemet og viser disse på
kjørecomputeren og i
navigasjonsdisplayet.

Sikkerhet

BLINDSONEVARSLER
Ved hjelp av radarsensorene i
den bakre støtfangeren
overvåker blindsonevarsleren
blindsonene bak og på sidene
av bilen. Systemet evaluerer
avstanden og hastigheten til
bilene rundt og varsler
føreren ved behov.

TRETTHETSVARSLING
Dette smarte assistentsystemet evaluerer data fra
servostyringssensorene og
registrerer det dersom
tretthet påvirker kjøreatferden. I slike tilfeller
varsler kjørecomputeren
føreren om å ta en pause.
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PÅ DEN SIKRE
SIDEN
I ekstreme situasjoner der føreren ikke kan påvirke
utfallet aktivt, tar bilens passive sikkerhetselementer
over – for eksempel kollisjonsputene. Octavia har
som standard ni av dem.

KOLLISJONSPUTER FOR FØRER OG SIDEPASSASJER
Kollisjonsputen for føreren er integrert i rattet, mens
kollisjonsputen på passasjersiden er plassert på
dashbordet. Den kan deaktiveres hvis et barnesete
skal monteres i forsetet.

KNEKOLLISJONSPUTE
Denne kollisjonsputen er
plassert under rattstammen
og beskytter førerens knær
og legger.

SIDEKOLLISJONSPUTER
FORAN OG BAK
Disse fire kollisjonsputene beskytter
førerens og passasjerenes hofte- og
brystparti ved en sidekollisjon.

Sikkerhet

Sikkerhet

HODEKOLLISJONSPUTER
Ved aktivering danner hodekollisjonsputene en vegg som
beskytter passasjerene foran
og bak mot hodeskader.

KJØREYTELSER
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VALGET ER DITT
Alle familier har noe felles og noe som gjør dem unike. Det samme gjelder
vårt utvalg av biler. De har alle den samme driftssikkerheten og tar hensyn
til miljøet. Hver av motorene har imidlertid sine særtrekk avhengig av type
og ytelse. Dermed kan du velge den som passer akkurat til dine behov og
forventninger.

ADAPTIVT UNDERSTELL (DCC)
Den dynamiske understellsreguleringen evaluerer kontinuerlig
ulike trafikksituasjoner (bremsing,
akselerasjon, svinging) og tilpasser
dempe- og styreegenskapene
deretter. På infotainmentmenyen
kan du velge mellom fem moduser
ut fra dine behov: Normal, Comfort,
Eco, Sport og Individual.
GIRKASSE
Bilen kan utstyres med en manuell 5- eller 6trinns girkasse eller en 6-trinns automatgirkasse avhengig av motorversjon. Det er også
mulighet for 7-trinns DSG-automatgirkasse
(Direct Shift Gearbox).

Kjøreytelser

Kjøreytelser

MOTOR
Alle bensinmotorene har TSI-teknologi som gir dem
dynamiske egenskaper. Hele utvalget av dieselmotorer
har common rail-innsprøytningssystem som sikrer
jevn drift med svært lavt drivstofforbruk.
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4x4
Modellen med firehjulsdrift er et ypperlig valg for sportslige
familier med en aktiv livsstil. Inn- og utkobling av bakakselen
skjer automatisk, slik at bilen får fordelene med forhjulsdrift
under normale forhold. Under ekstreme forhold kobles firehjulsdriften inn, slik at bilen fortsatt har et utmerket veigrep.

4x4 EMBLEM
4x4 emblem finner du på bakluken til
OCTAVIA med firehjulstrekk.

BAKKESTARTASSISTENT
Med bakkestartassistenten starter du
lett i oppoverbakke uten å måtte bruke
håndbremsen eller risikere å rulle
bakover.

Kjøreytelser

Kjøreytelser

DSG OG 4x4
Kombinasjonen av 7-trinns eller 6-trinns DSGgirkasse (Direct Shift Gearbox) og firehjulsdrift
gir en ekstraordinær kjøreopplevelse.

LAURIN &
KLEMENT
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Laurin & Klement

LOGO
Brodert Laurin & Klementlogo på seteryggene i skinn
vitner om eksklusivitet.

INNVENDIG DESIGN
Det elegante Alcantara®-/skinninteriøret har dekor i Piano
Black. Rattet, girspakkulen og mansjetten samt håndbremsspaken er i sort skinn.

