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ДОВГОЛІТТЯ 
ТОБІ, OCTAVIA!
OCTAVIA довготривалий час є найуспішнішою моделлю ŠKODA.

 Для підтримки такої високої позиції надалі, необхідне постійне 

вдосконалення  та інновації,  в тому числі і в дизайні, комфорті, 

безпечності та екологічності.  

Ми пишаємось та задоволені тим, що нова OCTAVIA має 

безліч нових функцій, і, навіть, з самого початку ми впевнені, що 

це прославить її  ім’я.
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СПОРТ ТА ДИЗАЙН





Декоративні наліпки на пороги 3D
5E3 071 310 | чорний глянцевий 
5E3 071 310A | карбон 

Декоративні накладки на пороги з нержавіючої сталі
5E3 071 303

Декоративні накладки на пороги зі сталевими вставками
5E3 071 303AДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ НА

ДВЕРНІ ПОРОГИ

Чотири накладки на пороги з написом OCTAVIA та дві 
підсвічувані накладки, які чудово підкреслюють контури 
автомобіля, мають не тільки естетичне значення, а також 
практичне. Вони захищають дверні пороги від бруду. 

Підсвічувані накладки на пороги
5E3 071 300
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LED-логотип OCTAVIA
5E3 052 133E

Спойлер на багажник
5E6 071 641  F9R

Захисна накладка на край багажника - чорного кольору 
5E6 061 195 | Limo, 5E7 061 195 | Combi

Захисна накладка на край багажника - сталевого кольору 
5E7 061 195A | Combi
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Накладки на зовнішні дзеркала
5E3 072 530B F9R | чорний металік 
5E3 072 530C F9R | чорний металік, з Асистентом бокового 
огляду (Side View Assist)

НАКЛАДКИ НА ЗОВНІШНІ 
ДЗЕРКАЛА
Насолоджуйся спортивним виглядом своєї 
OCTAVIA завдяки стильним накладкам на 
дзеркала.

Дзеркало з автозатемненням 
5E4 072 538  
5E4 072 538A | для авто з Асистентом бокового огляду ( Side View Assist) 
5E4 072 538C | з автоматичним складанням, для авто з Асистентом бокового огляду (Side View 
Assist)
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Накладки на педалі з нержавіючої сталі
5E1 064 200 |  для авто з механічною КПП 
5E1 064 205 |  для авто з автоматичною КПП

Накладка на підніжку
5E1 064 209

НАКЛАДКИ НА ПЕДАЛІ

Накладки на педалі надають більш привабливого 
вигляду та чудово поєднуються з кольорами інтер‘єра 
вашого автомобіля. 
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КОЛЕСА



Чи знаєте ви, що …
Всі легкосплавні диски проходять вибагливі 

сертифікаційні випробування на ŠKODA AUTO, 

щоб підтвердити стійкість до корозії, кліматичних 

коливань та експлуатаційних навантажень. Крім 

цього, легкосплавні диски захищені фарбою 

з характеристиками високої витривалості та 

жаростійкості.  

Використовуються з ланцюгами 
протиковзання

VELORUM
легкосплавні диски 6.5J x 16” ET46  
для шин 205/60 R16

5E3 071 496 FL8 | чорний металік
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VELORUM
легкосплавні диски 6.5J x 16” ET46  
для шин 205/60 R16

5E3 071 496 FL8 | чорний металік
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VEGA
легкосплавні диски 7.5J x 18” ET48  
для шин 225/45 R18

5E3 071 498F FL8 | чорний металік, 
брашовані

ROTARE
легкосплавні диски 7.0J x 17” ET46  
для шин 205/55 R17

5E3 071 497C 8Z8 | срібний

PULSAR
легкосплавні диски 7.0J x 17” ET46  
для шин 205/55 R17

5E3 071 497D FL8 | чорний металік, брашовані

TWISTER
легкосплавні диски 7.0J x 16” ET46  
для шин 205/60 R16

5E3 071 496A 8Z8 | срібний металік

VELORUM
легкосплавні диски 6.5J x 16” ET46  
для шин 205/60 R16

5E0 071 496L 8Z8 | срібний металік

PERSEUS
легкосплавні диски 7.5J x 18” ET48  
для шин 225/45 R18

5E3 071 498G 8Z8 | срібний, брашовані

PERSEUS
легкосплавні диски 7.5J x 18” ET48  
для шин 225/45 R18

5E3 071 498H HA7 | антрацит, брашовані

TEKTON
пластикові ковпаки для 16” сталевих дисків 
(4 од.)

