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Dane techniczne

Czy to ta dynamiczna stylistyka, czy obszerna powierzchnia? 

A może godny zaufania asystent prowadzenia i systemy 

bezpieczeństwa? Albo imponujące osiągi? A może Octavia 

to coś więcej niż tylko suma części? ŠKODA Octavia 

została zaprojektowana tak, aby codziennie zdumiewać 

Cię swoim eleganckim i dynamicznym designem, dużą 

ilością miejsca, imponującymi funkcjami i systemami 

wspomagającymi kierowcę. Jako dumny członek 

rodziny samochodów ŠKODA Octavia zapewnia także 

liczne udogodnienia zgodne z filozofią przemyślanych 

rozwiązań SIMPLY CLEVER, które sprawiają, że 

podróż staje się przyjemniejsza.

O c t a v i a  t o  ko l e jn y  w y n ik  p o n a d 1 2 0 l a t 

progresywnego myślenia w firmie ŠKODA. Oznacza 

o n o  p a s j ę  d o  t w o r z e n i a  w s p a n i a ł y c h 

samochodów, których prowadzenie cieszy tak 

samo teraz, jak w tedy gdy zaczynaliśmy. 

Patrzenie w przeszłość inspiruje nas do 

patrzenia w przyszłość.

To Simply Clever. To ŠKODA.
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STYLI-
STYKA
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Nadwozie Octavii wyróżnia dominujący przedni grill z chromowanym obramowaniem, którego kształt podkreśla 
logo ŠKODY. Przedłużeniem grilla są reflektory przednie z charakterystycznym zakrzywieniem w dolnej 
części. Układ oraz kształty poszczególnych przednich elementów nadwozia podkreślają charyzmę samochodu 
i jego sportowego ducha. Lampy LED do jazdy dziennej, zawsze występujące w połączeniu z biksenonowymi 
reflektorami, tworzą charakterystyczny ciągły pas światła. Kolejną cechą wyróżniającą Octavię są reflektory 
przeciwmgielne Black z funkcją Corner.

STYLISTYKA 
NADWOZIA
Niepowtarzalna stylistyka modelu Octavia przyciąga uwagę dzięki 

wyraźnym liniom, ostrym krawędziom oraz wyraźnie ukształtowanym 

powierzchniom. Język stylistyczny ŠKODY jest prosty, precyzyjny 

i krystalicznie czysty, co przekłada się na harmonijne proporcje 

samochodu, jego funkcjonalność i ponadczasowość.

Harmonia designu Octavii, łączącego 
dynamikę, elegancję oraz poczucie 
pragmatyzmu, jest najlepiej widoczna 
z boku. Przyciemniane szyby SunSet 
sprawiają, że wygląd Octavii robi jeszcze 
większe wrażenie a słońce nie razi 
w oczy pasażerów tylnych siedzeń.

Nie sposób nie zauważyć tylnych lamp, które po włączeniu 
tworzą podwójną literę C. Można także jako opcję wybrać 
świecące mocnym światłem, a jednocześnie zużywające 
niewiele energii diody LED (na zdjęciu w wersji Liftback).

Z tyłu samochód wyróżnia niezwykle przejrzysta stylistyka. Solidny zderzak daje poczucie bezpieczeństwa, natomiast duża pokrywa 
bagażnika oznacza praktyczność i łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej. Z tyłu samochodu znajduje się logo i napis ŠKODA oraz 
charakterystyczne przetłoczenia powierzchni (na zdjęciu w wersji Combi).

Wyjątkowo atrakcyjnym elementem wyposażenia jest 2-częściowe 
regulowane elektrycznie panoramiczne okno dachowe w wersji 
Combi zwiększające radość z jazdy wszystkich podróżnych. Okno 
panoramiczne można zasłonić regulowaną elektrycznie roletą.
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STYLISTYKA 
WNĘTRZA
Przestronność samochodów ŠKODA jest już legendarna i Octavia nie jest tu wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, 

ten model spełnia najwyższe wymagania w swojej klasie. Przemyślana organizacja przestrzeni wewnątrz 

jest uzupełniona doskonałą jakością wykonania w najlepszych materiałach. Octavia jest przyjemna dla 

oka i przyjemna w dotyku, niezależnie od tego, czy siedzisz za kierownicą, czy na tylnym fotelu pasażera.

Prowadzenie Octavii to czysta przyjemność. Deska rozdzielcza jest dobrze zaprojektowana, z wszystkimi wskaźnikami w miejscach, w których intuicyjnie 
się ich spodziewasz, uwaga kierowcy nie będzie więc rozpraszana zbędnymi bodźcami. Możesz liczyć na prostotę, logikę i precyzję. Duże przeszklone 
powierzchnie gwarantują doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Panoramiczne okno dachowe dodatkowo pogłębi uczucie przestrzenności, 
gwarantując jednocześnie piękny widok na niebo.
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BEZPIE-
CZEŃSTWO
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SYSTEMY 
WSPOMAGANIA
Szeroka gama systemów bezpieczeństwa zapewnia Cię o tym, że możesz polegać na 

swoim samochodzie nie tylko w normalnym ruchu drogowym, ale również w ekstremalnych 

warunkach. Octavia jest wzbogacona o szereg systemów asystujących, które oferują niezwykłe 

możliwości. Pomogą Ci na przykład uniknąć sytuacji awaryjnych lub złagodzić efekty kolizji.

Niektóre funkcje wspomagające wykorzystują radar zainstalowany 
w przednim zderzaku. Podczas jazdy na autostradach lub drogach 
ekspresowych docenisz ADAPTIVE CRUISE ASSIST – aktywny tempomat 
z automatyczną regulacją odstępu, który oprócz podstawowej funkcji 
tempomatu utrzymuje bezpieczną odległość od jadących przed Tobą 
samochodów. Funkcja FRONT ASSIST mierzy odstęp od poprzedzającego 
pojazdu podczas jazdy. W przypadku niebezpiecznego zbliżenia się do niego 
system ostrzega kierowcę, a w razie zagrożenia rozpoczyna automatyczne 
hamowanie.

ŠKODA Octavia oferuje szereg funkcji i systemów 
wspomagając ych k ierowcę. Niek tóre z nich 
współpracują z wielofunkcyjną kamerą umieszczoną 
w stopce lusterka wstecznego: L ANE ASSIST 
– asystent pasa ruchu – pomagający uniknąć 
kolizji wskutek przypadkowej zmiany pasa ruchu; 
AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego 
włączania i zmiany świate ł w zależności od 
warunków oświetlenia i sytuacji na drodze; a także 
sys tem rozpoznawania znaków drogow ych 
w pakiecie TRAVELLER ASSIST. Informacje płynące 
z różnorodnych systemów, w jakie może być 
wyposażony samochód, wyświetlane są w zasięgu 
wzroku kierowcy na panelu instrumentów. Dostępny 
jest także Maxi DOT z kolorowym wyświetlaczem.

Oc tavia , w zależności od wersj i ,  może być 
wyposażona w czujniki parkowania – aktywują 
one sygnał dźwiękowy o różnej częstotliwości 
w zależności od odległości od potencjalnej 
przeszkody znajdującej się na torze ruchu. Jeżeli 
chcesz, aby parkowanie było jeszcze łatwiejsze, 
zamów system wspomagania parkowania PARKING 
ASSIST. Pomoże Ci on znaleźć odpowiednie miejsce, 
zaparkuje między autami ustawionymi równolegle 
lub prostopadle, a nawet wyjedzie z miejsca między 
zaparkowanymi prostopadle samochodami.

Kamera cofania jest zainstalowana w pokrywie 
bagażnika, służy do monitorowania przestrzeni za 
samochodem i określania pasa, po którym porusza 
się samochód, na podstawie jego szerokości.

Bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, przede wszystkim podczas długiej 
jazdy w nocy, podnosi także funkcja DRIVER ALERT, która ocenia dane 
z czujnika układu wspomagania kierownicy przy prędkości powyżej 65 km/h. 
Gdy stwierdzi występowanie oznak zmęczenia kierowcy, takich jak częstsze 
i mniej płynne ruchy kierownicy, wówczas zaleca przerwę w jeździe.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest 
zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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W ekstremalnych sytuacjach, gdy kierowca nie ma wpływu na ich 

rezultat, włączają się pasywne funkcje bezpieczeństwa. Na przykład 

poduszki powietrzne, których możesz mieć w swoim samochodzie aż 9.

Poduszka kierowcy schowana jest w kierownicy, a poduszkę pasażera umieszczono za deską rozdzielczą – można ją deaktywować, 
jeżeli chce się posadzić dziecko na przednim siedzeniu. Poduszki powietrzne tworzą kurtynę przy bocznych szybach, gdy są 
aktywowane, chroniąc w ten sposób głowy pasażerów z przodu i z tyłu.

Przednie i boczne poduszki powietrzne chronią miednicę i klatkę piersiową w przypadku zderzeń bocznych. Tr ze c i  z ag ł ówek na t y lny m s ie dzeniu 
ma regulowaną w ysokość , co zwiększa 
bezpieczeństwo pasażera siedzącego na 
środku.

Poduszka chroniąca kolana kierowcy znajduje się 
pod kolumną kierownicy.

BEZPIECZEŃSTWO 
BIERNE
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TECHNO-
 LOGIA
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Funkcja SmartGate* zapewnia łączność ze smartfonem lub tabletem 
w celu przesyłu danych dotyczących jazdy, takich jak spalanie, osiągi 
lub informacje serwisowe.

Twój samochód może zostać wyposażony w system SmartLink*, który 
zapewnia idealną synchronizację między samochodem i smartfonem. 
Dzięki SmartLink* możesz korzystać z możliwości swojego smartfona za 
pośrednictwem ekranu pokładowego – np. słuchając muzyki czy używając 
kompatybilnych aplikacji.

Drive MFA Pro 

G-Meter Performance

ServiceMotorSound 

INFOTAINMENT
Nasze systemy radiowe i nawigacyjne oferują zaawansowane funkcje z zakresu audio, informacji 

i rozrywki, pozwalając jednocześnie kierowcy na bezpieczne prowadzenie rozmów telefonicznych 

w trakcie jazdy czy podłączanie urządzeń zewnętrznych poprzez AUX-in lub USB. Te wielofunkcyjne 

systemy mogą być dodatkowo doposażone w zależności od Twoich osobistych potrzeb.

System nawigacji AMUNDSEN obsługiwany za pomocą 
wyświetlacza dotykowego o przekątnej 6,5" posiada dwa 
gniazda na karty SD i jest oferowany wraz z kartą SD z wgranymi 
mapami. Dodatkowo jest on wyposażony we wszystkie 
standardowe funkcje najwyższej jakości odbiornika radiowego 
oraz opcjonalnie w system SmartLink, DAB (Digital Audio 
Broadcast) oraz Sound System CANTON.

Radio SWING z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 
o przekątnej 5" posiada gniazda USB/AUX-in, gniazdo na 
karty SD oraz 4 głośniki o mocy 20 W. Opcjonalnie można 
dokupić funkcję Bluetooth oraz DAB (Digital Audio Broadcast).
Za pomocą radia SWING można kontrolować menu samochodu.

System nawigacji COLUMBUS obsługiwany za pomocą 
wyświetlacza dotykowego o przekątnej 8" to najbardziej 
atrakcyjny multimedialny system informacyjny. Posiada on 
wszystkie standardowe funkcje najwyższej jakości odbiornika 
radiowego i jest standardowo wyposażony w system SmartLink 
oraz Wi-Fi. Dostępne opcje to DAB (Digital Audio Broadcast) oraz 
Sound System CANTON.

Radio BOLERO, wyposażone w kolorowy wyświetlacz dotykowy 
o przekątnej 6,5", poza funkcjami jak w radiu SWING oferuje 
także funkcję Bluetooth oraz 4 dodatkowe głośniki z tyłu. 
Dostępne opcje to system SmartLink, DAB (Digital Audio 
Broadcast) oraz wysokiej jakości Sound System CANTON.

*  SmartLink i SmartGate są dostępne do wybranych modeli smartfonów. Ich prawidłowe 
działanie uzależnione jest od odpowiednich ustawień i oprogramowania urządzenia 
mobilnego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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Elektryczne ustawianie foteli z przodu. Fotel kierowcy pozwala 
dodatkowo na zapisanie w pamięci trzech różnych pozycji fotela, jak 
i lusterek zewnętrznych.

Oświetlenie obszaru wsiadania przez lampy punktowe 
umieszczone w lusterkach bocznych pozwala na 
bezpieczne wejście i opuszczenie pojazdu nawet 
w kompletnej ciemności.

Au tomat yc zne sk ł adanie lus terek 
z e w n ę t r z n y c h a k t y w u j e  s i ę  p o 
zamknięciu pojazdu, co chroni lusterka 
przed uszkodzeniem.

Zintegrowane teleskopowe spryskiwacze utrzymują lampy 
przednie w czystości.

Skórzana wielofunkcyjna kierownica z chromowanymi elementami zwiększa Twoją radość z jazdy. Opcjonalnie 
dostępna jest 3-ramienna kierownica z obsługą radia, telefonu i skrzyni DSG.

KESSY to bardzo łatwy w użyciu 
system służący otwieraniu, 
zamykaniu i uruchamianiu 
samochodu. Aby uruchomić 
auto, wystarczy użyć przycisku 
na kolumnie kierownicy.

2-strefowa automatyczna klimatyzacja 
Climatronic z elektroniczną regulacją jest 
wyposażona w czujnik wilgotności, który 
ogranicza parowanie przedniej szyby. Na 
panelu środkowym znajdują się gniazda 
USB/AUX-in.

KOMFORT
Komfortowe wyposażenie sprawia, że podróże będą jeszcze przyjemniejsze. 

Zaawansowane rozwiązania technologiczne stoją zarówno po stronie 

kierowcy, jak i poprawiają wygodę wszystkich pasażerów. Większy komfort 

to nie tylko przyjemniejsza, ale również bardziej bezpieczna jazda.
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WYDAJ-
NOŚĆ



W zależności od wersji silnika samochód może być 
wyposażony w automatyczną, 6- lub 7-biegową 
2-sprzęgłową skrzynię biegów DSG. Możesz również 
wybrać konf igurację z 6-biegową automatyczną 
skrzynią DSG i napędem na 4 koła.

25

Wszystkie silniki benzynowe wykonano w technologii 
TSI, która gwarantuje doskonałą dynamikę. Ich inne zalety 
to mniejsza masa i zużycie paliwa, a także niższy poziom 
emisji CO2.

Cała gama oferowanych silników wysokoprężnych 
jest wyposażona w system wtrysku paliwa Common 
Rail i zapewnia wysoką moc oraz płynną pracę przy 
wyjątkowo niskim zużyciu paliwa.

SILNIKI 
I SKRZYNIE BIEGÓW
Silnik, który wybierzesz, nada Twojemu samochodowi określony charakter, więc to od 

Ciebie zależy, czy spełnią się Twoje marzenia i oczekiwania. Twój samochód może mieć 

cechy auta rodzinnego, nastawionego na wysokie osiągi lub też być gdzieś pomiędzy. 

Jest też mnóstwo innych opcji dla tych, którzy szukają alternatywnych rozwiązań.