FELGER
Bilen fremstår ekstra attraktiv
med 18-tommers Turbine felger i
antrasitt.

INNSTIGNINGSLISTER
Foran finner du innstigningslister med den opprinnelige
Laurin & Klementinskripsjonen.

Laurin & Klement

LUKSUS ER DEN
LILLE FORSKJELLEN

Laurin & Klement representerer både fortid og fremtid for
varemerket ŠKODA. Laurin & Klement-versjonen er det
ypperste utstyrsnivået til Octavia og byr på stil, eleganse
og teknologi i rikt monn.
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OCTAVIA
SCOUT

ŠKODA Octavia Scout 4x4. Livet kan være fullt av utfordringer. Planer kan bli endret
før de er lagt, og hodet kan være på vei til et sted mens kroppen din er et annet sted.
Nettopp slik livet skal være. Heldigvis er er den robuste Škoda Octavia Scout 4x4
tøff nok til å møte disse utfordringene

INTERIØR
Octavia Scout kan leveres med komfortable seter i Alcantara®/ skinn i
fargene brunt eller sort. Med Ambient interiørbelysning kan du velge
mellom inntil 10 forskjellige farger.

PANORAMASOLTAK
Slipp inn mer lys og luft. Med det
elektrisk justerbare panoramasoltaket
i sotet glass på stasjonsvognmodellen
kan du åpne opp over forsetene.

ELEKTRISK STYRT BAKLUKE
Bakluken åpner du enkelt ved å trykke
på knappen på fjernkontrollen, på midtpanelet eller direkte på bakluken. Du kan
også justere baklukens øvre posisjon
etter dine behov.

SCOUT

Nå kan du kjøre trygt, uansett terreng. Octavia Scout leveres
med driving mode selection og off-road mode (downhill
assistent) som standard. Systemet sørger for at bilen holder
konstant fart uansett helningsgrad.

FULL LED-HOVEDLYKTER MED AFS
OCTAVIA kan leveres med to typer hovedlykter. Toppversjonen har LED-teknologi i
alle funksjoner. Lysdioder gir høy ytelse og
energieffektivitet, mens AFS (adaptivt
frontlyssystem) justerer lysbildet i forhold
til spesifikke betingelser (f.eks. bykjøring,
motorvei eller kjøring i regnet).

Scout

Scout

SETT FORFRA
Støtfangeren foran gir Scout et robust uttrykk,
men bidrar også til god aerodynamikk. Støtfangeren har også integrerte kjørelys som
understreker bilens tøffe design. Hjulbuene
har kraftige plastlister som indikerer at bilen
er klar for røffe utfordringer.
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OCTAVIA RS OG
OCTAVIA RS 245

Krefter kan ikke måles med en stoppeklokke. Ei heller synliggjøres med pene ord. ŠKODA
Octavia RS og RS 245 er unike på den måten at de kombinerer dynamiske kjøreopplevelser
med alle egenskapene til en praktisk familiebil. Nyt spenningen av uttømmelige krefter og
total kontroll. Disse bilene oser racing - selv stillestående.

SETER
Sportslige seter med integrerte nakkestøtter og RS logo
brodert i seteryggen. Setene leveres standard i Alcantara®/ skinn med røde doble sømmert. De elektrisk
justerbare sportssetene er utstyrt med minnefunksjon
og kan lagre tre forskjellige posisjoner, samt innstillinger
for sidespeilene.

SORT HØYGLANS SIDESPEIL
Sportslige og attraktive sidespeil i sort
høyglans utførelse. Leveres standard til RS 245.

EKSOS
RS modellene domineres av to store eksoshaler i
krom eller sort høyglans som eﬀektivt fremhever
det sporty utseendet på bilen.
ALUMINIUMSFELGER
De eksklusive 19" Xtreme aluminiumsfelgene i sort
høyglans viser med all tydelighet bilens ambisjonsnivå.
Leveres standard til RS 245.

RS

SETT FORFRA
Bilen kan lett gjenkjennes med RS-merket
i grillen og en mer sportslig støtfanger.
full LED frontlykter og LED tåkelys i RS
design.

