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ČÍM JE NOVÁ ŠKODA OCTAVIA
TAKÁ VÝNIMOČNÁ?
Spojením dokonalých detailov vzniká dokonalý celok.
Dôkazom toho je nová ŠKODA OCTAVIA. Je naozaj neporovnateľná.
Dizajn definujú čisté línie inšpirované českým krištáľom,
vďaka ktorým nová OCTAVIA vyzerá sebavedome a presvedčivo
z každého uhla. Bohaté možnosti konektivity spolu
s bezpečnostnými a asistenčnými systémami splnia všetky vaše
požiadavky na prvotriedne vozidlo nabité technológiami.
Dokonalosť dopĺňajú obľúbené riešenia Simply Clever.
OCTAVIA je ďalším príkladom našej filozofie vyrábať automobily
s nadčasovým dizajnom, ktoré sú vyrobené preto,
aby vám uľahčili život.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.
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EXTERIÉR
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PASTVA
PRE OČI
Každý detail modelu OCTAVIA je súhrou nadčasovej
elegancie a moderných technológií, ktoré z neho
robia pastvu pre oči. Keď má vaše srdce už dosť, je
načase uchvátiť hlavu.

PRI POHĽADE ZOZADU
Vzadu nájdete mnohé prvky, ktoré sú
typické pre značku ŠKODA: výrazné
logo a názov modelu, kryštálovo
tvarovaný priestor na evidenčné číslo
a svetlá v tvare písmena C.

PRI POHĽADE ZBOKU
Dizajn dotvárajú výrazné, čisté
kryštálové línie pozdĺž celého vozidla.
Tónované sklá SUNSET vylepšujú
vonkajší vzhľad, ako aj pohodlie
cestujúcich na zadných sedadlách.

PRI POHĽADE SPREDU
Dvojité svetlomety dávajú vozidlu
nezameniteľný vzhľad. Ich výnimočný
dizajn dokonale ladí s ostrými hranami
hmlových svetiel. Masívna predná mriežka
s výrazne tvarovanou kapotou vzbudzuje
rešpekt a zdôrazňuje bezpečnosť
a spoľahlivosť vozidla.
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PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Vpustite dnu viac svetla a čerstvého
vzduchu. Elektricky nastaviteľné
panoramatické strešné okno verzie
Combi, vyrobené z tónovaného skla,
vám umožňuje vytvoriť veľký otvorený
priestor nad prednými sedadlami.

Dizajn

STREŠNÝ NOSIČ
Príťažlivé obrysy verzie Combi sú
zvýraznené strešným nosičom, ktorý
je k dispozícii v exkluzívnej striebornej
alebo elegantnej čiernej farbe.

Dizajn

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
zvýrazňujú eleganciu vozidla.
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VŠETKO JE
OSVETLENÉ
Pri vonkajšom osvetlení vozidla je dôležitá nielen
praktická stránka a bezpečnosť cestujúcich,
ale aj estetika a kvalita. Keď sa spojí inovatívna
technológia s jedinečným dizajnom, z osvetlenia
sa stáva umelecká záležitosť.

FULL LED SVETLOMETY S FUNKCIOU AFS
OCTAVIA ponúka na výber dva typy
svetlometov. Kým LED diódy zabezpečujú
vysoký výkon a energetickú účinnosť,
funkcia AFS (Adaptive Frontlight System)
reguluje intenzitu osvetlenia podľa
konkrétnych podmienok (napríklad jazda
v meste, na diaľnici alebo v daždi).

Dizajn

ZADNÉ LED SVETLÁ
OCTAVIA má výrazný a zreteľný
svetelný podpis. Zadné svetlá
(dostupné v dvoch variantoch) sú
vždy vybavené LED diódami. Vďaka
ostrým líniám a typickému tvaru
písmena C, charakteristickým
pre modely ŠKODA, pôsobí vozidlo
sebavedome a elegantne zároveň.

INTERIÉR
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VITAJTE
DOMA

Jemné, harmonické ambientné osvetlenie
priestoru pozdĺž celého interiéru modelu OCTAVIA
vytvára pohodlnejší a príjemnejší zážitok z jazdy.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Je len na vás, či si vyberiete
jednu obľúbenú farbu alebo
si každý deň doprajete iný
odtieň. Ambientné osvetlenie
ponúka desať príťažlivých
farebných variantov.

Dizajn

OSVETLENIE
PRIESTORU NA NOHY
Diskrétne osvetlenie dodá priestoru
výnimočnosť. Doprajte si maximálny
komfort s osvetlením interiéru
a počas jazdy si užívajte príjemne
osvetlené prostredie.
Zelené ambientné osvetlenie

Modré ambientné osvetlenie

Červené ambientné osvetlenie

KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE SVET
SO SEBOU

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu z ľubovoľného miesta
na vašom mobilnom telefóne aj s adresou, časom
a dátumom zaparkovania.

ONLINE INFORMÁCIE
O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu
trasu. Aktuálne informácie
vám poskytnú dokonalý
prehľad o každej ceste.
Môžete tak reagovať
na aktuálne dianie, ako
sú cestné práce, nehody
alebo zápchy.

Buďte online a majte prístup k informáciám a pomoci
na cestách vtedy, keď ich potrebujete. Funkcia ŠKODA
CONNECT je vašou bránou do sveta neobmedzených
komunikačných možností.
ČERPACIE STANICE
Zistite si vzdialenosť,
typ čerpacej stanice aj
súčasné ceny pohonných
hmôt. Informácie sa vám
zobrazia v reálnom čase.
Systém automaticky
rozozná a zobrazí správny
typ paliva pre vaše
vozidlo.

ŠKODA CONNECT
Unikátne rozhranie ŠKODA CONNECT obsahuje
dva druhy služieb. Kým Infotainment Online ponúka
navigáciu a informácie v reálnom čase, služba Care
Connect sa zameriava na pomoc a bezpečnosť
a umožňuje diaľkový prístup a ovládanie vozidla. Ponúka
asistenčnú službu v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o vašej ceste, napríklad
o priemernej spotrebe, priemernej
rýchlosti, vzdialenosti a čase jazdy sú
k dispozícii v prehľadnej podobe.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad
o počasí na mieste alebo
v cieľovej destinácii
s podrobnou predpoveďou
vrátane výstrah pred
zrážkami.