5E0 071 456C

16



Чохли для комплекта коліс
000 073 900L

Ковпачки для колес без захисних болтів:
1Z0 071 215 7ZS | сірий металік 
1Z0 071 215 UZ7 | сірий глянцевий 
1Z0 071 215 9B9 | чорний глянцевий
1Z0 071 215 Z37 | сірий матовий 
1Z0 071 215 01C | чорний матовий

Ковпачки для колес з захисними 
болтами:
1Z0 071 215A Z37 | сірий матовий 
1Z0 071 215A 01C | чорний матовий 

Ковппачки болтів

Декоративні ковпачки клапанів 
000 071 215C

ПІКЛУВАННЯ ПРО КОЛЕСА ТА 
ПАКЕТ «СТИЛЬ»

Колеса автомобіля як взуття. Не має значення «взуття» 
вашої ŠKODA стильне, спортивне або практичне, 

ПІКЛУВАННЯ ПРО КОЛЕСА ТА ПАКЕТ «СТИЛЬ» (чохли 

на колеса, ковпачки клапанів, захисні болти) зроблять 

ваші колеса ще більш привабливвими та унікальними!

Захисні болти
000 071 597C
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ЗВ‘ЯЗОК





CONNECT App

ŠKODA CONNECT
Це для подорожі, а не просто напрямку - зі ŠKODA OCTAVIA 
кожний в автомобілі буде насолоджуватись поїздкою. 
Мультимедійна система створить всі умови для спілкування з 
друзями та родиною, надасть вам необхідну інформацію та створить 
гарний настій для вас та ваших пасажирів. 

Використовуйте ŠKODA Connect App щоб перевірити закриті чи 
відкриті двері, подивитись паркувальну позицію, використати 
мобільний прилад та ще численні можливості, які чекають, щоб 
ви скористались ними.  Статистичні дані вашої останньої поїздки 
допоможуть вам спланувати більш ефективний маршрут наступного 
разу. 

З додатком ŠKODA Connect App, автомобіль завжди залишиться під 
вашим контролем в будь-який час і в будь-якому місці.  Доступ до 
всіх функцій автомобіля завжди та будь-де з вашого смартфона або 
смарт годинника.  
Налаштування доступні на основі замовленого спеціального пакету 
ŠKODA Connect: Infotainment Online або Care Connect.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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Адаптер USB C до USB A 3.0 
000 051 443H

USB кабель
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E

USB C to USB A  |  565 051 510 
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MYŠKODA APP
ВСЕ ПРО АВТОМОБІЛЬ В ВАШІЙ КИШЕНІ

Уявіть додаток до вашого смартфону, який діє як ваш компаньон 
кожного дня. Додаток, що забезпечує вас інформацією про ваш 
автомобіль та послуги де б ви не знаходились. Це можливість 
отримати негайну допомогу на дорозі або швидко отримати 
зв‘язок зі своїм дилером. Персональний асистент завжди 
приходить вчасно.  
Скористайтесь MyŠKODA App.

MyŠKODA App - це мобільний додаток для iOS (Apple) та Android 
(Google) приладів. Його основна мета - допомогти вам в різних 
ситуаціях кожного дня. Додаток оснащений системою PAUL 
(Персональний Асистент), інтерактивним помічником, який 
ознайомить вас з додатком та допоможе знайти рішення.  

Було б не погано вмістити свій автомобіль у смартфон?  
...з MyŠKODA App, ви отримаєте навіть більше...
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Мій автомобіль -  – Основна частина додатку 
слідкує за вашим автомобілем: Данні про 
автомобіль - це останній звіт про авто та 
нагадування про обслуговування,  Інструкція 
- це інтерактивна копія Інструкції Власника, 
а в розділах Перед Початком, Контрольні 
Сигнали, Швидкі Підказки, Відео Підказки 
та Розумні Рішення знаходяться покрокові 
навчальні матеріали. 

Календар – PAUL стежить за дорожнім рухом, 
погодою та паливом, щоб повідомити, чи 
можуть виникнути проблеми на дорозі та чи 
варто підготуватися заздалегідь. Він зверне 
вашу увагу на те, що ви можете запізнитися 
через напружений трафік або погану погоду. 
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КОМФОРТ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



КОМФОРТ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



Термоелектричний холодильник (15л)
5L0 065 400

Термоелектричний холодильник (20л)
000 065 400G

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК
Освіжіть себе в спекотні літні дні.
Завдяки холодильнику з асортименту аксесуарів 
ŠKODA ви завжди можете мати холодні напої, 
фрукти, закуски або інше під рукою в своєму 
автомобілі.  Функціональність та універсальність 
термоелектричного холодильника робить 
його ідеальним аксесуаром для будь-якого 
автомобіля ŠKODA, що покращує ваше життя 
під час подорожі. Він незамінний при тривалих 
поїздках, або під час поїздок до магазину, якщо 
продукти мають бути охолоджені.  
Доступний в двох варіантах - 15л та 20л. 
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LED-лампа (12V)  
000 069 690L

LED-ЛАМПА
LED-лампа підвищує 
комфортність тривалих 
подорожей. 