Det 3-eikede multifunksjonsrattet i perforert skinn med
grå (standard) eller rød søm er utsmykket med RS-logo.
Det enestående designet går hånd i hånd med avansert
teknologi som blant annet servo-styring med variabelt
utslag. Dette innbyr til sportslig kjøring og økt komfort
ved f. eks. parkering.

RS og RS 245

RS og RS 245

AMBIENT INTERIØRBELYSNING
Det er opp til deg om du velger én favorittfarge
eller lar hver nye dag få sin egen fargetone.
Ambient interiørbelysning har ti behagelige farger.
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AMBITION

VALG

AMBITION INNVENDIG DESIGN I
SORT/SORT
Dekor i Cool Brushed
Setetrekk i brunt stoff

AMBITION INNVENDIG DESIGN I
SORT/SORT
Dekor i Cool Brushed
Setetrekk i sort stoff/skinn

AMBITION INNVENDIG DESIGN I
SORT/SORT
Dekor i Cool Brushed
Setetrekk i sort stoff

Valg

AMBITION INNVENDIG DESIGN I SORT/SORT
Dekor i Cool Brushed
Setetrekk i brunt stoff
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STYLE

LAURIN
& KLEMENT

STYLE INNVENDIG DESIGN I
SORT/BEIGE
Dekor i Dark Brushed
Setetrekk i beige Alcantara®

L&K INNVENDIG DESIGN I
SORT/BRUNT
Dekor i Piano Black
Setetrekk i brun Alcantara®

STYLE INNVENDIG DESIGN I
SORT/SORT
Dekor i Dark Brushed
Setetrekk i sort Alcantara®
L&K INNVENDIG DESIGN I SORT/BRUNT
Dekor i Piano Black
Setetrekk i brun Alcantara®

STYLE INNVENDIG DESIGN I
SORT/SORT
Dekor i Dark Brushed
Setetrekk i sort skinn

Valg

Valg

STYLE INNVENDIG DESIGN I SORT/BEIGE
Dekor i Dark Brushed
Setetrekk i beige stoff

Style beige (Alcantara®)

Style sort (Alcantara®)

Style beige (skinn)

Style sort (skinn)

Ambition brun (stoff)

Valg

Style beige (stoff/skinn)

Ambition/Style sort (stoff/skinn)

Ambition/Style grå/røde
sportsseter

Ambition sort (stoff)

Style beige (stoff)

Style sort (stoff)

Ambition/Style grå/hvite
sportsseter

Valg

SETETREKK

L&K Native Brown (Alcantara®)
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RIORØD METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

MÅNEHVIT METALLIC

DENIM BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

KVARTSGRÅ METALLIC

BRILJANTSØLV METALLIC

PACIFIC BLUE

MAGIC BLACK METALLIC

Valg
TOPAZ BROWN

LASERHVIT

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

Valg

CORRIDA RED

CANDYHVIT

FARGER
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Valg

FELGER

18" ALARIS lettmetallfelger

18" GOLUS lettmetallfelger

18" TURBINE sølv lettmetallfelger*

16" ALCATRAS lettmetallfelger
Standard Ambition

17" TRIUS sølv lettmetallfelger
Standard Style

17" TRIUS sorte lettmetallfelger

18" TURBINE antrasitt lettmetallfelger
Standard L&K
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1.0 TSI/115 hk
85 kW

TEKNISKE DATA
OCTAVIA

1.4 TSI/150 hk
110 kW

1.8 TSI/180 hk
132 kW

1.8 TSI/180 hk
132 kW 4x4

1.6 TDI/115 hk
85 kW

2.0 TDI/150 hk
110 kW

2.0 TDI / 150 hk
110 kW 4x4

2.0 TDI / 184 hk
135 kW 4x4

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Type 5-seter,

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

3/999

4/1.395

4/1.798

4/1.798

4/1.598

4/1.968

4/1.968

4/1.968

Maks. effekt ved o/min

115/5.000–5.500

150/5.000–6.000

180/5.100–6.200

180/4.500–6.200

115/3.250–4.000

150/3.500–4.000

150/3.500–4.000

184/3.500–4.000

Maks. dreiemoment ved o/min

200/2.000–3.500

250/1.500–3.500

250/1.250–5.000

280/1.350–4.500

250/1.500–3.200

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

380/1.750–3.250

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Topphastighet (km/t)

203 (202)