Konektivita

Konektivita

TLAČIDLO SOS
Konektivita modelu OCTAVIA zahŕňa
aj linku SOS. Tento núdzový systém sa
aktivuje stlačením červeného tlačidla
v hornom paneli. V prípade havárie sa
núdzová linka vytáča automaticky.
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Konektivita

Infotainment sa posunul vpred míľovými krokmi. Môžete sa tešiť
na príťažlivý dizajn a mnohé úžasné funkcie. A čo je ešte lepšie,
vaše deti sa na cestách už nikdy nebudú nudiť.

SMARTLINK+
Vďaka systému SmartLink+ (balík konektivity ŠKODA podporujúci MirrorLink®,
Apple CarPlay a Android Auto) infotainment systém vozidla umožňuje vodičovi
bezpečne používať telefón počas šoférovania. Táto funkcia umožňuje pripojiť
smartfón k vozidlu prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a zobraziť zaujímavé údaje
o jazde, napríklad o spotrebe paliva a dynamike jazdy či servisné informácie.*

APLIKÁCIA MyŠKODA
Zoznámte sa s Paulom, interaktívnym
asistentom aplikácie MyŠKODA (pre
operačné systémy Android a iOS),
ktorý vám pomôže v rozličných
každodenných situáciách. Poskytne vám napríklad
prístup k informáciám o vašom vozidle, úplný popis
ovládacích funkcií alebo vám ukáže, čo znamenajú
jednotlivé indikátory. Paul vás tiež môže upozorniť
na dôležité dátumy vo vašom diári.

USB/AUX-IN
Zásuvku na pripojenie vášho externého
zariadenia máte na dosah v stredovom paneli.

SOUND SYSTÉM CANTON
Doprajte si absolútnu
čistotu zvuku, či už
hudby alebo hovoreného
slova, vďaka zvukovému
systému Canton s desiatimi
reproduktormi vrátane
reproduktora v prístrojovej
doske a subwoofera
v batožinovom priestore.

PRIEHRADKA PHONE BOX
Táto praktická priehradka na telefón,
nachádzajúca sa pred radiacou pákou, zosilňuje
signál pre vaše mobilné zariadenie. Súčasne
bezdrôtovo dobíja telefón počas jazdy.

BOLERO
Špičkové rádio Bolero s 8-palcovým farebným dotykovým displejom ponúka
možnosť pripojenia USB/Aux-in, zásuvku na kartu SD, Bluetooth, systém
SmartLink+ a štyri reproduktory. Zariadenie je tiež možné používať na ovládanie
ponuky vozidla.

* Podmienky používania a informácie o kompatibilite s funkciou SmartLink+
nájdete na našej webovej stránke.

Konektivita

CENTRÁLA VÁŠHO
DIGITÁLNEHO SVETA

COLUMBUS
3D navigačný systém Columbus zahŕňa 9,2-palcový displej s komfortným
dotykovým ovládaním. Zariadenie ponúka mnohé funkcie vrátane pripojenia
Bluetooth, systému SmartLink+ a technológie Wi‑Fi. V ponuke je aj integrovaný
telefónny modul kompatibilný s rýchlym pripojením na internet s technológiou LTE.
O dokonalú kvalitu zvuku sa postarajú štyri predné a štyri zadné reproduktory.

SIMPLY
CLEVER
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DOKONALOSŤ
JE V DETAILOCH
Niekedy stačí len málo a všetko je oveľa jednoduchšie.
OCTAVIA prichádza s funkciami vychádzajúcimi z vašich
skutočných potrieb a zahŕňa dômyselné aj intuitívne prvky
Simply Clever.

ŠKRABKA NA ĽAD
Škrabka je uchytená na uzávere hrdla
palivovej nádrže a môžete ju tam
odložiť aj keď je mokrá.

DRŽIAK NA PARKOVACÍ LÍSTOK
V situáciách, keď potrebujete umiestniť
parkovací lístok na viditeľnom mieste,
je riešenie jednoduché. Vozidlo je
vybavené držiakom na parkovací lístok
pod čelným sklom.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIA
Svoj smartfón alebo hudobný prehrávač
môžete bezpečne prepravovať v držiaku
na multimediálne zariadenia, ktorý sa nachádza
na stredovej konzole.

PRIEHRADKA S DÁŽDNIKOM
Privítajte dážď s úsmevom. V priehradke pod sedadlom
spolujazdca nájdete originálny dáždnik ŠKODA.

Simply Clever

Simply Clever

Vozidlá so vznetovým motorom sú
vybavené ochranou proti natankovaniu
nesprávneho paliva.
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PRIESTOR NA SLNEČNÉ OKULIARE
Táto praktická priehradka nad vnútorným
spätným zrkadlom je na dosah pre vodiča
i spolujazdca.

PRIEHRADKA NA
REFLEXNÚ VESTU
Pod sedadlom vodiča
sa nachádza praktická
a dostupná priehradka
na reflexnú vestu.

Úložné priestory významne zvyšujú praktickosť vozidla.
Nielenže znásobujú jeho prepravné možnosti, ale pomáhajú
udržiavať poriadok a vďaka nim je jazda pre cestujúcich
príjemnejšia.

Simply Clever

SKLOPNÉ STOLÍKY
Praktické stolíky s držiakmi
na nápoje, vstavané
do operadiel oboch predných
sedadiel, poslúžia nielen
na občerstvenie.

PRIEHRADKA PRED SPOLUJAZDCOM
Objavte tento prekvapivo veľký úložný priestor
s uzatvárateľným vekom v hornej časti palubnej dosky
pred spolujazdcom. Priehradka môže byť klimatizovaná,
takže dobre poslúži na odloženie chladeného občerstvenia
počas vašich ciest.

ODKLADACIE PRIESTORY V PREDNÝCH DVERÁCH
V priestrannom odkladacom priestore vo výplni predných
dverí nájdete držiak na 1,5‑litrovú fľašu a gumový
popruh. Môžete sem umiestniť napríklad aj vyberateľný
odpadkový kôš.