Парасолька
000 087 600G 9B9

ПАРАСОЛЬКА
Для вашого комфорту 
парасолька розміщується в 
дверях водія або пасажира.
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Портативна кавоварка
000 069 641C

ПОРТАТИВНА КАВОВАРКА
Ви любите каву? Тоді вам сподобається 
проста, легка, елегантна та компактна 
кавоварка з асортименту аксесуарів 
ŠKODA. Завдяки цій кавоварці, ви можете 
насолоджуватись улюбленою кавою будь-де. 
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ПОРТАТИВНА КАВОВАРКА

Корзина для сміття
5JA 061 107 9B9 | чорний 
5JA 061 107 WC4 | бежевий

Попільничка у підскляннику
000 061 142B

КОРЗИНА ДЛЯ СМІТТЯ
Стильна корзина для сміття - це елегантне 
рішення для сміття в автомобілі. Кришка запобігає 
можливому запаху або випаданню сміття. 
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Скребок
000 096 010E

Щітка
000 096 011

СКРЕБОК ТА ЩІТКА
Не дозволяйте погоді вас здивувати, будьте 
готові разом з нашим скребком та щіткою до 
будь-якого льоду та снігу. 
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Текстильні килимки- Prestige
5E4 061 270

Всесезонні килимки
5E4 061 500 

КИЛИМКИ

Текстильні килимки - Standard
5E4 061 404 

ТЕКСТИЛЬНІ КИЛИМКИ
Ці килимки додають затишку салону вашого 
автомобіля та знижують рівень шуму всередині 
транспортного засобу, тим самим збільшуючи 
комфорт пасажирів під час подорожі.

ВСЕСЕЗОННІ КИЛИМКИ

Завдяки практичному розумному дизайну 
і матеріалу вони чудово покривають та 
захищають підлогу від бруду та води. 

Текстильні килимки - Prestige, з сірою 
стрічкою
5E4 061 270A 
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Всесезонний килимок на тунелі
5E3 061 580

Задні бризковики
5E3 075 101

Передні бризковики
5E3 075 111

ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ 
БРИЗКОВИКИ
Вони забезпечують як захист, так і гарний 
зовнішній вигляд. Передні та задні 
бризковики запобігають забрудненню 
кузова автомобіля або пошкодженню 
снігом та гравієм.  

ВСЕСЕЗОННИЙ 
КИЛИМОК НА ТУНЕЛІ 
Цей килимок є практичним додатком, який 
чудово пасує до всесезонних килимків в 
салоні. Він захищає від бруду центральний 
тунель в вашому автомобілі. 
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Система сіток
5E7 065 110A |  сірий 
5E7 065 110 |  чорний 
5E7 065 110B |  чорний (для подвійної підлоги) PHEV, CNG

СІТКИ

Універсальний фіксуючий елемент
6V0 061 104

Сумка для багажника
DMK 770 003

Зробіть транспортування 
речей простішим та 
комфортнішим 

завдяки численним продуктам, таким 

як системи сіток, фіксуючим елементам 

або сумкам для багажника. Вам також 

сподобається захист багажника, килимки для 

багажника та піддони.
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Двосторонній килимок багажника
5E6 061 163 | Limo, 5E7 061 163 | Combi, 5E7 061 163A | подвійна підлога

Складане покриття багажника
5E6 061 210 | Limo, 5E7 061 210A | Combi 
5E7 061 210 | подвійна підлога

Пластиковий піддон
5E6 061 162 | Limo 
5E7 061 162 | Combi

Всесезонний килимок багажника
5E6 061 162A | Limo, 5E7 061 162A | Combi

Розсувний елемент 
перегородки
000 017 254A

Перегородка для 
пластикового піддона
565 017 254
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Решітка багажника поздовжня
5E7 017 222 | Combi

Захисна плівка для завантажувального краю
5E6 061 197A | Limo, 5E7 061 197A | Combi

Решітка багажника поперечна
5E7 017 221 | Combi

Багатофункціональна кишеня
5E6 061 103 | Limo, 5E7 061 103 | Combi
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Смарт-тримач - гачок
3V0 061 126

Смарт-тримач - мультимедія
3V0 061 129

Смарт-тримач - плічка
3V0 061 127

СМАРТ-ТРИМАЧІ - ПАКЕТ КОМФОРТ
Є багато причин, чому водії люблять автомобілі ŠKODA. Деякі люди цінують 
практичність, інші обожнюють сімейні характеристики, а когось вражає 
дизайн та комфорт цих автомобілів.  
Ми підготували спеціальні пакети, щоб ви могли використовувати 
простір вашого автомобіля в залежності від ваших різноманітних потреб. 
Насолоджуйтесь власними зонами комфорту, куди б ви не поїхали. Пакет 
Комфорт пропонує вам багато смарт-рішень для того, щоб ваші ділові або 
сімейні подорожі стали ще більш приємними. 

Смарт-тримач - адаптер
3V0 061 128

Пакет Комфорт L
000 061 122D
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Тримач мультимедія
000 051 435AK

ТРИМАЧ МУЛЬТИМЕДІЯ
Тримач мультимедія - це одне з доповнень 
до різноманітного асортименту оригінальних 
аксесуарів ŠKODA, яке стане в нагоді у випадку, 
якщо ви хочете використовувати свій тримач для 
чашок по-новому, оригінально. Цей практичний 
тримач забезпечує комфортне користування 
мобільним телефоном, музичним плеєром 
чи іншим медіа-пристроєм та швидку його 
доступність.

СМАРТ-ТРИМАЧІ
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ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ



Кріплення для велосипеду на фаркоп - для 3-х велосипедів
000 071 105P

Адаптер з 13-контактної на 
7-контактну розетку
EAZ 000 001A

Знімний фаркоп
5E3 092 155 + 5E3 055 202

Кріплення для велосипеду на 
фаркоп - для 2-х велосипедів
000 071 105F 

СКЛАДАНИЙ ФАРКОП
Виготовлений з високоякісних матеріалів,
фаркоп пройшов випробування на 
навантаження, а також міцність та стійкість 
до корозії.

Складаний фаркоп
5E3 092 160

42



КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ 
НА ФАРКОП 
Кріплення для велосипедів на фаркоп - це ідеальне рішення 
для автомобілів з фаркопом. Елегантний і водночас міцний 
дизайн пасує автомобілям ŠKODA.  
Є в варіантах для двох або трьох велосипедів. 
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Багажні рейки
5E6 071 126 | Limo, 5E7 071 151 | Combi

Кріплення для велосипеда на даху
000 071 128P  |  Алюміній, 000 071 128D  |  Сталь

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДІВ

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ ТА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ЛИЖ ТА СНОУБОРДІВ НА ДАХУ
Ці рейки були розроблені спеціально для нової OCTAVIA. Ви можете надійно встановити кріплення 
для велосипедів на рейки даху. Кріплення для лиж та сноубордів - це безпечне і надійне рішення для 
транспортування їх на даху вашого автомобіля.
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Кріплення для лиж та сноубордів
000 071 129AA
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НОВИЙ багажний бокс - 
чорний
000 071 175D 

БАГАЖНИЙ БОКС
400 ЛІТРІВ
Новий багажний бокс місткістю до 
шести пар лиж або п‘яти сноубордів в 
ексклюзивному дизайні ŠKODA. Маючи 
об‘єм 400 літрів, три поперечні планки 
кріплення та одну поздовжню спереду, 
він дозволяє вам безпечно зберігати не 
лише зимове снаряддя.

НОВИЙ багажний бокс- 
срібний
000 071 175C 

Для вашого комфорту цей 
багажний бокс відкривається 
в обидві сторони. 
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БАГАЖНИЙ БОКС

Багажний бокс - 380 л
5L6 071 175     |  срібний 
5L6 071 175A  |  чорний 
5L6 071 175B  |  білий
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Сумка для лиж на дах
000 071 156

Сумка для лиж
000 050 515D

СУМКА ДЛЯ ЛИЖ
Розроблена для двох пар лиж вагою до 10 кг, 
легко миється, водонепроникна, вберігає лижи від 
подряпин. Також допомагає захистити сидіння від 
вологи та бруду. 
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Сумка для лиж
000 050 515D

49



БЕЗПЕКА



БЕЗПЕКА



Дитяче сидіння Kidfix XP 
(3-х точковий ремінь безпеки)
000 019 906K

Дитяче сидіння Kidfix II XP 
(4-х точковий ремінь безпеки)
000 019 906L

15–36 кг15–36 кг

Дитяче сидіння BABY-SAFE Plus 
1ST 019 907

Дитяче сидіння ISOFIX Duo Plus Top Tether
DDA 000 006

0–13 кг 9–18 кг

Захисна накладка під дитяче 
сидіння
000 019 819A

ДИТЯЧІ СИДІННЯ
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Захист заднього сидіння
3V0 061 680

Ремінь безпеки для собаки
розмір S | 000 019 409A 
розмір M | 000 019 409B  
розмір L | 000 019 409C  
розмір XL | 000 019 409D 

ЗАХИСТ ЗАДНЬОГО 
СИДІННЯ
Практичне покриття запобігає псуванню та 
забрудненню салона вашого автомобіля. 
Розмір можна змінювати, щоб захистити 
лише половину заднього сидіння. 

ДЛЯ СОБАКИ
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Система блокування механічної КПП
5E3 071 775 

16  ̋/ 17˝ Ланцюги протиковзання
000 091 387AK

Запасне колесо
5E3 601 011B

Комплект для запасного колеса
5E7 093 860 

Задні паркувальні сенсори
5E6 054 630 | Limo, 5E7 054 630 | Combi
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Автокосметика

КАТАЛОГ 
АВТОКОСМЕТИКИ

2-в-1 Очисник дисплею
000 096 311T

Комплект автокосметики
000 096 356F

2-В-1 ОЧИСНИК 
ДИСПЛЕЮ 
Цей практичний набір включає 
миючий засіб та високоякісну 
чистячу ганчірку в сучасному 
мінімалістичному дизайні - 2 в 1, 
що ретельно очищає дисплей, 
зберігаючи його бездоганним. 
Чистяча рідина та тканина з 
мікроволокна гарантують повне 
видалення бруду чи дратівливих 
відбитків пальців.
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Трос
GAA 500 001

Сигнальний жилет
000 093 056L  |  жовтий 
000 093 056K  |  помаранчовий

Знак аварійної зупинки
GGA 700 001A

Складана лопата для снігу
5L0 099 320

Комплект запобіжників
5E3 052 000 

Накладка під номерним знаком
KEA 075 004
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ТЕСТИ ТА ЯКІСТЬ



ЯКІСТЬ ЩО ТРИВАЄ

Чи знаєте ви про те, що текстильні килимки з асортименту 

Оригінальних Запчастин ŠKODA проходять так званий “каблук-

тест”? Цей тест модулює рух ноги водія при натиску на педаль 

газу, каблук заглиблюється на 5 мм в килимок під кутом 45° за 

сухих та вологих умов. 

Крім цього, килимки проходять тест на витривалість, а також 

увага приділяється фіксації килимка до обшивки салону 

автомобіля. Тест розроблений для перевірки сили фіксації, яка 

необхідна для того, щоб водій міг комфортно зняти килимок, 

але під час руху автомобіля килимки залишалися на місці. 

Тестування фіксуючого елемента
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ТЕСТУВАННЯ 
БЕЗПЕКИ ДИТИНИ
Бажаєте, щоб пересування в автомобілі для дитини стало 
максимально безпечним?

У такому випадку дитячі крісла з асортименту 
оригінальних аксесуарів ŠKODA з варіантом встановлення 
у напрямку протилежному руху - це найкраще рішення для 
транспортування маленьких пасажирів.

Практичні та варіативні

Розумний дизайн дитячих сидінь дозволяє 
дитині сидіти не лише на задньому сидінні, а 
також на передньому, де ви можете її бачити. 
Дитячі сидіння характеризуються варіативністю 
та різноманітністю опцій для регулювання в 
залежності від зросту дитини.

Якість підтверджено
Всі дитячі сидіння ŠKODA відповідають 
Європейським нормам безпеки (EHK 44.04) та 
пройшли багаточисленні тести. Висока якість 
та безпечність дитячих сидінь підтверджена 
чудовими результатами тестів Euro NCAP, тестів 
на стійкість до займання, відсутність шкідливих 
речовин та якість обшивки.

ТЕСТИ
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Деякі моделі, представлені в цьому каталозі, оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким не обов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, оснащення, матеріалів, гарантій 
та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це. Інформація, що міститься в цьому каталозі, носить ознайомчий 
характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представлені в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного або додаткового 
обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати у офіційних дилерів ŠKODА.

ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”, пр.Перемоги, 67,  
тел. +38 (044) 364-1959, www.skoda-auto.ua 
 
Переклад та дизайн виконано ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”, 06/2020