219

231

229

203 (202)

218 (215)

215 (212)

228

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

9,9 (10,0)

8,1 (8,2)

7,3 (7,4)

7,4

10,1 (10,2)

8,4 (8,5)

8.5 (8,3)

7,1

– Bykjøring (l/100 km)

5,9–6,0 (5,6–5,7)

6,7 (6,0–6,1)

7,6 (7,1)

8,1

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

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

4,2 (4,2–4,3)

4,4–4,6 (4,3–4,5)

5,2 (5,0)

5,7

3,8–3,9 (3,7–3,8)

3,8–3,9 (4,1–4,2)

4,2–4,3 (4,4–4,5)

4,5

– Blandet kjøring (100 km)

4,8–4,9 (4,7–4,8)

5,3–5,4 (5,0–5,1)

6,1 (5,8)

6,6

4,1–4,2 (3,9–4,0)

4,3–4,4 (4,5–4,6)

4,7–4,8 (4,9–5,0)

4,9

CO2 -utslipp (g/km)

110-112 (108-109)

121 (114)

139 (133)

153

106-109 (103-105)

113 (118-119)

124-125 (132)

129

NOx (mg/km)

30,2 (34,3)

35,0 (31,1)

33,5 (12,8)

11,8

44,5 (36,1)

70,0 (63,2)

73,3 (62,5)

64,8

Vendediameter (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

4x4

Clutch

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk
styrt

Girkasse

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns automat DSG

5-trinns manuel
7-trinns automat DSG

6-trinns manuel
6-trinns automat DSG

6-trinns manuel
7-trinns automat DSG

6-trinns automat DSG

KJØREYTELSER

Utvendige mål

Karosseri
5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde (mm)

4.670/1.814

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,279–0,310 avhengig av motorisering

Høyde (mm)

1.461

Chassis

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.686; 2.680

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Sporvidde foran/bak (mm)

1.549; 1.543/1.549; 1.540; 1.542; 1.534

Bakaksel

Torsjon bakaksel med stabilistatorstag (1,8 TSI og alle 4x4 har Multilink bakaksel)

Bakkeklaring (mm)

141; 4x4: 138 (Bad-road +15mm, Sport -15mm, DCC -11mm)

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendige mål

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.454/1.449

– bak

Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

983/980

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger

6,5J x 16", 7,0J x 17"

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

Dekk**

205/55 R16, 225/45 R17

590/1.580

Drivstofforbruk 99/100**

980

983
14°

12.3°

1.255 (1.269)

1.320 (1.335)

1.428

1.305 (1.320)

1.332 (1.352)

1.438 (1.468)

1.463

625

625

585

585

625

625

638

585

Totalvekt (kg)

1.775 (1.797)

1.805 (1.819)

1.830 (1.845)

1.938

1.855 (1.870)

1.882 (1.902)

2.001 (2.031)

1.973

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

610 (620)

620 (630)

650 (660)

710

650

660 (670)

710 (730)

730

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.300

1.500

1.600

1.600

1.500

1.600

2.000

1.800

Drivstofftank (l)

50

50

50

55

50

50

55

55

886

2,686

1,087

4,670

1,454

1.225 (1.247)

Nyttelast (kg)

2,017

1,449

VEKT
Egenvekt med fører (kg)

1,549

590 l
1,084

1,010

1,461

KRAFTOVERFØRING

1,549
Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

1,814

Tekniske data

Tekniske data

* Lavoktan bensin kan påvirke ytelsene..
** Modellen kan leveres med helårsdekk. For nærmere informasjon, kontakt din autosriserte ŠKODA-forhandler.
( ) Gjelder biler med automat girkasse.
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TEKNISKE DATA
STASJONSVOGN

1.0 TSI/115 hk
85 kW

1.4 TSI/150 hk
110 kW

1.8 TSI/180 hk
132 kW

1.8 TSI/180 hk
132 kW 4x4

1.6 TDI/115 hk
85 kW

2.0 TDI/150 hk
110 kW

2.0 TDI / 150 hk
110 kW 4x4

2.0 TDI / 184 hk
135 kW 4x4

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri
Type 5-seter,

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader
med variabel
ladegeometri, direkte
innsprøytning