LAKŤOVÁ OPIERKA
Sklopná lakťová
opierka s dvomi
držiakmi na nápoje
spríjemní každú cestu

Simply Clever

PRAKTICKÉ MIESTA
NA DOSAH
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SIMPLY CLEVER
PRIESTOR

LED SVIETIDLO
Praktické vyberateľné LED svietidlo (len vo verzii
Combi) sa nachádza na pravej strane batožinového
priestoru. Dobíja sa automaticky pri zapnutom motore.

CARGO ELEMENTY
Tieto doplnky so zapínaním na suchý
zips sú ideálne na zaistenie batožiny
pred nežiaducim pohybom.

OCTAVIA sa svojím batožinovým priestorom radí na vrchol
vo svojej triede. Priestor je možné ďalej zväčšovať, čím sa
zvyšuje jeho praktická využiteľnosť. Okrem toho ponúka aj
celý rad detailov a riešení Simply Clever, ktoré si môžete
vybrať podľa vlastných potrieb.

ZÁSUVKA 12 V
Ďalším užitočným doplnkom je
12 V zásuvka v batožinovom priestore.

OBJEM
OCTAVIA poskytuje každej veľkej rodine dostatok
priestoru na batožinu. A to bez ohľadu na verziu,
pre ktorú sa rozhodnete. Combi ponúka buď 610
litrov, alebo 1 740 litrov so sklopenými zadnými
sedadlami, verzia liftback má objem batožinového
priestoru 590/1 580 litrov.

DIAĽKOVO OVLÁDANÉ SKLOPNÉ SEDADLÁ
Pre ešte jednoduchšie nakladanie batožiny je
možné zadné sedadlá sklopiť pomocou tlačidla
priamo v batožinovom priestore.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Jedna vodorovná a dve zvislé siete zvyšujú
flexibilitu batožinového priestoru a zároveň
pevne zaisťujú prepravované predmety.
Vo verzii liftback môžete pridať ďalšiu sieť
pod kryt batožinového priestoru.

Simply Clever

Simply Clever

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením
tlačidla na diaľkovom ovládaní, na stredovom
paneli alebo priamo na piatych dverách, čo je
obzvlášť užitočné v nepriaznivom počasí.

KOMFORT
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POHODLIE
V HLAVNEJ ÚLOHE

DVOJZÓNOVÁ KLIMATIZÁCIA CLIMATRONIC
Dvojzónová klimatizácia Climatronic
s elektronickou reguláciou je vybavená senzorom
vlhkosti, ktorý redukuje zahmlievanie čelného skla.

Šoférovanie by malo byť potešením, nie príťažou.
Nezáleží na tom, či ste na pracovnej ceste, alebo na dovolenke,
množstvo praktických prvkov a dômyselných detailov zmení
každú jazdu na príjemný zážitok.

PERSONALIZÁCIA
Infotainment systém umožňuje vodičom vytvárať a ukladať vlastné
individuálne preferencie, napríklad nastaviť profil jazdy, polohu sedadla vodiča,
klimatizáciu, rádio a navigačný systém. K prispôsobenému vozidlu sa dodávajú
tri kľúče. Ak týmto kľúčom odomknete vozidlo, funkcie sa automaticky
nastavia podľa uložených preferencií.

Komfort

KESSY
Vozidlá vybavené systémom
KESSY (bezkľúčové
odomykanie, zamykanie
a štartovanie) majú tlačidlo
Štart/Stop na stĺpiku riadenia
pre bezkľúčové štartovanie
a vypínanie motora.

SEDADLO VODIČA S PAMÄŤOU
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
so zabudovanou pamäťou dokáže uložiť tri rôzne
polohy sedadla a vonkajších spätných zrkadiel.
ZADNÁ ČASŤ PRIESTORU JUMBO BOX
Na zadnej strane úložného priestoru
Jumbo Box sa nachádza 230 V elektrická
zásuvka a 2x zásuvka USB.

Komfort

TROJRAMENNÝ VOLANT S VYHRIEVANÍM
Multifunkčný kožený volant vám umožní ovládať rádio,
telefón a prípadne aj automatickú DSG prevodovku
(Direct Shift Gearbox). Počas chladných rán určite oceníte
možnosť vyhrievania.

TEMPOMAT
Okrem udržiavania
nastavenej rýchlosti vám
tempomat ponúka aj
možnosť zvýšiť alebo znížiť
rýchlosť bez
použitia pedálov.
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OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Nástupné body s technológiou LED, ktoré osvetľujú
priestor nastupovania, sa nachádzajú vo vonkajších
spätných zrkadlách.

OSTREKOVAČE SVETLOMETOV
Vstavané vysúvacie ostrekovače
svetlometov si hravo poradia
s prachom aj blatom.

STREŠNÉ OKNO
Väčší priestor a ešte viac slobody si užijete s elektricky nastaviteľným strešným oknom
z tónovaného skla, ktoré zaisťuje nižšiu priepustnosť svetla a tepla (vo verzii liftback). Strešné
okno sa dá vyklopiť nahor alebo zasunúť smerom dozadu, čím nad prednými sedadlami
vznikne otvorený priestor.

Komfort

SKLOPNÉ ZRKADLÁ
Automaticky sklápateľné
vonkajšie spätné zrkadlá
sa sklopia, keď je vozidlo
zamknuté, čím sú chránené
pred poškodením.

BEZPEČNOSŤ
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NIKDY NEJAZDÍTE
OSAMOTE

FRONT ASSIST S PREDIKTÍVNOU OCHRANOU CHODCOV
Systém Front Assist s radarom v maske chladiča monitoruje
vzdialenosť od vozidla pred vami a dokáže automaticky spomaliť
a zabrzdiť. Model OCTAVIA sa predáva spolu so systémom Front
Assist, rozšíreným o prediktívnu ochranu chodcov, ktorá upozorní
vodiča a zľahka zabrzdí.

PARKOVACÍ ASISTENT
Minimalizujte problémy s parkovaním
v stiesnených priestoroch pomocou
parkovacieho asistenta. Automaticky
vyberie vhodné parkovacie miesto
v rade pozdĺžne alebo kolmo stojacich
vozidiel. Pri pozdĺžnom parkovaní mu
stačí priestor len o 60 cm dlhší než
samotné vozidlo.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Nad rámec základnej funkcie tempomatu
dokáže tento asistenčný systém s radarom
v maske chladiča udržiavať bezpečný odstup
od vozidiel idúcich pred vami.