Wersja 4x4 to doskonały wybór nie tylko dla kierowców jeżdżących w terenie, ale również dla tych, którzy docenią jej 
moc podczas podróży z przyczepą. Spośród 4 silników możesz wybrać benzynową jednostkę 1,8 TSI/132 kW (180 KM) lub 
jeden z trzech silników wysokoprężnych: 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM), 2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) lub 2,0 TDI CR 
DPF/135 kW (184 KM). Napęd 4x4 dostępny jest w obu wersjach nadwoziowych: Liftback i Combi.

Napęd 4x4 i automatyczna 6-biegowa skrzynia biegów 
DSG (Direct Shift Gearbox) to przykłady nowoczesnej 
techniki, której zastosowanie gwarantuje niezwykłe 
doświadczenia z jazdy.

OCTAVIA 4X4
Gdy czujesz się pewnie za kierownicą i wiesz, że na swoim samochodzie możesz 

polegać nawet w skrajnie trudnych warunkach, wówczas możesz naprawdę cieszyć 

się przyjemnością z jazdy. Na takie chwile możesz liczyć, jeżdżąc wersją 4x4 zarówno 

po nieutwardzonych drogach czy śliskich ulicach, jak i po krętych drogach w górach.
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SIMPLY
CLEVER 
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Uchwyt multimedialny umieszczony w środkowej konsoli jest 
bardzo praktycznym dodatkiem umożliwiającym bezpieczne 
przewożenie iPoda, telefonu komórkowego itp.

SCHOWKI
Rozwiązania Simply Clever oraz praktyczne elementy zastosowane w przestrzeni bagażowej 

podnoszą funkcjonalność samochodu. Wpływają one nie tylko na użyteczność samochodu, 

ale także ułatwiają utrzymanie go w czystości i sprawiają, że jazda Octavią gwarantuje 

przyjemność wszystkim pasażerom.

Zamykany klimatyzowany schowek w dolnej części deski rozdzielczej po stronie 
pasażera to idealne miejsce do przewożenia na przykład chłodnych napojów.

Kieszenie w oparciach przednich foteli mogą pomieścić wiele 
przedmiotów, na przykład książki czy zabawki dla dzieci. Inne rzeczy, 
które chcesz ze sobą zabrać, włącznie z 0,5-litrową butelką, możesz 
umieścić w schowkach przednich i tylnych drzwi.

Pod fotelem kierowcy umieszczono schowek na kamizelkę odblaskową 
– w razie potrzeby można po nią łatwo sięgnąć.

Zielona skrobaczka do szyb umieszczona 
w pokrywie wlewu paliwa jest pod ręką 
zawsze, gdy jej potrzebujesz. Dodatkowo 
wlew paliwa w samochodach z silnikiem 
d ies la zabezpiec zony jes t pr zed 
zatankowaniem niewłaściwego paliwa.

Komfort pasażerów jadących z tyłu podnosi składany podłokietnik 
z dwoma uchwytami na napoje.

W przednich drzwiach znajduje się miejsce na 
1,5-litrową butelkę. W schowku tym można 
także umieścić wyjmowany pojemnik na odpadki 
ułatwiający utrzymanie czystości w samochodzie.
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Dzięki opcjonalnemu składaniu 
oparcia tylnej kanapy od strony 
bagażnika załadunek większych 
przedmiotów będzie jeszcze 
wygodniejszy.

Dla wersji Combi dostępny jest praktyczny schowek pod roletą  
w bagażniku – może on służyć do bezpiecznego przewożenia 
przedmiotów, które chcemy mieć pod ręką.

Dostępny jest również wyjmowany pokrowiec do przewożenia nart lub desek 
snowboardowych, który można umieścić w tunelu bagażnika między tylnymi 
siedzeniami.

BAGAŻNIK
Pojemność bagażnika sprawia, że Octavia jest liderem w swojej klasie. Dostępną przestrzeń 

można zmaksymalizować, co dodatkowo wpłynie na praktyczność auta. By to zrobić, wystarczy 

skorzystać z oferowanych rozwiązań Simply Clever, które łatwo dopasujesz do swoich potrzeb.

W wersji Liftback załadunek dużych przedmiotów, na przykład dziecięcego rowerka, ułatwia 
możliwość zdjęcia półki nad przestrzenią bagażową i umieszczenia jej za oparciami tylnych 
siedzeń. Po opróżnieniu bagażnika bez trudu można zamontować ją z powrotem.

Opcjonalny zestaw siatek, na który składają się jedna siatka pozioma i dwie 
pionowe, zabezpieczy Twoje bagaże przed przesuwaniem się podczas jazdy. Dla 
wersji Liftback dostępna jest również siatka pod półką bagażnika.



33

PERSONA-
LIZACJA
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ACTIVEWERSJA WYPOSAŻENIA WERSJA WYPOSAŻENIA AMBITION

Czarne wnętrze i dekor w wersji Active

Wnętrze wersji Active obejmuje elementy dekoracyjne, takie jak chromowane klamki i czarne polerowane obramowania nawiewów. Standardowe wyposażenie 
obejmuje klimatyzację Climatic, radio SWING, elektryczne szyby przednie oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

Wersja wyposażenia Active jest oferowana z tapicerką foteli 
z tkaniny, deską rozdzielczą oraz z panelami drzwi w kolorze 
czarnym. Wnętrze posiada dekoracyjne listwy Active 
przednich i tylnych drzwi oraz inne ozdobne elementy, takie 
jak chromowane klamki drzwi czy polerowane obramowania 
nawiewów. Wersja Active oferuje w standardzie m.in.: siedem 
poduszek bezpieczeństwa – w tym poduszkę chroniącą kolana 
kierowcy, ESP z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, TSA, 
CBC, Multicollision Brake – hamulec antykolizyjny, klimatyzację 
manualną Climatic, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 
elektrycznie sterowane szyby z przodu, elektrycznie sterowane 
i podgrzewane lusterka zewnętrzne oraz radio SWING.

Czarne wnętrze i dekor w wersji Ambition Szare wnętrze i dekor w wersji Ambition

Wnętrze wersji Ambition obejmuje chromowane elementy dekoracyjne, takie jak klamki drzwi, ramki nawiewów powietrza, ramki zegarów oraz detale 
kierownicy. Można wybrać tapicerkę foteli w kolorze jasnym lub ciemnym.

W wersji wyposażenia Ambition możesz wybierać spośród 
dwóch oferowanych wnętrz, w których tapicerka oraz deska 
rozdzielcza i panele drzwi są w kolorze czarnym lub czarno- 
-szarym. Wnętrze posiada dekoracyjne listwy Ambition przednich 
i tylnych drzwi oraz chromowane detale kierownicy, obramowań 
nawiewów, dźwigni zmiany biegów i innych elementów 
wyposażenia. Wersja Ambition oferuje w standardzie m.in.: 
przednie światła przeciwmgłowe, obręcze kół ze stopów lekkich 
16", wyświetlacz Maxi DOT, radio SWING z kolorowym ekranem 
dotykowym, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu 
oraz podłokietnik z przodu i z tyłu. Standardowe wyposażenie 
obejmuje regulowane na wysokość fotele kierowcy i pasażera 
wraz z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.
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STYLE DYNAMIC

We wnętrzu wersji Style również znajdują się chromowane elementy dekoracyjne. Wersja ta oferuje kilka opcji tapicerki foteli i dekoru.

Czarne wnętrze w wersji Dynamic, dekor 
w wersji Style

Beżowe wnętrze i dekor imitujący drewno 
w wersji Style

Czerwone wnętrze w wersji Dynamic, dekor 
w wersji Style

Czarne wnętrze i dekor w wersji Style

Wnętrze wersji Dynamic, z ekskluzywnymi sportowymi fotelami o specjalnym designie i z małym pakietem skórzanym obejmującym sportową kierownicę 
obszytą perforowaną skórą, podkreśla wyjątkowy charakter samochodu. W wersjach Ambition i Style elementy te są dostępne jako opcja.

WERSJA WYPOSAŻENIA

Sportowe wnętrze Dynamic jest dostępne 
z czerwoną lub szarą tapicerką foteli oraz deską 
rozdzielczą w kolorze czarnym lub czarno-szarym.

Wersja wyposażenia Style jest dostępna w standardzie 
z tapicerką foteli z tkaniny w dwóch kolorach wnętrza 
do wyboru. Pierwsze posiada tapicerkę foteli, deskę 
rozdzielczą oraz panele drzwi w kolorze czarnym. Druga 
opcja występuje z tapicerką w kolorze beżowym oraz deską 
rozdzielczą i panelami drzwi w kolorze czarno-beżowym. 
Istnieje możliwość zamówienia dekoru imitującego drewno. 
Wersja Style oferuje w standardzie m.in.: obręcze kół ze 
stopów lekkich 17", 2-strefową automatyczną klimatyzację 
Climatronic, spryskiwacze reflektorów przednich, radio 
BOLERO z czytelnym i precyzyjnym kolorowym ekranem 
dotykowym o przekątnej 6,5 cala oraz 3-ramienną skórzaną 
wielofunkcyjną kierownicę obsługującą radio i telefon.

WERSJA WYPOSAŻENIA
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TAPICERKA
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Wnętrze Style – beżowa tkanina
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Wnętrze Style* – beżowa tkanina / skóra naturalna / skóra ekologicznaWnętrze Active – czarna tkanina
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Obręcze kół ze stopów lekkich 

Teron 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Alaris 18"

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Golus 18"

KOŁA

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Denom 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Minoris 16"

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Ilias 16"

Stalowe obręcze 16" 

z osłonami Tekton

Stalowe obręcze 15" 

z osłonami Sidus

KOLORYSTYKA

Błękit Race metalizowanySzary Quartz metalizowanyBiel Laser niemetalizowany
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Błękit Pacific niemetalizowanyCzerwień Corrida niemetalizowanyBiel Candy niemetalizowany

Beż Cappuccino metalizowanySrebrny Brilliant metalizowany Czerwień Rio metalizowany

Błękit Denim metalizowany Brąz Topaz metalizowanyBiel Moon metalizowany

Czerń Magic perłowy
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LAURIN &
KLEMENT

LAURIN & 
KLEMENT
ŠKODA Octavia Laurin & Klement to idealna propozycja dla osób oczekujących najwyższego poziomu wyposażenia 

oraz komfortu, a jednocześnie ceniących czystą formę, prostotę i elegancję nadwozia tego modelu. Octavia w wersji 

Laurin & Klement należy do najlepiej wyposażonych samochodów w swoim segmencie. Z zewnątrz wyróżnia się m.in. dzięki 

reflektorom biksenonowym z LED oraz obręczom kół o specjalnym wzorze. W środku na kierowcę czeka elektronicznie 

sterowany fotel oraz wyjątkowy system nagłośnieniowy CANTON wyposażony aż w 9 głośników oraz subwoofer.

Eleganckie wnętrze, utrzymane w kolorystyce czarno-brązowej z beżową podsufitką, 
wyposażono w tapicerkę wykonaną z Alcantary i skóry ekologicznej oraz stylowy dekor Piano 
Black (lub dekor imitujący drewno).

Atrakcyjność wyglądu samochodu podnoszą 
dodatkowo 18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich dostępne w kolorach antracytowym 
(standard wyposażenia) i srebrnym.

Na przednich błotnikach umieszczono 
st ylizowane logo Laur in & K lement. 
Ko le jny m e lementem w y pos a żenia 
są ozdobne listwy z oryginalnym logo 
Laurin & Klement.

Pokryta skórą 3-ramienna wielofunkcyjna 
kierownica umożliwia sterowanie radiem 
i telefonem.
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RS
OCTAVIA RS
ŠKODA Octavia RS w niepowtarzalny sposób łączy dynamikę jazdy z wszystkimi cechami praktycznego 

samochodu rodzinnego. Można ją łatwo rozpoznać po znaku RS na przednim grillu oraz biksenonowych 

reflektorach przednich ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED z czarnym wypełnieniem. 

Sportowy styl tego samochodu dodatkowo podkreśla opcjonalny zestaw dodatków w kolorze czarnym 

(obudowy lusterek zewnętrznych, obramowanie przedniego grilla oraz, w wersji Combi, czarne 

lakierowane relingi dachowe), a także ekskluzywny pakiet Challenge. Podstawowa wersja Octavii RS jest 

dostępna z silnikiem benzynowym 2,0 TSI/162 kW (220 KM) lub dieslem 2,0 TDI/135 kW (184 KM).

Wnętrze może być wykończone połączeniem skóry naturalnej oraz ekologicznej (opcja, 
patrz fotografia) z czerwonymi lub szarymi podwójnymi szwami lub tkaniny / skóry 
naturalnej / skóry ekologicznej (standard) ze szwami czerwonymi lub szarymi. Uchwyt 
dźwigni zmiany biegów i uchwyt hamulca ręcznego pokryte są skórą.

Ozdobne listwy progowe z napisem RS 
podkreślają charakter samochodu, jak 
również pełnią funkcje praktyczne.

3-ramienna wielofunkcyjna kierownica 
pokryta perforowaną skórą z szarymi lub 
czerwonymi przeszyciam i oznaczeniem RS. 

Szczegółowa specyfikacja ŠKODY Octavii RS znajduje się w poświęconym jej cenniku.

18-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich Gemini w kolorze czarnym, 
które czynią ten model jeszcze 
atrakcyjniejszym, stanowią element 
pakietu Challenge.

1 7 - c a l o w e  o b r ę c z e  k ó ł  z e 
stopów lekkich Dorado stanowią 
wyposażenie standardowe. 

Tył wersji RS jest zdominowany przez masywny dyfuzor z efektownymi 
ozdobnymi końcówkami układu wydechowego oraz długim światłem 
odblaskowym.
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RS 230
OCTAVIA RS 230 
ŠKODA Octavia RS 230 to sportowy design i wysokie osiągi w połączeniu z maksymalnym komfortem. 

Ta wersja RS jest wyposażona w wysokiej klasy silnik benzynowy 2.0 TSI/169 kW (230 KM). 

230 koni mechanicznych pod maską pozwoli w 6,7 sekundy rozpędzić auto do 100 km/h. Samochód 

zaopatrzony jest w elektronicznie regulowaną blokadę mechanizmu różnicowego przedniej osi (VAQ). 

Maksymalizuje ona przyczepność, zmniejsza podsterowność i dodaje zwrotności.

Wnętrze łączące skórę naturalną z ekologiczną ozdobiono podwójnymi czerwonymi 
przeszyciami i czarnym dekorem. Elektronicznie regulowane przednie siedzenia 
są wyposażone w funkcję zapamiętywania trzech różnych pozycji siedzenia 
i zewnętrznych lusterek bocznych.

Zestaw wskaźników w wersji RS ma czytelny pasek skali w kolorze białym. Atrakcyjny 
kolorowy wyświetlacz Maxi DOT z funkcją LAPTIMER dodatkowo wzmaga sportowe emocje.

PERFORMACE MODE SELECT zawiera 
funkcję regulowania wytwarzanego przez 
silnik dźwięku i ustawiania go w trybach 
normalnym, eko i sportowym.

Końcówki układu wydechowego zintegrowane z tylnym zderzakiem 
wykonane są w czarnej kolorystyce z połyskiem.

Ekskluzywne 19-calowe felgi Xtreme 
wykończone poł yskującym czarnym 
ko l o r e m w z m a c n i a j ą  d o d a t ko w o 
wrażenie wywierane przez auto.

Szczegółowa specyfikacja ŠKODY Octavii RS 230 znajduje się w poświęconym jej cenniku.

Wykończenia na przydrzwiowych krawędziach 
ozdobione są kolorową inskrypcją RS.
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SCOUT
W Octavi i  Scout możesz jeździć 
całkowicie bezpiecznie nawet po bardzo 
stromych odcinkach dróg. Wersja Scout 
oferuje funkcję OFF ROAD wspomagającą 
zjeżdżanie ze wzniesienia. Utrzymuje ona 
stałą prędkość jazdy podczas zjeżdżania 
po stromych odcinkach drogi, zarówno 
przy jeździe do przodu, jak i przy cofaniu.

OCTAVIA 
SCOUT
ŠKODA Octavia Scout to samochód o zdecydowanie offroadowym charakterze. Jednak o jego atrakcyjności 

nie decyduje wyłącznie muskularny wygląd zewnętrzny. Model ten dostępny jest wyłącznie z napędem 4x4 

i z podwyższonym podwoziem, więc bez obaw możesz zjechać z asfaltu. Octavia Scout w przedni zderzak ma 

wbudowane lampy przeciwmgłowe. Samochody w tej wersji napędzają następujące silniki: benzynowy 1,8 TSI/132 kW 

(180 KM) lub jeden z diesli: 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM), 2,0 TDI CR DPF/110 (150 KM) lub 2,0 TDI/135 kW (184 KM).

Dekoracyjne listwy progowe z napisem 
Scout są oryginalnym dodatkiem o walorach 
zarówno estetycznych, jak i użytkowych.

Wersja Scout wyróżnia się także wnętrzem. Dostępne są opcje tapicerki w kolorze 
brązowym (patrz fotografia) lub czarnym wykonanej z połączenia Alcantary, skóry 
naturalnej i ekologicznej. Standardowym wyposażeniem jest wnętrze brązowe lub czarne 
(tapicerka z tkaniny). Logo Scout na siedzeniach, kierownicy oraz drążku zmiany biegów to 
charakterystyczny element stylistyczny tej wersji.

Szczegółowa specyfikacja ŠKODY Octavii Scout znajduje się w poświęconym jej cenniku.

Ciekawą opcją są 18-calowe obręcze kół 
ze stopów lekkich Pictoris S.

Standardowe wyposażenie Octavii Scout 
obejmuje 17-calowe obręcze kó ł ze 
stopów lekkich Polar.

Tylny zderzak zabezpieczony nakładką w kolorze srebrnym nadaje nadwoziu 
solidny wygląd, który dodatkowo podkreślają osłony nadkoli oraz listwy progowe.
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OCTAVIA 
GREENLINE
Samochody ŠKODA Octavia GreenLine są napędzane silnikami wysokoprężnymi 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM), które same 

w sobie są już gwarancją oszczędnej pracy, przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki jazdy. Funkcja Start-Stop i odzyskiwania 

energii, opony o obniżonym oporze toczenia oraz inne modyfikacje, takie jak obniżone podwozie zmniejszające opór 

powietrza, pozwalają na uzyskanie średniego spalania na poziomie 3,5 l/100 km oraz emisji CO2 wynoszącej 90 g/km*.

Funkcja Start-Stop obniża zużycie paliwa 
poprzez automatyczne wyłączanie silnika 
na biegu jałowym. Można ją wyłączyć przy 
pomocy przycisku znajdującego się na konsoli 
środkowej. Wersja GreenLine posiada także 
funkcję odzyskiwania energii.

Samochód ma podwozie obniżone o 15 mm, co redukuje współczynnik oporu.

* Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Wersja GreenLine może również być 
wyposażona w 16-calowe obręcze kół ze 
stopów lekkich Lepus z oponami o niskim 
oporze toczenia.

Standardowe wyposażenie 
obejmuje 15-calowe stalowe 
obręcze kół z osłonami Sidus 
i oponami o obniżonym 
oporze toczenia.
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ŠKODA Octavia G-TEC CNG zasilana jest sprężonym gazem ziemnym (CNG), który jest zdecydowanie bardziej 

ekologiczny niż paliwa konwencjonalne. Ponieważ w ponad 90% składa się on z czystego metanu, gaz 

ziemny jest lżejszy od powietrza i łatwo ulega rozproszeniu w atmosferze. Co więcej, ze względu na rosnącą 

popularność tego paliwa jest ono coraz powszechniej dostępne na stacjach benzynowych. Ekologiczność 

silnika 1,4 TSI/81 kW (110 KM) G-TEC CNG potwierdzają emisja CO2 na poziomie zaledwie 94 g/km (w przypadku 

wersji Combi – 96 g/km), redukcja emisji tlenku azotu oraz brak emisji cząstek stałych (w trybie jazdy na CNG)*. 

Paliwo CNG gromadzone jest w dwóch zbiornikach 
o bezpiecznej konstrukcji, o łącznej pojemności 97 l. 
Jednocześnie ŠKODA Octavia wyposażona jest w zbiornik 
benzyny o standardowej pojemności 50 l. Dzięki temu 
po pełnym tankowaniu samochód może przejechać do 
1330 km bez konieczności tankowania po drodze. 

OCTAVIA G-TEC CNG

Oznaczenie G-TEC w wersji CNG  
znajduje się z tyłu samochodu.

ŠKODA Octavia G-TEC CNG jest wyposażona w system automatycznego przełączania rodzaju 
paliwa. Zapalona zielona lampka na tablicy rozdzielczej wskazuje na zasilanie silnika paliwem CNG.

* Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

G-TEC CNG
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Termoelektryczna lodówka samochodowa o pojemności 
15 l umożliwia przede wszystkim utrzymanie świeżości 
i odpowiedniej temperatury przewożonego jedzenia. 
Utrzymuje temperaturę nawet o 20°C niższą od 
temperatury otoczenia. Po zmianie trybu pracy na 
ogrzewanie umożliwia uzyskanie temperatury do 65°C.

Bez względu na to, co chcesz przewozić w bagażniku, dzięki 
gumowej macie obicie łatwo będzie utrzymać w czystości.

Dostępny jest także bagażnik 
dachowy, do którego można 
b e z p i e c z n i e  z a m o n t o w a ć 
uchw y t y i  kuf r y z ofer t y 
O r y g i n a l n y c h  A k c e s o r i ó w 
ŠKODA, takie jak uchwyt na 
rower, kufer na narty i deski 
snowboardowe itp.

Uchwyt na hak holowniczy umożliwia bezpieczny transport dwóch 
rowerów.

Fotelik dziecięcy ISOFIX DUO Top Tether zapewnia 
maksymalne bezpieczeńst wo i komfor t mał ych 
pasażerów, ponieważ oprócz standardowych uchwytów 
ISOFIX fotelik ma również system mocowania Top Tether. 
Fotelik posiada trzy regulowane pozycje (siedzącą, 
odpoczynku i leżącą) i został zaprojektowany dla dzieci 
ważących od 9 do 18 kg.

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika jest bardzo przydatna 
podczas transportu rzeczy, które mogą pobrudzić tapicerkę 
samochodu.

Wzmocnij urok, praktyczność i bezpieczeństwo Twojego samochodu z oryginalnymi 

produktami ŠKODY. Pełna oferta akcesoriów umieszczona jest w katalogu z akcesoriami 

Octavii, który znajdziesz u autoryzowanego dealera ŠKODY.

AKCESORIA
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Dane techniczne – Octavia
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1,6 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM)  
4x4

1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 
GreenLine

2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 
4x4

2.0 TDI CR DPF/135 kW (184 KM) 
4x4

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

4/1598 4/1598 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968

66/2750–4800 81/3200–4000 81/3200–4000 81/3200–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 135/3500–4000

230/1400–2700 250/1500–3000 250/1500–3000 250/1500–3000 340/1750–3000 340/1750–3000 380/1750–3250

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

186 197 193 206 218 (215) 215 228

12,2 10,6 (10,7) 11,3 10,6 8,4 (8,5) 8,5 7,1

4,4 4,5 (4,2) 5,5 3,9 5,0 (5,2) 5,6 5,6

3,5 3,5 (3,6) 4,0 3,2 3,7 (4,1) 4,2 4,4

3,8 3,9 (3,9) 4,5 3,5 4,1 (4,6) 4,7 4,9

100 100 (102) 119 90 109 (119) 124 125

11,05 11,05 11,04 11,05 11,05 11,04 11,04

Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 4x4

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche, 
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

wielotarczowe, mokre, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Sprzęgło napędu 4x4

Manualna 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa Manualna 6-stopniowa Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 6-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa Automatyczna 6-stopniowa DSG

1305 1305 (1320) 1413 1280 1332 (1352) 1436 1463

625 625 585 625 625 585 585

1855 1855 (1870) 1923 1830 1882 (1902) 1946 1973

640 650 700 640 660 (670) 710 730

1400 1500 1700 1000 1600 2000 1800

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne
Współczynnik oporu powietrza cx 0,277–0,312 w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4659

Szerokość (mm) 1814

Podwozie Wysokość (mm) 1461

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnym wahaczem trójkątnym i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2686; 2680

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczem wleczonym / 1,8 TSI; G-TEC CNG; 4x4: Oś wielowahaczowa  
(wahacz wzdłużny i trzy poprzeczne) ze stabilizatorem przechyłów

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1549; 1543/1520; 1514; 1512

Prześwit (mm) 140

Układ hamulcowy Hydrauliczny dwuobwodowy z podziałem diagonalnym, dwuzakresowe podciśnieniowe urządzenie wspomagające

- hamulce kół przednich Tarczowe, wentylowane, z jednotłokowym zaciskiem pływającym

- hamulce kół tylnych Tarczowe Wymiary wewnętrzne
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa wspomagana elektromechanicznie Szerokość z przodu/z tyłu (mm) 1454/1449

Koła 6.0J x 15"; 6.5J x 16"; 7J x 17" Wysokość z przodu/z tyłu (mm) 983/980

Opony 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 Pojemność bagażnika (maks. l)

-  bez koła zapasowego, podstawowa/ze złożonym 
oparciem kanapy 

590/1580; G-TEC CNG: 460/1450

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50; 4x4: 55; G-TEC CNG: 50 + 15 kg - z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 22 l

Silnik 1.0 TSI/85 kW (115 KM) 1,2 TSI/63 kW (85 KM) 1,4 TSI/81 kW (110 KM) G-TEC CNG 1,4 TSI/110 kW (150 KM) 1,8 TSI/132 kW (180 KM) 1,8 TSI/132 kW (180 KM) 
4x4

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa 

Liczba cylindrów / pojemność skokowa (cm3) 3/999 4/1197 4/1395 4/1395 4/1798 4/1798

Moc maks. / przy obrotach (kW/min-1) 85/5500 63/4300–5300 81/4800–6000 110/5000–6000 132/5100–6200 132/4500–6200

Maks. moment obrotowy / przy obrotach 
(Nm/min-1) 

200/2000–3500 160/1400–3500 200/1500–3500 250/1500–3500 250/1250–5000 280/1350–4500

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo1) Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95/CNG Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95/91 Benzyna bezołow. min. LO 95/91 

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 202 181 195 219 231 229

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,9 (10,0) 12,0 10,9 (11,0) 8,1 (8,2) 7,3 (7,4) 7,4

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w mieście 5,5 (5,4) 6,1 6,8*/6,9** (6,6*/6,5**) 6,6 (6,1) 7,5 (6,9) 7,9

– poza miastem 4,0 (4,2) 4,2 4,4*/4,4** (4,5*/4,6**) 4,3 (4,3) 5,0 (4,9) 5,5

– w cyklu mieszanym 4,6 (4,7) 4,9 5,3*/5,3** (5,3*/5,3**) 5,2 (4,9) 5,9 (5,6) 6,4

Emisja CO2 wg 715/2007 (g/km) 106 (108) 114 94*/124** (94*/123**) 120 (115) 135 (128) 149

Średnica zawracania (m) 11,05 11,05 11,05 11,05 11,04 11,04

Przeniesienie napędu
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche, sterowane
hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Automatyczna 6-stopniowa DSG

Masa
Masa własna z kierowcą – wersja 
standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg)

1225 (1250) 1225 1394 (1419) 1255 (1270) 1320 (1335) 1428

Dop. ładowność – z kierowcą 
i wyposażeniem dodatkowym (kg)

625 625 559 (548) 625 585 585

Dop. masa całkowita (kg) 1775 (1800) 1775 1878 (1892) 1805 (1820) 1830 (1845) 1938

Dop. masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 610 (620) 610 690 (700) 620 (630) 650 (660) 710

Dop. masa przyczepy z hamulcem  
– 12% (maks. kg) 

1300 1100 1400 1500 1600 1600

  Podane wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego.

  Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

 1) Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika. 

 ( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.

 Wszystkie silniki są wyposażone w funkcję Start-Stop oraz odzysk energii hamowania, 
spełniają normę czystości spalin EU6 i są zgodne z polityką firmy w zakresie ochrony środowiska.

Do prezentacji danych dotyczących zużycia i emisji CO2 przyjęto maksymalne  
wartości wynikające z klasyfikacji ze względu na rozmiar opon.

  * Zasilanie CNG (m3/100 km)

** Zasilanie benzyną
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Dane techniczne – Octavia Combi

1,6 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM)  
4x4

1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 
GreenLine

2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 
4x4

2,0 TDI CR DPF/135 kW (184 KM) 
4x4

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 
wysokociśnieniowego, 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

4/1598 4/1598 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968

66/2750–4800 81/3200–4000 81/3200–4000 81/3200–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 135/3500–4000

230/1400–2700 250/1500–3000 250/1500–3000 250/1500–3000 340/1750–3000 340/1750–3000 380/1750–3250

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

183 194 191 204 216 (213) 213 226

12,3 10,8 (10,9) 11,5 10,7 8,5 (8,6) 8,6 7,2

4,5 4,5 (4,2) 5,5 4,0 5,0 (5,2) 5,6 5,6

3,5 3,5 (3,7) 4,0 3,3 3,7 (4,1) 4,2 4,4

3,8 3,9 (3,9) 4,5 3,5 4,2 (4,5) 4,7 4,9

101 101 (102) 119 85 109 (119) 124 125

11,05 11,05 11,04 11,05 11,05 11,04 11,04

Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 4x4

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche, 
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

wielotarczowe, mokre, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Sprzęgło napędu 4x4

Manualna 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa Manualna 6-stopniowa Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 6-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa Automatyczna 6-stopniowa DSG

1327 1327 (1342) 1435 1280 1354 (1374) 1458 1485 

645 645 638 645 645 638 638 

1897 1897 (1912) 1998 1850 1924 (1944) 2021 2048

650 660 710 640 670 (680) 720 730

1400  1500 1700 1000 1600 2000 1800

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne
Współczynnik oporu powietrza cx 0,277–0,312 w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4659

Szerokość (mm) 1814

Podwozie Wysokość (mm) 1465

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnym wahaczem trójkątnym i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2686; 2680

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczem wleczonym / 1,8 TSI; G-TEC CNG; 4x4: Oś wielowahaczowa  
(wahacz wzdłużny i trzy poprzeczne) ze stabilizatorem przechyłów

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1549; 1543/1520; 1514; 1512

Prześwit (mm) 140

Układ hamulcowy Hydrauliczny dwuobwodowy z podziałem diagonalnym, dwuzakresowe podciśnieniowe urządzenie wspomagające

– hamulce kół przednich Tarczowe, wentylowane, z jednotłokowym zaciskiem pływającym

– hamulce kół tylnych Tarczowe Wymiary wewnętrzne
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa wspomagana elektromechanicznie Szerokość z przodu/z tyłu (mm) 1454/1449

Koła 6.0J x 15"; 6.5J x 16"; 7J x 17" Wysokość z przodu/z tyłu (mm) 983/995

Opony 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 Pojemność bagażnika (maks. l)

-  bez koła zapasowego, podstawowa/ze złożonym 
oparciem kanapy 

610/1740; G-TEC CNG: 480/1610

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50; 4x4: 55; G-TEC CNG: 50 + 15 kg - z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 22 l

Silnik 1,0 TSI/85 kW (115 KM) 1,2 TSI/63 kW (85 KM) 1,4 TSI/81 kW (110 KM) G-TEC CNG 1,4 TSI/110 kW (150 KM) 1,8 TSI/132 kW (180 KM) 1,8 TSI/132 kW (180 KM) 
4x4

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, system 

wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa 

Liczba cylindrów / pojemność skokowa (cm3) 3/999 4/1197 4/1395 4/1395 4/1798 4/1798

Moc maks. / przy obrotach (kW/min-1) 85/5500 63/4300–5300 81/4800–6000 110/5000–6000 132/5100–6200 132/4500–6200

Maks. moment obrotowy / przy obrotach 
(Nm/min-1) 

200/2000–3500 160/1400–3500 200/1500–3500 250/1500–3500 250/1250–5000 280/1350–4500

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo1) Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95/CNG Benzyna bezołow. min. LO 95 Benzyna bezołow. min. LO 95/91 Benzyna bezołow. min. LO 95/91 

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 200 178 193 216 229 227

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,1 (10,2) 12,2 11,0 (11,0) 8,2 (8,3) 7,4 (7,5) 7,5 

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w mieście 5,6 (5,5) 6,1 6,9*/7,0** (6,6*/6,5**) 6,7 (6,2) 7,5 (6,9) 7,9

– poza miastem 4,1 (4,3) 4,2 4,5*/4,5** (4,5*/4,7**) 4,4 (4,4) 5,0 (4,9) 5,5

– w cyklu mieszanym 4,7 (4,7) 4,9 5,4*/5,4** (5,3*/5,4**) 5,2 (5,1) 5,9 (5,6) 6,4

Emisja CO2 wg 715/2007 (g/km) 108 (109) 114 96*/126** (95*/124**) 121 (117) 136 (128) 149

Średnica zawracania (m) 11,05 11,05 11,05 11,05 11,04 11,04

Przeniesienie napędu
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche, sterowane
hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 
(podwójne, współosiowe, 

jednotarczowe, sterowane 
elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa 
(automatyczna 7-stopniowa DSG)

Automatyczna 6-stopniowa DSG

Masa
Masa własna z kierowcą – wersja 
standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg)

1247 (1272) 1247 1416 (1441) 1277 (1292) 1342 (1357) 1450

Dop. ładowność – z kierowcą 
i wyposażeniem dodatkowym (kg)

645 645 524 (513) 645 585 638

Dop. masa całkowita (kg) 1817 (1842) 1817 1865 (1879) 1847 (1862) 1852 (1867) 2013

Dop. masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 620 (630) 620 700 (710) 630 (640) 660 (670) 720

Dop. masa przyczepy z hamulcem  
– 12% (maks. kg) 

1300 1100 1400 1500 1600 1600

  Podane wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego.

  Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

 1) Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika. 

 ( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.

 Wszystkie silniki są wyposażone w funkcję Start-Stop oraz odzysk energii hamowania, 
spełniają normę czystości spalin EU6 i są zgodne z polityką firmy w zakresie ochrony środowiska.

Do prezentacji danych dotyczących zużycia i emisji CO2 przyjęto maksymalne  
wartości wynikające z klasyfikacji ze względu na rozmiar opon.

  * Zasilanie CNG (m3/100 km)

** Zasilanie benzyną
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Informacje ogólne

DŁUGIE LATA GWARANCJI

Twoja nowa ŠKODA Octavia objęta jest dwuletnią gwarancją 
mechaniczną oraz trzyletnią gwarancją na powłoki lakiernicze 
i dwunastoletnią gwarancją na perforację nadwozia.

 ŠKODA ASSISTANCE

W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją 
producenta pojazdu program bezpłatnej pomocy 
drogowej ŠKODA Assistance zapewni Ci poczucie 
bezpieczeństwa zarówno podczas podróży w Polsce, 
jak i w Europie – przez cały okres gwarancji samochodu.

Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony 
w wyniku awarii, ŠKODA Assistance zagwarantuje 
Ci następujące bezpłatne usługi:
–  próbę naprawy lub usprawnienia pojazdu na miejscu awarii,
–  holowanie samochodu, jeśli naprawa na miejscu jest 

niemożliwa, a także przewóz pasażerów do najbliższego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, 

–  możliwie najszybsze usunięcie usterki 
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY 
w ramach obowiązujących warunków gwarancji.

Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia 
zgłoszenia awarii, pod warunkiem skorzystania z naprawy, 
Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY zapewni Ci, 
w miarę możliwości, jedną z następujących usług:
–  wynajęcie samochodu na czas trwania naprawy 

(maks. 3 kolejne dni kalendarzowe, klasa B)*, 
– nocleg w hotelu średniej klasy dla osób podróżujących 

uszkodzonym samochodem (1 nocleg bez wyżywienia 
w maksymalnie trzygwiazdkowym hotelu),

–  transport do celu podróży publicznymi środkami komunikacji. 

W przypadku skorzystania z noclegu w hotelu masz także 
możliwość najęcia samochodu zastępczego, jednak nie dłużej 
niż na 2 dni lub skorzystania z usługi transportu do celu.

ŠKODA Assistance pomaga kierowcom w całej 
Europie z wyjątkiem Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Gruzji, Mołdawii, 
Ukrainy oraz nieeuropejskiej części Rosji i Turcji 
– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

*  Osoby korzystające z najmu pojazdu zastępczego 
zobowiązane są do spełnienia wszystkich warunków 
wymaganych od osób wypożyczających samochód. Kierowca 
i pasażerowie mogą korzystać z samochodu zastępczego 
jedynie na terenie państwa, na obszarze którego zdarzyła 
się awaria. ŠKODA Assistance nie pokrywa kosztów paliwa, 
dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych 
związanych z najęciem pojazdu zastępczego.

 GWARANCJA MOBILNOŚCI

Dzięki programowi bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja 
Mobilności możesz liczyć na naszą pomoc w razie 
niespodziewanej awarii na drodze, zagubienia, złamania lub 
zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz samochodu, przebicia 
opony, braku paliwa, wyładowania akumulatora, awarii 
autoalarmu, kradzieży auta lub wypadku. Gwarancja Mobilności 
daje Ci możliwość przedłużenia przywilejów związanych 
z programem na kolejne lata eksploatacji samochodu. Dla 
pojazdów nowych ochrona jest aktywowana automatycznie, 
czyli przez pierwsze 2 lata Twoje auto podlega ochronie. 
Po zakończeniu tego okresu, aby przedłużyć Gwarancję 
Mobilności, powinieneś wykonać przegląd okresowy wg 
wytycznych producenta pojazdu. Wówczas ochrona jest 
przedłużana nawet na kolejne 2 lata lub do następnego 
przeglądu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

W ramach Gwarancji Mobilności masz zapewnionych 
kilka opcji: naprawę samochodu na drodze, holowanie 
do najbliższego APS ŠKODY, dostawę naprawionego 
samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do 
punktu docelowego podróży, dostawę oryginalnych części 
za granicą, nieoprocentowaną pożyczkę gotówkową na 
pokrycie kosztów naprawy lub też transport zastępczy, 
zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

POMOC W RAZIE WYPADKU

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego 
zdarzenia drogowego, kolizji lub wypadku, w ramach 
Gwarancji Mobilności możesz również skorzystać 
z bezpłatnej pomocy oferowanej przez program.

USŁUGI PŁATNE

Jeżeli auto jest po okresie gwarancji i nie posiada Gwarancji 
Mobliności, to jako użytkownik ŠKODY możesz uzyskać odpłatnie 
na terenie Polski pomoc ŠKODA Assistance na preferencyjnych 
warunkach. W zależności od zaistniałej sytuacji są to:
– dojazd pomocy drogowej,
– próba naprawy lub usprawnienia pojazdu,
–  holowanie samochodu oraz przewóz pasażerów do 

najbliższego Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, 
jeśli naprawa samochodu na drodze nie jest możliwa.

 ŠKODA PAKIETY POGWARANCYJNE

Pakiety pogwarancyjne są przedłużeniem okresu 
gwarancyjnego na kolejne 2 lata lub do osiągnięcia 
określonego limitu kilometrów (60 000 km lub 120 000 km).

Pakiet pogwarancyjny:
–  podnosi wartość samochodu z uwagi na pewne serwisowanie,
–  dotyczy całego samochodu i nie posiada żadnych 

treści oraz ograniczeń wartościowych,
–  nie wymaga zawierania dodatkowej umowy, bo 

sprzedawany jest jednocześnie z nowym samochodem,
–  nie wymaga dodatkowych procedur zgłaszania usterek. 

Dzięki Pakietowi pogwarancyjnemu:
–  masz prawo do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających 

z wad technicznych samochodu przez 4 lata od jego zakupu 
lub do osiągnięcia określonego limitu kilometrów,

–  masz możliwość ewentualnych napraw u dowolnego 
APS ŠKODY w Polsce lub na terenie Europy.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne

 PAKIETY PRZEGLĄDÓW

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe 
przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały 
eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 
4 lata lub do określonego przebiegu (60 000 km lub 120 000 km).
Korzyści dla Ciebie:
>  PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania Pakietu 

przeglądów nie ponosisz żadnych kosztów wynikających 
ze standardowego planu serwisowego.

>  SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen przeglądów 
(wraz z potrzebnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi).

>  JAKOŚĆ – Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach aż 
przez 4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające z wyżej 
wymienionego planu serwisowego, są wykonywane przy 
zachowaniu wysokiej jakości i użyciu oryginalnych części 
przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA.

>  WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
ŠKODA na terenie całego kraju.

>  ELASTYCZNOŚĆ – pakiet może być finansowany 
w ramach umowy kredytowej albo leasingowej.

>  CIĄGŁOŚĆ – przy odsprzedaży samochodu 
w okresie obowiązywania Pakietu przeglądów, 
przechodzi on na kolejnego właściciela.

>  WYŻSZA WARTOŚĆ – samochód regularnie 
serwisowany u Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
utrzymuje wyższą wartość odsprzedaży.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakiety-przegladow

Centrala alarmowa: 800 660 606
Numer bezpłatny, dostępny z telefonów 
stacjonarnych na terenie Polski oraz z telefonów 
komórkowych niektórych operatorów.

Połączenie płatne: +48 61 831 99 00

Nowa przyjemność jazdy samochodem
Silnik TSI przyspiesza płynnie od ok. 1500 obr./min, 
dzięki czemu we wnętrzu jest cicho i rzadziej 
zmieniasz biegi. 

Wysoki moment obrotowy
To wysoki moment obrotowy sprawia, że auto 
przyspiesza dynamicznie – i właśnie ten parametr 
warto szczególnie wziąć pod uwagę podczas 
zakupu samochodu. Dzięki zastosowaniu 
turbosprężarki silniki TSI dysponują bardzo 
wysokim momentem obrotowym dostępnym 
szybko i w szerokim zakresie obrotów.

Lekkość
Silniki TSI są wyjątkowo lekkie. To ich przewaga 
nad klasycznymi silnikami wolnossącymi oraz 
napędem hybrydowym. Lekki silnik to mniejsze 
zużycie paliwa, lepsze przyspieszenie oraz 
mniejsze obciążenie elementów zawieszenia. 

Maksimum energii z każdej kropli paliwa
Silnik TSI ogranicza do minimum straty energii oraz 
paliwa. Bezpośredni wtrysk precyzyjnie je dawkuje, 
a turbosprężarka wykorzystuje energię spalin 
do poprawy wydajności i osiągów. Samochód 
odzyskuje energię z hamowania, a system  
Start-Stop wyłącza silnik, gdy jego praca nie  
jest potrzebna. Wszystko to sprawia,  
że obniżysz zużycie paliwa nawet o 20%. 

Bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu turbosprężarki oraz szybkiego 
i precyzyjnego układu bezpośredniego wtrysku 
paliwa samochód szybko reaguje na zmianę 
położenia pedału gazu. Nie musisz obawiać się 
sytuacji awaryjnych lub manewru wyprzedzania.

Uniwersalność
Silniki TSI świetnie sprawdzają się w każdych 
warunkach. W mieście docenisz system Start-Stop 
oszczędzający paliwo oraz łatwość szybkiego 
nagrzewania (co jest ważne dla długotrwałej 
bezawaryjności i zmniejszenia zużycia paliwa). 
W trasie możesz jechać oszczędnie, a kiedy 
trzeba dynamicznie.

Bezproblemowa eksploatacja
Nie musisz znać się na mechanice – silnik TSI 
sam o siebie zadba. O konieczności wykonania 
przeglądu lub wymiany oleju samochód 
poinformuje Cię z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Z silnikiem TSI zawsze możesz również liczyć 
na niskie koszty eksploatacji.

Każdy znajdzie coś dla siebie
W marce ŠKODA masz do wyboru całą gamę 
silników TSI (od 1.2 TSI/85 KM do 2.0 TSI/280 KM) 
– w zależności od modelu. Dzięki temu bez trudu 
wybierzesz ŠKODĘ z TSI idealnie dostosowaną 
do swoich potrzeb, wymagań i stylu jazdy.

Dowiedz się więcej o TSI na poznaj-tsi.pl
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Niektóre modele w tym katalogu pokazano z opcjonalnym lub dodatkowym wyposażeniem, które może nie wchodzić w zakres wyposażenia standardowego. Wszystkie dane dotyczące specyfikacji 
technicznej, designu, wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w chwili przekazania niniejszego katalogu do druku. Tym niemniej producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
wszelkich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą służyć wyłącznie jako wskazówki. Ze względu na ograniczenia technologii druku, kolory lakierów 
lub innych materiałów przedstawionych w niniejszym katalogu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Aktualne informacje i dodatkowe dane dotyczące wyposażenia standardowego i opcjonalnego, 
aktualnych cen i warunków dostawy można uzyskać u autoryzowanego partnera ŠKODA. Niniejszy katalog wydrukowano na papierze celulozowym wybielonym bez użycia chloru. Papier ten nadaje się 
w 100% do recyklingu.

facebook.com/skoda

www.skoda-auto.com 

Twój autoryzowany partner firmy ŠKODA:

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się 
na jazdę próbną, prosimy o kontakt pod adresami:

Pobierz Interaktywny 
katalog ŠKODA i poznaj 
wszystkie aspekty swojego
nowego samochodu.

Pobierz aplikację ŠKODA 
SERVICE, aby móc korzystać 
z pomocy podczas
swoich podróży.

Pobierz aplikację ŠKODA 
Manual, aby uzyskać łatwy 
dostęp do wszystkich 
informacji znajdujących się  
w instrukcji użytkownika.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 
samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
(Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl
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