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

3/999

4/1.395

4/1.798

4/1.798

4/1.598

4/1.968

4/1.968

4/1.968

Maks. effekt ved o/min

115/5.000–5.500

150/5.000–6.000

180/5.100–6.200

180/4.500–6.200

115/3.250–4.000

150/3.500–4.000

150/3.500–4.000

184/3.500–4.000

Maks. dreiemoment ved o/min

200/2.000–3.500

250/1.500–3.500

250/1.250–5.000

280/1.350–4.500

250/1.500–3.200

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

380/1.750–3.250

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Topphastighet (km/t)

201 (200)

216

229

227

201 (200)

216 (213)

215 (212)

228

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

10,1 (10,2)

8,2 (8,3)

7,4 (7,5)

7,5

10,2 (10,3)

8,5 (8,6)

8,5 (8,3)

7,1

– Bykjøring (l/100 km)

5,9–6,0 (5,6–5,7)

6,8 (6,2–6,3)

7,6 (7,1)

8,1

4,6–4,7 (4,1–4,2)

5,1–5,2 (5,2–5,3)

5,6–5,7 (5,7–5,8)

5,6

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

4,2 (4,2–4,3)

4,4–4,6 (4,3–4,5)

5,2 (5,0)

5,7

3,8–3,9 (3,7–3,8)

3,8–3,9 (4,1–4,2)

4,2–4,3 (4,4–4,5)

4.5

– Blandet kjøring (100 km)

4,8–4,9 (4,7–4,8)

5,3–5,4 (5,0–5,1)

6,1 (5,8)

6,6

4,1–4,2 (3,9–4,0)

4,3–4,4 (4,5–4,6)

4,7–4,8 (4,9–5,0)

4,9

CO2 -utslipp (g/km)

110-112 (108-109)

124 (117)

140 (133)

154

106-109 (103-105)

113 (119-120)

124-126 (132)

129

NOx (mg/km)

30,2(34,3)

35,0 (31,1)

33,5 (12,8)

11,8

44,5 (36,1)

70,0 (63,2)

73,3 (62,5)

64,8

Vendediameter (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

4x4

Clutch

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate
clutch, Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial
flerplateclutch,
elektrohydraulisk
styrt

Girkasse

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns manuell
7-trinns automat DSG

6-trinns automat DSG

5-trinns manuel
7-trinns automat DSG

6-trinns manuel
6-trinns automat DSG

6-trinns manuel
7-trinns automat DSG

6-trinns automat DSG

Egenvekt med fører (kg)

1.225 (1.247)

1.255 (1.269)

1.320 (1.335)

1.428

1.305 (1.320)

1.332 (1.352)

1.458 (1.490)

1.485

KJØREYTELSER

Utvendige mål
5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde (mm)

4.667/1.814

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,291–0,321 avhengig av motorisering

Høyde (mm)

1.465

Chassis

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.686; 2.680

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Sporvidde foran/bak (mm)

1.549; 1.543/1.549; 1.540; 1.542; 1.534

Bakaksel

Torsjon bakaksel med stabilistatorstag (1,8 TSI og alle 4x4 har Multilink bakaksel)

Bakkeklaring (mm)

141; 4x4: 138 (Bad-road +15mm, Sport -15mm, DCC -11mm)

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendige mål

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.454/1.449

– bak

Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

983/995

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger

6,5J x 16", 7,0J x 17"

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

Dekk**

205/55 R16, 225/45 R17

610/1.740

Drivstofforbruk 99/100**

625

585

585

625

625

638

585

1.775 (1.797)

1.805 (1.819)

1.830 (1.845)

1.938

1.855 (1.870)

1.882 (1.902)

2.021 (2.053)

2.048

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

610 (620)

620 (630)

650 (660)

710

650

660 (670)

720 (740)

730

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.300

1.500

1.600

1.600

1.500

1.600

2.000

1.800

Drivstofftank (l)

50

50

50

55

50

50

55

55

886

995

2,686

1,087

4,667

1,010

625

2,017

1,454

Nyttelast (kg)
Totalvekt (kg)

1,549

1,449

VEKT

610 l
1,050

12.2°

13.9°

983

1,465

KRAFTOVERFØRING

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

1,549
1,814

Tekniske data

Tekniske data

* Lavoktan bensin kan påvirke ytelsene..
** Modellen kan leveres med helårsdekk. For nærmere informasjon, kontakt din autosriserte ŠKODA-forhandler.
( ) Gjelder biler med automat girkasse.
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TEKNISKE DATA
OCTAVIA SCOUT