PARKOVACIA KAMERA
Vychutnajte si ľahšie parkovanie a vybavte
svoje vozidlo zadnou kamerou umiestnenou
na rukoväti 5. dverí. Kamera sleduje priestor
za vozidlom a vyznačuje jazdnú dráhu podľa
šírky vozidla. Funkčnosť kamery vylepšujú
zabudované ostrekovače.

AUTO LIGHT ASSIST
Tento asistent automaticky prepína
medzi diaľkovými a stretávacími
svetlami pre zvýšený komfort
a bezpečnosť cestnej premávky.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Rôzne aktívne a pasívne asistenčné systémy sa starajú
o to, aby každá jazda na modeli OCTAVIA bola bezpečná
a úplne bezproblémová. Títo asistenti vám umožnia
rýchlo reagovať na rôzne situácie a nástrahy na ceste.
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Bezpečnosť

TRAILER ASSIST
Potrebujete zaparkovať vozidlo
s prívesom? S asistentom
Trailer Assist je parkovanie
jednoduchšie a bezpečnejšie.

LANE ASSIST
Udržanie vozidla
v správnom jazdnom
pruhu môžete zveriť
do rúk Lane Assist.
Prípadné zásahy sa
zobrazujú na displeji
Maxi DOT.

TRAVELLER ASSIST
Tento pomocník využíva
spoluprácu multifunkčnej
kamery a navigačného
systému na rozpoznávanie
a zobrazenie vybraných
dopravných značení
na displeji Maxi DOT a na
navigačnom paneli.

Bezpečnosť

BLIND SPOT DETECT
Funkcia Blind Spot
Detect pomocou
radarových senzorov
v zadnom nárazníku
monitoruje mŕtvy
uhol za vozidlom
a vedľa vozidla.
Na základe vzdialenosti
a rýchlosti okolitých
vozidiel upozorňuje
vodiča a predchádza
nepríjemným situáciám.

DRIVER ALERT
Tento šikovný asistenčný
systém vyhodnocuje
údaje zo senzorov
posilňovača riadenia
na detekciu únavy
vodiča. Keď systém zistí,
že vodič je unavený,
na displeji Maxi DOT sa
zobrazí upozornenie, aby
si vodič urobil prestávku.
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BEZPEČNOSŤ NA
PRVOM MIESTE

AIRBAG VODIČA A SPOLUJAZDCA
Airbag vodiča je uložený vo volante, airbag
spolujazdca sa nachádza v prístrojovej doske.
Podľa potreby sa môže vypnúť, keď je na prednom
sedadle namontovaná detská sedačka.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové airbagy
aktivujú, vytvoria stenu, ktorá
chráni cestujúcich na predných
a zadných sedadlách pred
zranením hlavy.

KOLENNÝ AIRBAG
Tento airbag sa nachádza
pod stĺpikom volantu a chráni
kolená a holenné kosti vodiča.

BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia
panvu a hrudník cestujúcich v prípade
bočného nárazu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

V extrémnych situáciách, keď vodič už nedokáže
aktívne ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú
kontrolu pasívne bezpečnostné prvky vozidla
– napríklad airbagy. Vaše vozidlo môže byť
vybavené až deviatimi.

VÝKON
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SILA, KTORÚ MÁTE
V RUKÁCH VY
Každá rodina je niečím jedinečná, no zároveň majú niečo spoločné.
Takisto je to aj s našimi automobilmi. Ich spoločným menovateľom
je spoľahlivosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. V závislosti
od typu má každý motor svoj charakter. Môžete si vybrať
presne taký, ktorý bude najviac vyhovovať vašim požiadavkám
a očakávaniam.
ADAPTÍVNY PODVOZOK
Adaptívny podvozok
priebežne vyhodnocuje
a reaguje na rôzne jazdné
situácie (brzdenie,
zrýchľovanie, zatáčanie),
pričom prispôsobuje
charakteristiky tlmičov
a riadenia. Ako súčasť
infotainment systému
vám umožní vybrať jeden
z piatich profilov podľa vašich
konkrétnych potrieb: Normal,
Comfort, Eco alebo Sport
a Individual.

PREVODOVKA
V závislosti od motorizácie môže byť vozidlo
vybavené 5- alebo 6‑stupňovou manuálnou
prevodovkou, alebo automatickou 6- alebo
7-stupňovou prevodovkou DSG (Direct Shift
Gearbox).

Výkon

Výkon

MOTOR
Všetky zážihové motory majú vďaka technológii TSI skutočne dynamický charakter. Modelový rad
zahŕňa aj motor G-TEC s výkonom 81 kW na benzín alebo CNG (stlačený zemný plyn), ktorý je prísľubom
ekologickejšej alternatívy tradičných palív. Celý rad vznetových motorov, dodávaných s technológiou
vstrekovania paliva common-rail, zaisťuje hladký chod pri výnimočne nízkej spotrebe paliva.
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DSG A 4X4
Kombinácia automatickej 6- alebo
7-stupňovej prevodovky DSG (Direct
Shift Gearbox) a pohonu 4×4 je zárukou
mimoriadneho zážitku z jazdy.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA
Asistent rozjazdu do kopca vám umožní ľahký rozjazd do kopca bez použitia
ručnej brzdy a bez rizika, že sa vozidlo posunie dozadu.

Výkon

Výkon

POHON VŠETKÝCH KOLIES
Vozidlo s pohonom všetkých kolies je najlepšou voľbou pre športovo založené rodiny, ktoré vedú aktívny
život. Spojenie zadnej nápravy prebieha automaticky, takže v normálnych podmienkach vozidlo môže
využívať výhody pohonu predných kolies a v extrémnych podmienkach vynikajúcu trakciu pohonu 4×4.

LAURIN &
KLEMENT
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Laurin & Klement

LOGO
Logo Laurin & Klement
vyšité na operadlách
kožených sedadiel je
exkluzívnym podpisom.

INTERIÉR
Elegantný kožený interiér
Alcantara® ladí s dekorom Piano
Black. Volant, hlavica a manžeta
radiacej páky, ako aj rukoväť
ručnej brzdy sú potiahnuté
čiernou kožou.

OZNAČENIE
Originálne označenie Laurin & Klement
na oboch predných blatníkoch je pripomenutím
dlhoročnej histórie značky ŠKODA. Je
to symbol najvyššej úrovne remeselného
spracovania a osobného prístupu, ktorý je
dedičstvom po našich zakladateľoch.
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
Charakter vozidla zvýrazňujú
exkluzívne 18‑palcové antracitové
disky TURBINE.

PRAHOVÉ LIŠTY
Originálny nápis Laurin
& Klement sa nachádza
aj na prahovej lište
predných dverí.

Laurin & Klement

LUXUS V KAŽDOM
DETAILE

Laurin & Klement stelesňuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť
značky ŠKODA. Najvyššia úroveň výbavy pre model OCTAVIA
je zárukou štýlovosti, sofistikovanosti i technológií.

PRISPÔSOBENIE
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ACTIVE

AMBITION

Štandardná výbava verzie Active zahŕňa vonkajšie spätné
zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie, tónované sklá, zadné
LED svetlá a LED denné svetlá. Vozidlo je ďalej vybavené
manuálnou klimatizáciou, diaľkovým ovládaním s centrálnym
zamykaním, rádiom Swing, Bluetooth, elektricky ovládanými
prednými oknami a ďalšími prvkami.

Štandardná výbava verzie Ambition zahŕňa automatickú klimatizáciu
Climatronic, parkovacie senzory vzadu, 16‑palcové disky z ľahkej
zliatiny, multifunkčný kožený volant, tempomat, elektricky ovládané
okná, lakťovú opierku vpredu so schránkou JUMBO BOX, dáždnik
pod sedadlom spolujazdca, zadnú lakťovú opierku s držiakom
nápojov, 12 V zásuvku v batožinovom priestore a ďalšiu výbavu.

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Cool Brushed,
hnedé látkové čalúnenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Grey Metallic,
čierne látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Cool Brushed,
čierne látkové/kožené čalúnenie
INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Cool Brushed,
hnedé látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Cool Brushed,
čierne látkové čalúnenie

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Grey Metallic,
čierne látkové čalúnenie
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STYLE

LAURIN
& KLEMENT

Štandardná výbava verzie Style zahŕňa prednú masku v lesklej
čiernej farbe, 17‑palcové disky z ľahkej zliatiny, rádio BOLERO,
Front Assist, KESSY, alarm, svetelný a dažďový senzor,
vyhrievané predné sedadlá, TOP LED zadné svetlá, Chrompaket
(lemovanie bočných okien) a ďalšiu výbavu.

Štandardná výbava verzie Laurin & Klement obsahuje Full LED
svetlomety s funkciou AFS, predné hmlové svetlomety s corner
funkciou, LED osvetlenie nástupného priestoru, elektricky
nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou, navigačný systém
COLUMBUS, SOUND SYSTEM CANTON, adaptívny tempomat,
parkovacie senzory, parkovaciu kameru a ďalšiu výbavu.

INTERIÉR L&K ČIERNY/HNEDÝ
Dekor Piano Black,
hnedé čalúnenie Alcantara®

INTERIÉR STYLE ČIERNY/BÉŽOVÝ
Dekor Dark Brushed,
béžové čalúnenie Alcantara®

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Dark Brushed,
čierne čalúnenie Alcantara®

Prispôsobenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Dark Brushed,
čierne kožené čalúnenie

Prispôsobenie

INTERIÉR L&K ČIERNY/HNEDÝ
Dekor Piano Black,
hnedé čalúnenie Alcantara®

INTERIÉR STYLE ČIERNY/BÉŽOVÝ
Dekor Dark Brushed,
béžové čalúnenie Alcantara®

Sivá/červená (športové
sedadlá) – Ambition, Style

Čierna látka/koža – Ambition, Style

Béžová látka/koža – Style

Béžová Alcantara® – Style

Čierna Alcantara® – Style

Sivá/biela (športové sedadlá)
– Ambition, Style

Čierna látka – Style

Béžová látka – Style

Béžová koža – Style

Čierna koža – Style

Hnedá látka – Ambition

Prispôsobenie

Čierna látka – Ambition

Čierna/sivá látka – Active

Prispôsobenie

ČALÚNENIE

Prírodná hnedá Alcantara® – L&K
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BIELA LASER UNI

ČERVENÁ CORRIDA UNI

HNEDÁ MAPLE METALÍZA

BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA

BIELA MOON METALÍZA

MODRÁ DENIM METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

SIVÁ QUARTZ METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

MODRÁ PACIFIC UNI

ČIERNA MAGIC METALÍZA

Prispôsobenie
BIELA CANDY UNI

Prispôsobenie

FAREBNÉ
ODTIENE
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DISKY

Čierne disky z ľahkej zliatiny
17" HAWK

Disky z ľahkej zliatiny
18" ALARIS

Disky z ľahkej zliatiny
18" GOLUS

Disky z ľahkej zliatiny
16" ALCATRAS

Kryty kolies 16" TEKTON

Disky z ľahkej zliatiny
16" ILIAS

Strieborné disky z ľahkej zliatiny
17" TRIUS

Čierne disky z ľahkej zliatiny
17" TRIUS

Disky z ľahkej zliatiny
18" PICTORIS

Strieborné disky z ľahkej zliatiny
18" TURBINE

Atracitové disky z ľahkej zliatiny
18" TURBINE*

Prispôsobenie

Strieborné disky z ľahkej zliatiny
17" HAWK

Prispôsobenie

Disky z ľahkej zliatiny 17" DENOM

* Dostupné exkluzívne pre verziu L&K.

PRÍSLUŠENSTVO
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OCTAVIA PODĽA
VAŠICH PREDSTÁV
Vozidlo má rôzne funkcie. Je to mobilná kancelária,
pomocník v domácnosti aj priateľ na cestách.
Aby uspelo v týchto úlohách, jeho výbava musí
vyhovovať vašim potrebám. ŠKODA Originálne
príslušenstvo dopĺňa bezpečnosť, praktickosť
a dizajn vášho vozidla. Pozrite si celú ponuku u vášho
najbližšieho autorizovaného predajcu ŠKODA.