1.8 TSI/180 hk 132 kW

2.0 TDI/150 hk 110 kW

2.0 TDI/184 hk 135 kW

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

4/1.798

4/1.968

4/1.968

Maks. effekt ved o/min

132/4.500–6.200

110/3.500–4.000

135/3.500–4.000

Maks. dreiemoment ved o/min

280/1.350–4.500

340/1.750–3.000

380/1.750–3.250

Tilfredsstiller utslippskrav/Drivstoff

EU6/Blyfri bensin

EU6/Diesel

EU6/Diesel

Topphastighet (km/t)

216

207 (206)

219

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

6,8 (7,0)

6,7

8,0

– Bykjøring (l/100 km)

8,3

5,8 (6,1)**

5,8

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

5,9

4,5 (4,6)**

4,7

– Blandet kjøring (100 km)

6,8

5,0 (5,2)**

5,1

CO2 -utslipp (g/km)

158

130 (135)

133

NOx (mg/km)

11,8

73,3

64,8

Vendediameter (m)

10,6

10,6

10,6

MOTOR

KJØREYTELSER

Drivstofforbruk 99/100**

KRAFTOVERFØRING
Type

4x4

4x4

4x4

Clutch

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate clutch

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Girkasse

6-trinns automat DSG

6-trinns manuell (7-trinns automat DSG)

6-trinns automat DSG

Egenvekt med fører (kg)

1.522

1.526 (1.561)

1.559

Nyttelast (kg)

645

645

645

Totalvekt (kg)

2.092

2.096 (2.031)

2.129

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

750

750

750

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.600

2.000

1.800

Drivstofftank (l)

55

55

55

(Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

VEKT

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Utvendige mål

Type 5-seter,

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde/høyde (mm)

4.687/1.814/1.531

Luftmotstandskoeffisient Cw

0,33

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.680

Sporvidde foran/bak (mm)

1.538/1.539

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Bakkeklaring (mm)

171

Bakaksel

Multilink bakaksel med Torsjon stabilistatorstag

Innvendige mål

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.454/1.449

– foran/bak

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper/Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

983/995

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger/dekk

7.0J x 17" / 225/50 R17

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

Chassis

Tekniske data

* Lavoktan bensin kan påvirke ytelsene

( ) Gjelder biler med automat girkasse.

610/1.740

Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

Tekniske data

Karosseri

75

74
TEKNISKE DATA
OCTAVIA RS

2.0 TSI/230 hk 169 kW

2.0 TSI/245 hk 180 kW RS 245

2.0 TDI/184 hk 135 kW

2.0 TDI/184 hk 135 kW 4x4

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

4/1.984

4/1.984

4/1.968

4/1.968

Maks. effekt ved o/min

230/4,700–6,200

245/5,000–6,700

184/3,500–4,000

Maks. dreiemoment ved o/min

350/1.500–4.600

370/1.600–4.300

Tilfredsstiller utslippskrav/Drivstoff

EU6/Blyfri bensin

Topphastighet (km/t)
Akselerasjon 0–100 km/t (s)

MOTOR

2.0 TSI/225 hk 169 kW

2.0 TSI/245 hk 180 kW RS 245

2.0 TDI/184 hk 135 kW

2.0 TDI/184 hk 135 kW 4x4

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

4/1.984

4/1.984

4/1.968

4/1.968

184/3.500–4.000

Maks. effekt ved o/min

225/4,700–6,200

245/5,000–6,700

184/3,500–4,000

184/3.500–4.000

380/1.750–3.250

380/1.750–3.250

Maks. dreiemoment ved o/min

350/1.500–4.600

370/1.600–4.300

380/1.750–3.250

380/1.750–3.250

EU6/Blyfri bensin

EU6/Diesel

EU6/Diesel

Tilfredsstiller utslippskrav/Drivstoff

EU6/Blyfri bensin

EU6/Blyfri bensin

EU6/Diesel

EU6/Diesel

250 (249)

250

232 (230)

228

Topphastighet (km/t)

247 (245)

250

230 (228)

224

6,7 (6,8)

6,6

7,9

7,6

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

6,8 (7,0)

6,7

8,0

7,7

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

KJØREYTELSER

MOTOR

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri, direkte innsprøytning

KJØREYTELSER

Drivstofforbruk 99/100**

Drivstofforbruk 99/100**

– Bykjøring (l/100 km)

7,9 (8,5)

8,7 (8,3)

5,3 (5,8)

5,9

– Bykjøring (l/100 km)

7,9 (8,5)

8,7 (8,3)

5,3 (5,8)

5,9

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

5,5 (5,5)

5,4 (5,3)

4,1 (4,4)

4,7

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

5,5 (5,5)

5,4 (5,3)

4,1 (4,4)

4,7

– Blandet kjøring (100 km)

6,5 (6,6)

6,6 (6,4)

4,5 (4,9)

5,1

– Blandet kjøring (100 km)

6,5 (6,6)

6,6 (6,4)

4,5 (4,9)

5,1

CO2 -utslipp (g/km)
NOx (mg/km)

149

150 (146)

119 (129)

134

149

150 (146)

119 (129)

134

42,7 (32,8)

34,4 (24,6)

67,1 (70,8)

64,8

CO2 -utslipp (g/km)
NOx (mg/km)

42,7 (32,8)

34,4 (24,6)

67,1 (70,8)

64,8

Vendediameter (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

Vendediameter (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

KRAFTOVERFØRING

KRAFTOVERFØRING

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

4x4

Clutch

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Twinkoaksial flerplateclutch,

Clutch

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Hydraulisk enplate clutch (Twinkoaksial

Twinkoaksial flerplateclutch,

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

elektrohydraulisk styrt

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt)

elektrohydraulisk styrt

6-trinns manuell (6-trinns automat DSG)

6-trinns manuell (7-trinns automat DSG)

6-trinns manuell (6-trinns automat DSG)

6-trinns automat DSG

Girkasse

6-trinns manuell (6-trinns automat DSG)

6-trinns manuell (7-trinns automat DSG)

6-trinns manuell (6-trinns automat DSG)

6-trinns automat DSG

Girkasse

VEKT

VEKT

Egenvekt med fører (kg)

1.420 (1.440)

1.445 (1.465)

1.445 (1.465)

1.550

Egenvekt med fører (kg)

1.442 (1.462)

1.467 (1.487)

1.467 (1.487)

1.572

Nyttelast (kg)

542

542

542

542

Nyttelast (kg)

566

566

566

566

Totalvekt (kg)

1.887 (1.907)

1.912 (1.932)

1.912 (1.932)

2.017

Totalvekt (kg)

1.933 (1.953)

1.958 (1.978)

1.958 (1.978)

2.063

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

710 (720)

720 (730)

720 (730)

750

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

720 (730)

730 (740)

730 (740)

750

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.600

1.600

1.600

1.800

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.600

1.600

1.600

1.800

Drivstofftank (l)

50

50

50

55

Drivstofftank (l)

50

50

50

55

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Utvendige mål

Karosseri

Utvendige mål

Type 5-seter,

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde/høyde (mm)

4.,689/1.814/1.448

Type 5-seter,

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde/høyde (mm)

4.,689/1.814/1.452

Luftmotstandskoeffisient Cw

0,291–0,303 avhengig av motorisering

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.680

Luftmotstandskoeffisient Cw

0,307–0,319 avhengig av motorisering

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.680

Sporvidde foran/bak (mm)

1.535/1.544

Chassis

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Bakkeklaring (mm)

127

Foraksel

Bakaksel

Multilink bakaksel med Torsjon stabilistatorstag

Innvendige mål

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.454/1.449

– foran/bak

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper/Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

983/980

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger/dekk

7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 avhengig av motorisering

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

Chassis
Foraksel

( ) Gjelder biler med automat girkasse.

590/1.580

Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

Sporvidde foran/bak (mm)

1.535/1.544

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Bakkeklaring (mm)

127

Bakaksel

Multilink bakaksel med Torsjon stabilistatorstag

Innvendige mål

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.454/1.449

– foran/bak

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper/Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

983/995

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger/dekk

7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 avhengig av motorisering

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

( ) Gjelder biler med automat girkasse.

610/1.740

Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

Tekniske data

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri

Tekniske data

TEKNISKE DATA
OCTAVIA RS STASJONSVOGN