PRENOSNÝ KÁVOVAR
Máte radi kávu? S prenosným
kávovarom si môžete
vychutnať rozvoniavajúcu
šálku vždy a všade.

INTELIGENTNÝ DRŽIAK – VEŠIAK
Vešiak na šaty, ktorý sa uchytáva
na opierky hlavy na predných
sedadlách, je mimoriadne praktický
doplnok najmä pre tých, ktorí cestujú
do práce v obleku.

PRIEČNY STREŠNÝ NOSIČ
Priečny strešný nosič (pre verziu
Combi) vám umožňuje bezpečne
pripevniť ďalšie nosiče a držiaky
zo ŠKODA Originálneho príslušenstva,
ako napríklad nosič na bicykel, nosič
alebo strešný box na lyže, alebo
snowboardy a iné.

KRYTY PEDÁLOV
Z UŠĽACHTILEJ OCELE
Elegantné a praktické kryty pedálov pre
vozidlá s automatickou prevodovkou sú
zárukou pohodlia.

OZDOBNÉ KRYTY VENTILOV
S ozdobnými krytmi ventilov
s logom ŠKODA bude vaše
vozidlo vyzerať štýlovo až
do toho najmenšieho detailu.

Príslušenstvo

Príslušenstvo

BEZPEČNOSTNÝ PÁS PRE PSA
Ak jedným z vašich pravidelných
cestujúcich je aj pes,
odporúčame vám, aby ste si
do vozidla namontovali špeciálny
bezpečnostný pás.
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SIEŤOVÝ PROGRAM
Súprava troch sietí červenej farby je veľmi
atraktívnym a praktickým doplnkom, ktorý
spoľahlivo zabráni neželanému pohybu batožiny
a iných predmetov v batožinovom priestore.

Príslušenstvo

Príslušenstvo

PLASTOVÁ VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ak často prevážate veci, ktoré by mohli znečistiť batožinový
priestor, potom je dokonalým riešením plastová vaňa, ktorá sa dá
ľahko vybrať a umyť. Má vyvýšený okraj a hliníkovú lištu,
ktorá umožňuje rozdeliť vaňu podľa vašich potrieb.

MOTOR

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,4 TSI/110 kW
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,5 TSI/110 kW
ACT
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,8 TSI/132 kW
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,8 TSI/132 kW
4x4
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,6 TDI/66 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

1,6 TDI/85 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/110 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/110 kW
4x4
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/135 kW
4x4
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

Počet valcov/zdvihový objem (cm )

4/1 197

3/999

4/1 395

4/1 395

4/1 495

4/1 798

4/1 798

4/1 598

4/1 598

4/1 968

4/1 968

4/1 968

Max. výkon/otáčky (kW/min.-1)

63/4 300 – 5 300

85/5 000 – 5 500

81/4 800 – 6 000

110/5 000 – 6 000

110/5 000

132/5 100 – 6 200

132/4 500 – 6 200

66/2 750 – 4 600

85/3 250 – 4 000

110/3 500 – 4 000

110/3 500 – 4 000

135/3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment/otáčky (Nm/min.-1)

160/1 400 – 3 500

200/2 000 – 3 500

200/1 500 – 3 500

250/1 500 – 3 500

250/1 500 – 3 500

250/1 250 – 5 000

280/1 350 – 4 500

230/1 400 – 2 750

250/1 500 – 3 200

340/1 750 – 3 000

340/1 750 – 3 000

380/1 750 – 3 250

Emisná norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Palivo

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON 95

benzín, RON 95

nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

3

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Maximálna rýchlosť (km/hod.)

181

203 (202)

195

219

220

231

229

186

203 (202)

218 (215)

215 (212)

228

Zrýchlenie 0 – 100 km/hod. (s)

12,0

9,9 (10,0)

10,9 (11,0)

8,1 (8,2)

8,2 (8,3)

7,3 (7,4)

7,4

12,2

10,1 (10,2)

8,4 (8,5)

8,5 (8,3)

7,1

Spotreba paliva podľa normy 99/100
(l/100 km)
6,1/6,0*

5,9/6,0** (5,7/5,6*)

7,5/CNG: 7,4 m3
(6,7/CNG: 6,9 m3)

6,7 (6,0/6,1**)

6,1/6,0* (6,1/6,2**)

7,6 (7,1)

8,1

4,6/4,5*/4,7**

4,6/4,5*/4,7**
(4,2/4,1*)

5,1/5,2** (5,2/5,3**)

5,7/5,6* (6,0/6,1**)

5,6

– mimo mesta

4,2/4,1*

4,2 (4,3/4,2*)

4,7/CNG: 4,6 m3
(4,8/CNG: 4,7 m3)

4,3/4,5** (4,2/4,4**)

4,2/4,1*/4,3**
(4,2/4,3**)

5,2 (5,0)

5,7

3,8/3,7*/3,9**

3,8/3,7*/3,9**
(3,8/3,7*)

3,9/3,8* (4,1/4,2**)

4,2/4,3** (4,3/4,4**)

4,5

– kombinovaná

4,9/4,8*

4,8/4,9** (4,8/4,7*)

5,7/CNG: 5,7 m3
(5,5/CNG: 5,5 m3)

5,2/5,3** (4,9/5,0**)

4,9/5,0** (4,9/5,0**)

6,1 (5,8)

6,6

4,1/4,0*/4,2**

4,1/4,0*/4,2**
(3,9/4,0**)

4,3/4,4** (4,5/4,6**)

4,7/4,8** (4,9/5,0**)

4,9

ĎALŠIE ÚDAJE
Karoséria

Vonkajšie rozmery

Typ

5-miestna verzia s 5 dverami a 2 oddelenými časťami

Dĺžka/šírka (mm)

Súčiniteľ odporu
vzduchu CW

0,291 – 0,321 podľa motorizácie

Výška (mm)

1 461; CNG: 1 458

Rázvor (mm) – podľa motorizácie

2 686; 2 680

Podvozok
zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym
skrutným stabilizátorom

Rozchod vpredu/vzadu (mm)
– podľa motorizácie

1 549; 1 543/1 549;
1 540; 1 542; 1 534

Zadná náprava

kľuková náprava s vlečenými ramenami / 1,8 TSI; G-TEC; 4x4: viacprvkové
zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami a priečnym skrutným
stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

141; 4x4: 138

Brzdový systém

hydraulický dvojokruhový diagonálne prepojený brzdový systém
s podtlakovým posilňovačom s dvojakým účinkom

Vnútorné rozmery

– predné brzdy

kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcim
strmeňom

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)

114/113*/115**

110/109*/112**
(108/106*/109**)

131/CNG: 101
(125/CNG: 98)

121/120*/123**
(114/113*/116**)

113/112*/114**
(114/113*/115**)

139 (133)

153

106/105*/109**

106/105*/109**
(103/102*/105**)

113/112*/114**
(118/117*/119**)

124/123*/125**
(128/127*/130**)

129

Priemer kruhu otáčania (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

– zadné brzdy

kotúčové brzdy

Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 983/980

hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom

Objem batožinového priestoru (max. l)

Kolesá

6,5J x 16"

Pneumatiky

205/55 R16

Bez rezervnej pneumatiky, so zadnými
sedadlami – v nesklopenej/sklopenej polohe

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

4x4

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

4x4

4x4

Spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky
ovládané

hydraulická
jednokotúčová
spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky
ovládané

Prevodovka

manuálna
5-rýchlostná

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

automatická
6-rýchlostná DSG

manuálna
5-rýchlostná

manuálna
5-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 6-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

automatická
6-rýchlostná DSG

Pohotovostná hmotnosť – v štandardnej
verzii so 75 kg vodičom (kg)

1 225

1 225 (1 247)

1 394 (1 419)

1 255 (1 269)

1 270 (1 285)

1 320 (1 335)

1 428

1 305

1 305 (1 320)

1 332 (1 352)

1 438 (1 468)

1 463

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra
výbavou (kg)

625

625

559 (548)

625

625

585

585

625

625

625

638

585

2 686

590 l
1 084

1 087

4 670

1 454

Typ

886

2 017

1 449

1 549

590/1 580;
G‑TEC: 460/1 450

12.3°

POHON

1 454/1 449

Riadenie

14°

Emisie CO2 (g/km)

4 670/1 814

Predná náprava

1 461

– v meste

75

1,4 TSI/81 kW
G-TEC

1 010

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,0 TSI/85 kW

980

1,2 TSI/63 kW

983

74

TECHNICKÉ ÚDAJE
OCTAVIA

1 549

Hmotnosť spolu (kg)

1 775

1 775 (1 797)

1 878 (1 892)

1 805 (1 819)

1 820 (1 835)

1 830 (1 845)

1 938

1 855

1 855 (1 870)

1 882 (1 902)

2 001 (2 031)

1 973

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (max. kg)

610

610 (620)

690 (700)

620 (630)

630 (640)

650 (660)

710

640

650

660 (670)

710 (730)

730

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 %
stúpaní (max. kg)

1 100

1 300

1 400

1 500

1 500

1 600

1 600

1 400

1 500

1 600

2 000

1 800

Objem palivovej nádrže (l)

50

50

50 + 15 kg CNG

50

50

50

55

50

50

50

55

55

1 814

( ) Platí pre verzie s automatickou prevodovkou.
*
zmena pri použití pneumatík s optimalizovaným valivým odporom 205/55 R16
**
zmena pri použití 17"/18" pneumatík, pri 1.4 TSI a 2.0 TDI len pri 18"
Uvedené hodnoty platia pre štandardný model bez ďalšej výbavy.
Všetky motory sú vybavené systémom Štart/Stop a funkciou na rekuperáciu energie.

Technické údaje

Technické údaje

HMOTNOSŤ

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,4 TSI/110 kW
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,8 TSI/132 kW
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,8 TSI/132 kW
4x4
preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,6 TDI/66 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

1,6 TDI/85 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/110 kW
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/110 kW
4x4
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

2,0 TDI/135 kW
4x4
preplňovaný
vznetový motor
so systémom
common-rail

Počet valcov/zdvihový objem (cm3)

4/1 197

3/999

4/1 395

4/1 395

4/1 495

4/1 798

4/1 798

4/1 598

4/1 598

4/1 968

4/1 968

4/1 968

Max. výkon/otáčky (kW/min.-1)

63/4 300 – 5 300

85/5 000 – 5 500

81/4 800 – 6 000

110/5 000 – 6 000

110/5 000

132/5 100 – 6 200

132/4 500 – 6 200

66/2 750 – 4 600

85/3 250 – 4 000

110/3 500 – 4 000

110/3 500 – 4 000

135/3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment/otáčky (Nm/min.-1)

160/1 400 – 3 500

200/2 000 – 3 500

200/1 500 – 3 500

250/1 500 – 3 500

250/1 500 – 3 500

250/1 250 – 5 000

280/1 350 – 4 500

230/1 400 – 2 750

250/1 500 – 3 200

340/1 750 – 3 000

340/1 750 – 3 000

380/1 750 – 3 250

Emisná norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Palivo

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

benzín, RON 95

benzín, RON 95

nafta

nafta

nafta

nafta

nafta

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Maximálna rýchlosť (km/hod.)

178

201 (200)

193

216

219 (218)

229

227

183

201 (200)

216 (213)

213 (210)

226

Zrýchlenie 0 – 100 km/hod. (s)

12,2

10,1 (10,2)

11,0 (11,1)

8,2 (8,3)

8,3 (8,4)

7,4 (7,5)

7,5

12,3

10,2 (10,3)

8,5 (8,6)

8,6 (8,4)

7,2

Spotreba paliva podľa normy 99/100
(l/100 km)
6,1/6,0*

5,9/6,0** (5,7/5,6*)

7,5/CNG: 7,4 m3
(6,8/CNG: 6,9 m3)

6,8 (6,2/6,3**)

6,2/6,1*/6,3**
(6,1/6,2**)

7,6 (7,1)

8,1

4,6/4,5*/4,7**

4,6/4,5*/4,7**
(4,2/4,1*)

5,1/5,2** (5,3/5,2*)

5,7/5,6* (6,0/6,1**)

5,6

– mimo mesta

4,2/4,1*

4,2 (4,3/4,2*)

4,8/CNG: 4,7 m3
(4,8/CNG: 4,8 m3)

4,5/4,4*/4,6**
(4,4/4,3*/4,5**)

4,3/4,5** (4,2/4,3**)

5,2 (5,0)

5,7

3,8/3,7*/3,9**

3,8/3,7*/3,9**
(3,8/3,7*)

3,9/3,8* (4,2/4,1*)

4,2/4,3** (4,3/4,4**)

4,5

– kombinovaná

4,9/4,8*

4,8/4,9** (4,8/4,7*)

5,8/CNG: 5,7 m3
(5,5/CNG: 5,6 m3)

5,3/5,4** (5,0/5,1**)

5,0/5,1** (4,9/5,0**)

6,1 (5,8)

6,6

4,1/4,0*/4,2**

4,1/4,0*/4,2**
(3,9/4,0**)

4,3/4,4** (4,6/4,5*)

4,7/4,8** (4,9/5,0**)

4,9

Emisie CO2 (g/km)

114/113*/115**

110/109*/112**
(108/106*/109**)

132/CNG: 102
(126/CNG: 99)

124/123*/125**
(117/116*/119**)

115/114*/116**
(114/113*/115**)

140 (133)

154

106/105*/109**

106/105*/109**
(103/102*/105**)

113/112*/114**
(119/118*/120**)

124/123*/126**
(128/127*/130**)

129

Priemer kruhu otáčania (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Typ

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

4x4

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

pohon predných
kolies

4x4

4x4

Spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky
ovládané

hydraulická
jednokotúčová
spojka

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulická
jednokotúčová
spojka (dve súosové
spojky, elektrohydraulicky ovládané)

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky
ovládané

Prevodovka

manuálna
5-rýchlostná

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

automatická
6-rýchlostná DSG

manuálna
5-rýchlostná

manuálna
5-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 6-rýchlostná DSG)

manuálna
6-rýchlostná (automatická 7-rýchlostná DSG)

automatická
6-rýchlostná DSG

Pohotovostná hmotnosť – v štandardnej
verzii so 75 kg vodičom (kg)

1 247

1 247 (1 269)

1 416 (1 441)

1 277 (1 291)

1 292 (1 307)

1 342 (1 357)

1 450

1 327

1 327 (1 342)

1 354 (1 374)

1 458 (1 490)

1 485

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra
výbavou (kg)

645

645

524 (513)

645

645

585

638

645

645

645

638

585

Hmotnosť spolu (kg)

1 817

1 817 (1 839)

1 865 (1 879)

1 847 (1 861)

1 862 (1 877)

1 852 (1 867)

2 013

1 897

1 897 (1 912)

1 924 (1 944)

2 021 (2 053)

2 048

ĎALŠIE ÚDAJE
Karoséria

Vonkajšie rozmery

Typ

5-miestna verzia s 5 dverami a 2 oddelenými časťami

Dĺžka/šírka (mm)

Súčiniteľ odporu
vzduchu CW

0,291 – 0,321 podľa motorizácie

Výška (mm)

1 465; CNG: 1 462

Rázvor (mm) – podľa motorizácie

2 686; 2 680

Podvozok

4 667/1 814

Predná náprava

zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym
skrutným stabilizátorom

Rozchod vpredu/vzadu (mm)
– podľa motorizácie

1 549; 1 543/1 549;
ň1 540; 1 542; 1 534

Zadná náprava

kľuková náprava s vlečnými ramenami / 1,8 TSI; G-TEC; 4x4: viacprvkové
zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami a priečnym skrutným
stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

141; 4x4: 138

Brzdový systém

hydraulický dvojokruhový diagonálne prepojený brzdový systém
s podtlakovým posilňovačom s dvojakým účinkom

Vnútorné rozmery

– predné brzdy

kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcim
strmeňom

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)

– zadné brzdy

kotúčové brzdy

Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 983/995

Riadenie

hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom

Objem batožinového priestoru (max. l)

Kolesá

6,5J x 16"

Pneumatiky

205/55 R16

Bez rezervnej pneumatiky, so zadnými
sedadlami – v nesklopenej/sklopenej polohe

1 454/1 449

610/1 740;
G-TEC: 480/1 610

610 l
1 050

886

2 686

1 087

4 667

2 017

1 010

1 549

1 449

POHON

12.2°

13.9°

– v meste

77

1,5 TSI/110 kW
ACT

995

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,4 TSI/81 kW
G-TEC

983

preplňovaný
zážihový motor
s priamym vstrekovaním paliva

1,0 TSI/85 kW

1 454

MOTOR

1,2 TSI/63 kW

11 465
461

76

TECHNICKÉ ÚDAJE
OCTAVIA COMBI

1 549

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (max. kg)

620

620 (630)

700 (710)

630 (640)

640 (650)

660 (670)

720

650

660

670 (680)

720 (740)

730

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 %
stúpaní (max. kg)

1 100

1 300

1 400

1 500

1 500

1 600

1 600

1 400

1 500

1 600

2 000

1 800

Objem palivovej nádrže (l)

50

50

50 + 15 kg CNG

50

50

50

55

50

50

50

55

55

1 814

( ) Platí pre verzie s automatickou prevodovkou.
*
zmena pri použití pneumatík s optimalizovaným valivým odporom 205/55 R16
**
zmena pri použití 17"/18" pneumatík, pri 1.4 TSI a 2.0 TDI len pri 18"
Uvedené hodnoty platia pre štandardný model bez ďalšej výbavy.
Všetky motory sú vybavené systémom Štart/Stop a funkciou na rekuperáciu energie.

Technické údaje

Technické údaje

HMOTNOSŤ

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM:
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia výhradne
na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani
záruky. Zobrazujú predvýrobné vozidlá a určité ilustrácie,
funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných
výrobných vozidiel a ponuky v jednotlivých krajinách.
So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok
a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu vozidiel ŠKODA.

AK SA VÁM O NEJ DOBRE ČÍTA ,
EŠTE LEPŠIE SA VÁM NA NEJ BUDE JAZDIŤ

OC502 20

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU

Váš partner ŠKODA:

