
OCTAVIA
          НОВАТА ŠKODA

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най-близкия ŠKODA център.

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL - 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09; 
София Шкода Център ж.к. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров 93, тел.: 02/ 813 700; 
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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Живей мъдро, живей здравословно, живей щастливо, живей в хармония, живей живота 
си. Често получаваме съвети за това как да живеем. А за тези, които не желаят да слушат 
повече, има нещо ново - новата ŠKODA OCTAVIA. Тя впечатлява не само с дизайна си, 
новата OCTAVIA е автомобилът за вас и за всичко, което ви идва на ум, или пък все още 
не ви идва на ум. OCTAVIA е за децата ви, за хобитата ви, за стил, скорост или дори 
уют. Оборудвана с богато вътрешно пространство, най-модерни технологии, системи 
за безопасност и много хитроумни идеи, тя ще ви позволи да се съсредоточите върху 
наистина важните неща, а именно да живеете по своите правила.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ЖИВЕЙ 
ПО СВОИТЕ ПРАВИЛА



      ВЪНШЕН
ДИЗАЙН
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OCTAVIA въплъщава дизайнерските тенденции на марката ŠKODA - съчетание 
от естетика, безопасност и практичност. Без значение дали ще обгърнете с 
поглед автомобила, или ще се съсредоточите върху уникалните му детайли, ще 
забележите, че OCTAVIA излъчва хармония от функционалност и емоция.

ЕМОЦИЯ В ДВИЖЕНИЕ

СТИЛ И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Автомобилът е с 
динамични линии, 
балансирани пропорции 
и отличителни детайли, 
като предната решетка 
и предните светлини 
във формата на стрела. 
Фаровете за мъгла също са 
непогрешими.  
Освен, че са изключително 
функционални, те играят 
голяма роля и за дизайна на 
предната част.

НАДПИС ŠKODA
С отличителния надпис 
ŠKODA на петата врата, 

автомобилът гордо 
демонстрира своята 

принадлежност.

ПАНОРАМЕН 
ПОКРИВ

Нека има повече 
светлина и свеж въздух в 
купето. Електрическият 

панорамен покрив от 
затъмнено стъкло, при 

комби версията, ви 
позволява да добавите 
още пространство над 

предните седалки.

РЕЙКИ НА ПОКРИВА
Рейките са с нова форма и плътно 
прилепват към покрива, за да допълнят 
аеродинамичния силует на автомобила.
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ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ И 
ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
В дизайна на светлините, 

уникалният кристален стил 
на ŠKODA е съчетан с 
иновативни решения. 

Най-високото изпълнение 
предлага изцяло LED 

матрична технология, при 
която камера в предното 

стъкло отчита присъствието 
на друг автомобил движещ 

се отпред или насреща.  
На база на тази информация, 

дългите светлини сами се 
регулират постепенно.  

Това ви гарантира отлична 
видимост без да заслепявате 

другите водачи.  
Функцията при късите 

светлини (Система за 
адаптиране на предните 

светлини) се постига, чрез 
проектиращ модул в 

комбинация със страничен 
рефлектор. Системата 

адаптира осветеността, 
спрямо позицията на волана. 

Тази страхотна 
функционалност на фаровете 
за мъгла се гарантира от LED 

технологията.

Модерните технологии срещат красотата при дизайна на 
светлините при OCTAVIA. Автомобилът опционално предлага 
изцяло LED матрични предни светлини, които допринасят за 
по-добра осветеност на пътя и повече сигурност.

ДИЗАЙН НА СВЕТЛИНИТЕ

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Изцяло LED задните 
светлини са оборудвани с 
анимиран пътепоказател, 
който не просто служи за 
подаване на сигнал при 
завиване, но и придава 
динамика на автомобила. 
Задните светлини включват 
и декоративни елементи, 
типични за семейството 
на ŠKODA - характерната 
С-форма на задните 
светлини тук е с нов прочит, 
а кристалните детайли са 
препратка към чешките 
традиции.



     ВЪТРЕШЕН
ДИЗАЙН
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КОМФОРТ И ПРОСТРАНСТВО
Майсторството на ŠKODA уверено се доказва и отвътре. Обградени от висококачествени материали, ще се насладите на пътуването, без 
значение коя седалка сте избрали. Изключителната обширност на интериора предлага много място за краката и над главите на пътниците и 
водача.

СТИЛ И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Автомобилът може да 
бъде оборудван с новият 
двуспицов волан.  
Топ оборудването предлага 
мултифункцонален кожен 
волан с  подгряване, 
от който можете да 
управлявате радиото, 
телефон и автоматичната 
скоростна кутия.

Интериорът ви приветства с перфектна хармония от материали и цветове. 
Приборното табло е с препратка към екстериорните линии на автомобила и 
подсилва усещането за обширност. Екранът на инфоразвлекателната система 
е позициониран високо, пред погледа на водача и създава приятна симетрия. 
Атрактивните декорации, хромирани детайли и LED вътрешно осветление 
допринасят за още по-приятно усещане.

ДОБРЕ ДОШЛИ У ДОМА



СВЪРЗАНОСТ
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ОНЛАЙН КОНТРОЛ НА 
ОТОПЛЕНИЕТО
Управлявайте климатичната система, 
където и да сте, с приложението 
ŠKODA Connect. Когато не сте ползвали 
автомобила няколко дни, например, 
можете предварително да включите 
отоплението, за да влезете в затопленото 
купе. Освен самото включване, са налични 
и други отдалечени функции, като 
задаване на час на отпътуване и избор 
между отопление и вентилация.

ŠKODA CONNECT: 
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава 
само да имате достъп до информация и различни 
забавления, но също така и да разчитате на 
съдействие, докато сте в движение.  
ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация.

ОНЛАЙН 
ТРАФИК 

ИНФОРМАЦИЯ
Винаги ще изберете 

най-удачния маршрут 
с актуалната трафик 

информация, даваща 
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви 

помага да реагирате 
на непредвидени 

обстоятелства по пътя ви 
като текущи ремонти, пътни 

инциденти и задръствания

ŠKODA CONNECT
Интерфейсът ŠKODA CONNECT включва два вида услуги - докато онлайн 
инфоразвлекателните системи осигуряват полезна информация в реално време 
за трафика, например, Care Connect е с фокус върху безопасността, осигурявайки 
отдалечен достъп и контрол върху автомобила. Този пакет предлага и асистиращи 
услуги за различни ситуации.

ЗАКЛЮЧВАНЕ И  
ОТКЛЮЧВАНЕ
Заключвате и отключвате своята Octavia 
чрез приложението ŠKODA Connect, 
независимо къде се намирате. 
Например, в случай, че сте забравили 
да заключите своя автомобил, можете 
лесно да го направите от всякъде чрез 
своя смартфон.

ФУНКЦИИ ПРИ ПОИСКВАНЕ
Технологията "Функции при поискване" ви позволява 
да закупите и активирате функции на автомобила 
или инфоразвлекателната система, след като вашата 
OCTAVIA вече е произведена. Това означава, че можете 
да добавите още функционалности към автомобила си, 
след като вече сте го закупили.

ОНЛАЙН ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Ще оцените тази услуга, особено ако автомобилът 
се използва от няколко различни водача. Настройте 
удобните за вас позиция на седалката, изглед на 
дигиталното табло и параметри на климатичната 
система и тези настройки ще бъдат синхронизирани 
с вашия ŠKODA профил. Така, следващия път, когато 
изберете вашия профил, настройките ви  ще се 
активират автоматично.



SIMPLY
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ГЕНИЯТ Е В 
ДЕТАЙЛИТЕ
Simply Clever решенията правят живота 
ви по-лесен. Без значение дали става 
дума за практично отделение за вещи, или 
функционален сгъваем теглич, тези умни 
екстри ще направят всяко пътуване по-лесно 
и по-приятно.

СПЕЦИАЛНИ ДИФУЗЕРИ НА  
ЧЕЛНОТО СТЪКЛО

Специалните гумени дифузери на челното стъкло 
предпазват от зацапване на страничните предни 
стъкла и огледала при шофиране в лошо време.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОЧИЛА
Практичното отделение се намира над вътрешното 
огледало за задно виждане и е на една ръка 
разстояние за водача и пътника до него. 
*(Отделението за очила не е съвместимо с панорамен покрив).

ЛОГО ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ
LED светлините в долната част на 
предните врати проектират логото 
ŠKODA, за да осветят зоната на 
влизане.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР/ЧЕТКА ЗА СНЯГ
Това хитро отделение във вратата на водача е 
проектирано така, че да отвежда отцедената вода 
извън автомобила. Тук можете да съхранявате четка за 
чистене на сняг или оригинален чадър ŠKODA.

ОТДЕЛЕНИЕ JUMBO BOX И ПОСТАВКА ЗА НАПИТКИ
Малките електронни устройства могат да бъдат сигурно съхранявани в отделението Jumbo Box в предния подлакътник. А когато климатизацията е включена, 
можете да го използвате за да поддържате охладени закуски. За напитките, е предвидена поставка с функция за улеснение при отваряне бутилки.
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КОНТЕЙНЕР ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
Няма да разлеете нито капка, когато досипвате 
течност за чистачки. Контейнерът за течност не само е 
лесен за достъп, но има и вградена фуния.

РЕЗЕРВОАР ЗА ADBLUE  
ПРИ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ
Отворът на резервоара е универсален, така че е 
съвместим с всички накрайници на помпи за зареждане 
на AdBlue.

ДВОЙНИ ДЖОБОВЕ
Двойните джобове за вещи на гърба на предните седалки 
ще ви помогнат да поддържате ред в автомобила. 
По-големият джоб побира бележник или лаптоп, а 
по-малкия е перфектен за съхраняване на телефон.

СГЪВАЕМ ТЕГЛИЧ
Автомобилът може да бъде оборудван с 
електрически сгъваем теглич. Бутонът за него се 
намира в багажното отделение.

КАРГО ЕЛЕМЕНТИ
За да избегнете нежеланото разместване на багажа, докато шофирате, тези 
пластмасови карго елемента с велкро закрепване, са перфектното решение.  
А когато не са в употреба, можете да ги съхраняване в специално отделение.

ОТДЕЛНИЯ В ПРЕДНИТЕ ВРАТИ
Обширните отделения в предните врати предлагат място за 1,5 л бутилка.  
Тук можете да поставите и подвижното кошче за отпадъци.

БУТОН ЗА СГЪВАНЕ НА ЗАДНИТЕ СЕДАЛКИ 
Задните седалки могат да бъдат сгънати с бутон, намиращ се в багажното 
отделение, което още повече улеснява товаренето на багаж. 



         БАГАЖНО 
ОТДЕЛЕНИЕ
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БАГАЖНО ОТДЕЛЕНИЕ  
РАЗМЕР XXL

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Една хоризонтална и две вертикални мрежи допринасят 
за по-голямата функционалност на багажното отделение, 
докато сигурно придържат вещите на мястото им.

КАПАЦИТЕТ
Както винаги, багажното 

отделение е обширно. 
Комби версията предлага 

капацитет от 640 л до 
1,700 л при сгънати задни 

седалки.

Не би било истинска ŠKODA, ако голямото багажно отделение не е 
допълнено и от гениална функционалност. Ще откриете много умни 
решения в багажника на OCTAVIA, които ще ви помагат да товарите и 
разтоварвате багаж и в същото време да поддържате безупречен ред.

ДВОЕН ПОД 
Двойният под (ексклузивно за комби версията) осигурява 
по-лесно товарене и разтоварване на багаж, както и 
дискретно място за съхранение под него.
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КАПАЦИТЕТ
Багажното отделение на лифбек версията е 

с обем 600 л, който достига до 1,555 л при 
сгънати задни седалки.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Комплектът съдържа една хоризонтална и две 
вертикални мрежи, които предпазват багажа ви от 
разместване.

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА 
Използвайте постелката с текстилна повърхност, когато не 
превозвате нищо, което ще изцапа автомобила. Обърнете я от 
лесната за почистване гумена повърхност, когато е нужно.



КОМФОРТ
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕТА ВРАТА И ВИРТУАЛЕН ПЕДАЛ
Електрическата пета врата се отваря и затваря само с леко докосване на бутон на дистанционното управление, на централния панел или директно на 
петата врата. Можете да настроите горната позиция на вратата при отваряне, така че да ви е удобно. Вратата може да бъде оборудвана и с виртуален 
педал за да я контролирате, без докосване.

ВИСОКИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
ПОВЕЧЕ КОМФОРТ

Понякога е добре да се оставите да бъдете поглезени. 
Например, по време на шофиране. Множество умни технологии 
и решения са тук, за да ви осигурят комфорт и удоволствие от 
шофирането.

10" МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН 
Атрактивният дизайн се допълва от перфектна функционалност. 
Мултимедийният екран с размер 10" предлага допълнителен 
плъзгач, благодарение на който не е нужно да докосвате екрана 
при регулиране на звука или размера на изгледа на навигацията. 
Под екрана, се намира ергономична поставка за китката, която ви 
улеснява при работа с екрана.

ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Насладете се на максимален комфорт, благодарение на амбиентното 
LED осветление с възможност за избор от много различни цветове. То 
включва светлини по цялото продължение на интериора, осветление 
в зоната за краката отпред и отзад, осветление в зоната на дръжките 
на вратите отпред и отзад и осветление в багажното отделение.

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА COLUMBUS 10"
OCTAVIA може да бъде оборудвана с 3D навигационна система 
Columbus с удобен жестов контрол. Устройството предлага различно 
уголемяване за екрана на инфоразвлекателната система и за 
Виртуалния Кокпит, което е страхотно решение за визуализиране на 
карти, например. Columbus идва с предплатени онлайн услуги за една 
година. Безплатните обновявания на навигацията са гарантирани, без 
ограничение времето.
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ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА 
CANTON 
Насладете се на кристален звук, 
без значение дали е реч или музика, 
благодарение на озвучителната 
система Canton, която разполага с 
12 високоговорителя, включително 
един централен и един субуфер в 
багажното отделение.

ПОСТАВКА ЗА 
МУЛТИМЕДИЙНИ 
УСТРОЙСТВА И МЕДИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Докато поставката за мултимедийни 
устройства ви позволява безопасно 
да закрепите таблет за подглавника 
на предната седалка, функцията 
за медия управление ви помага да 
управлявате инфоразвлекателната 
система (с таблет или смартфон, 
чрез Wi-Fi), без значение къде 
сте седнали. Тази функция е 
ексклузивно съвместима само с 
навигационна система Columbus.

ВИРТУАЛЕН КОКПИТ / 
HEAD-UP ДИСПЛЕЙ 

Виртуалният Кокпит визуализира 
данни от бордовия компютър 
в комбинация с друга полезна 
информация, като навигация, 

например. Head-up дисплеят показва 
данните за шофиране по начин, който 

не разсейва водача.

КАМЕРА ЗА ЗАДНО 
ВИЖДАНЕ 

Насладете се на лесно паркиране, 
като оборудвате своята OCTAVIA с 

камера за задно виждане, намираща 
се на дръжката на задната врата. 

Тя наблюдава пространството зад 
автомобила и визуализира линиите 

на движение, на база габаритите 
на автомобила. Камерата предлага 

няколко различни режима, 
включително такъв за маневриране 

с ремарке.
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ЩОРИ
Механичните щори за прозорците на задните врати и за 
стъклото на петата врата при лифтбек версията, значително 
увеличават комфорта на пътниците на задните седалки.

ФУНКЦИЯ МАСАЖ
Електрически регулируемите ергономични предни седалки предлагат функция 
масаж. Това изключително ниво на комфорт винаги е в комбинация с вентилация и 
подгряване на предните седалки, тапицирани с перфорирана кожа.

ПАКЕТ СЪН
Пътниците отзад сладко ще проспят дългите пътувания, благодарение на пакета Сън 
(само за комби версията). Той включва подвижни подглавници за външните седалки, 
щори, SunSet затъмнение, две поставки за крака и едно одеяло.

ЕРГОНОМИЧНИ ПРЕДНИ СЕДАЛКИ
Максималния комфорт на водача и пътника до него се гарантира от електрически 
регулируемите ергономични предни седалки, които предлагат (освен много други 
функции) и настройка тип възглавница.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАНОРМАНИЯ ПОКРИВ/USB 
Отварянето и затварянето на панорамния покрив е лесно, само с докосване на бутона, 
намиращ се в панела на тавана. Тук ще откриете и допълнителен USB вход, който е 
идеален за зареждане на устройства, монтирани на предното стъкло.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН/USB
Отделението за телефон подсилва сигнала на вашето мобилно устройство 
и в същото време безжично зарежда телефона, докато шофирате. Това 
отделение е не просто лесно достъпно, но е и много удобно за съхранението 
на по-големи устройства. Двата USB изхода, намиращи се в централната 
конзола ви позволяват лесно да свържете и сдвоите външните си устройства с 
инфоразвлекателната система, без допълнителни адаптери.

СВЕТЛИНИ ЗА ЧЕТЕНЕ С КОНТРОЛ НА ИНТЕНЗИТЕТА
Лесно можете да настроите интензитета на това осветление, като 
просто допрете с пръст осветителното тяло.



3
8

3
9

К
о

м
ф

о
р

т

К
о

м
ф

о
р

т

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ПАРКИНГ СПИРАЧКА 
Новата OCTAVIA е оборудвана с електромехнична паркинг спирачка (стандартно за 
всички нива на оборудване), тя замества стандартната механична спирачка и оказва 
контрол върху задните колелета. Може да бъде механично активирана/деактивирана с 
бутон, който се намира на централната конзола, между двете предни седалки.

КОМФОРТ ЗА ПЪТНИЦИТЕ ОТЗАД 
В задната част на отделението Jumbo Box ще откриете два USB-C входа, които 
позволяват зареждането на мобилни телефони. При автомобилите с тризонов 
климатроник, тук се намират и бутоните, с които се контролират настройките на 
третата зона.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ - ДЕТСКА ЗАЩИТА
С натискането на един бутон, ще си осигурите спокойствие и приятно пътуване. 
Заключването за детска защита гарантира, че децата няма по случайност да отворят 
задните врати или прозорци.

KESSY
С новата версия на KESSY (Система за безключово отключване, старт 
и заключване) всички врати разполагат със сензор за контрол на 
отключването и заключването на автомобила.



      
БЕЗОПАСНОСТ



Б
ез

о
па

сн
о

ст
4

2

Б
ез

о
па

сн
о

ст
4

3

ОЩЕ ЕДИН ЧИФТ 
ОЧИ НА ПЪТЯ

Пътуването е много по-безопасно с бдителен навигатор.  
Ето защо OCTAVIA разполага с многобройни асистиращи системи, които 
ви позволяват да реагирате навременно във всякакви ситуации. Някои от 
системите могат дори да предотвратят потенциален сблъсък съвсем сами.

ФУНКЦИЯ MATRIX BEAM
Предните изцяло LED светлини са 

снабдени с функция Matrix beam.  
Тя позволява да използвате 

непрекъснато дългите светлини, без да 
заслепявате другите водачи.  

Чрез камера на предното стъкло, Matrix 
beam реагира на обстановката на пътя 

и деактивира само някои сегменти 
от светлината. Други сегменти са 

активни и осветяват пътя. Функцията 
Matrix beam използва информация от 

навигационната система, благодарение 
на което, дългите светлини се включват 

само когато сте извън населено място.

ТЕМПОМАТ  
С ПРЕДИКТИВНА ФУНКЦИЯ

Използвайки камера и детайлна 
информация от навигационната система, 

темпоматът с предиктивна функция 
може да предвиди условията на пътя за 

следващите 1-2 км.  
При необходимост, системата променя 

настроената скорост, например 
преди завой, кръгово движение, или 

преди навлизане в населено място. 
Предиктивната функция допринася 

за комфорта на водача и безопасното 
пътуване, като същевременно пести 
гориво и намалява емисиите на CO₂.

СИСТЕМА FRONT ASSIST С ПРЕДИКТИВНА ЗАЩИТА ЗА 
ПЕШЕХОДЦИТЕ
Чрез радар в предната решетка, системата следи пространството пред автомобила 
и разполага с функция за спешно задействане на спирачките. Сега системата Front 
Assist е допълнена с предиктивна защита за пешеходците, която предупреждава 
водача чрез аудио/визуален сигнал, както и с леко притискане на спирачките.

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Улеснете паркирането в тесни пространства с Паркинг 
асистента. Той автоматично избира подходящо 
място за паркиране в редица успоредно или 
перпендикулярно паркирали автомобили.

СИСТЕМА SIDE ASSIST
Чрез радарните сензори в задната броня, системата Side Assist, която може да 
отчете присъствието на други автомобили или дори по-трудно забележими обекти, 
като колоездачи на разстояние до 70 m, следи зоните зад и встрани от автомобила. 
На базата на разстоянието и скоростта на околните автомобили, тя преценява дали 
трябва да предупреди водача или не.

АСИСТЕНТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ
Използвайки сензорите на Паркинг асистента, тази система предлага защита от 
препятствия в близост до автомобила (при скорост до 10 km/h). Ако се регистрира 
препятствие, вземайки предвид разстоянието до него и скоростта на автомобила, 
системата задейства спирачките по спешност.
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СИСТЕМА 
TRAVEL
ASSIST

Системата Travel Assist съчетава функциите от няколко асистиращи системи и гарантира, че ще се 
чувствате в безопасност, без значение на къде сте се отправили. В комбинация с автоматичната 
скоростна кутия с двоен съединител  (DSG), системата автоматично активира движение с по-ниска 
скорост в условията на трафик, за вашето по-спокойно шофиране. За максимална сигурност, Travel 
Assist трябва постоянно да бъде наблюдавана от водача. Ето защо, за първи път при ŠKODA, новата 
OCTAVIA предлага капацитативен волан, който отчита докосването от страна на водача и осигурява 
интерактивност на системата Travel Assist. В случай, че водачът не се намесва, това се отчита от волана в 
рамките на 15 секунди.

АСИСТЕНТ ПРИ ЗАВИВАНЕ
Тази система наблюдава насрещния трафик, когато завивате наляво с ниска скорост 
между 2 и 15 км/ч. В критични ситуации, тя може да спре автомобила и да включи 
аварийните светлини. (Възможно за поръчка от ноември 2020)

ПРЕДИКТИВЕН ТЕМПОМАТ
Един от асистентите, включени в системата Travel Assist е 
предиктивният темпомат. Повече информация за него ще 
откриете на предишната страница.

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ
Тази функция улеснява шофирането задръстване. Упражнявайки контрол върху 
двигателя, спирачките и управлението, тя кара автомобила да копира движенията на 
заобикалящите го автомобили (при скорости до 60 km/h).

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ПРИ СПЕШНИ СИТУАЦИИ
Системата за защита при спешни ситуации намалява риска от инцидент 
в случай, например, на внезапен здравословен проблем на водача, като 
спира автомобила и включва аварийните светлини.

АСИСТЕНТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СБЛЪСЪК
Тази нова система ви предпазва от инциденти с контролирана маневра, с която да 
избегнете нежелан сблъсък. Асистентът помага на водача, като активно увеличава 
момента на насочване на автомобила, така че да бъде избегнат инцидент.

АСИСТЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕНТАТА+
При движение със скорост над 60км/ч., тази система Ви помага да задържите 
автомобила в правилната лента. Системата може да поеме контрол над автомобила 
при смяна на лентите при ремонти по пътя или временни знаци.
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ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези четири въздушни възглавници предпазват таза и гръдния кош на водача и 
другите пътници, в случай на страничен удар.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ
Въздушната възглавница, която предпазва подбедрицата 
и коленете на водача, се намира под волана.

БЕЗОПАСНОСТТА
Е ФАКТ
В екстремни ситуации, при които водачът 
не може активно да повлияе на изхода, 
се задействат системите за пасивна 
безопасност на автомобила - като 
въздушните възглавници. Вашата OCTAVIA 
може да бъде оборудван с до девет такива.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА 
При активиране, тези въздушни възглавници оформят 
завеса, предпазваща пътуващите отпред и отзад от 
наранявания на главата.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ВОДАЧА И ПЪТНИКА ОТПРЕД
Докато въздушната възглавница на водача е вградена във волана, тази за пътника до 
него се намира в приборното табло. При необходимост, тя може да бъде деактивирана, 
когато на предната седалка се монтира детско столче.
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Дизайнът на OCTAVIA ви подканва да научите повече за нея. 
Направете го и вижте какво се крие под предния ѝ капак. Ще 
откриете мощност, която отговаря на всички ваши нужди, без да 
правите компромис с поведението на пътя и екологичността.

СИЛАТА Е ВЪВ 
ВАШИТЕ РЪЦЕ

ДВИГАТЕЛИ
Гамата мощни бензинови 
и дизелови двигатели 
отразява неспирните ни 
усилия за намаляване 
на вредните СО₂ 
емисии. Ето защо сега 
предлагаме новите  Evo 
TDI дизелови двигатели. 
Версията, оборудвана със 
6-степенна механична 
скоростна кутия може 
да постигне комбиниран 
разход на гориво  
от 3,6 л/ 100 км и 
отделяне на вредни 
емисии от само 96 гр/
км. Благодарение на 
технологията Twin-
Dosing*, новите двигатели 
отделят до 80% по-малко 
NOx емисии, в сравнение 
с предишното поколение.

ПРЕДСТАВЯНЕ И 
АЕРОДИНАМИКА
Представянето на 
пътя и оптималният 
разход на гориво са 
допълнително подобрени 
от аеродинамиката на 
автомобила. С коефицент 
на съпротивление от 0.24, 
новата OCTAVIA задава 
нови стандарти в класа си.

*Метод за впръскване на AdBlue.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕДАВКИТЕ SHIFT-BY-WIRE
Новата OCTAVIA e първият модел ŠKODA с 
технологията shift-by-wire, предназначена 
за максимален комфорт в  автомобилите, 
оборудвани с автоматична трансмисия. 
Превключването на предавките на DSG се 
управлява, чрез лост с минималистичен дизайн, 
интегриран в централната конзола.

ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО 
(DCC)
Насладете се на мощността на своя автомобил в 
максимален комфорт и безопасност. Динамичният 
контрол на шасито (DCC) непрекъснато прави 
оценка и реагира на различни ситуации при 
шофиране (спиране, ускорение, завиване), 
адаптирайки характеристиките на окачването 
и управлението. Като част от менюто на 
инфоразвлекателната система, той ви позволява 
да избирате между пет режима, според вашите 
специфични изисквания: Еко, Комфортен, 
Нормален, Спортен или Индивидуален. Пет базови 
режима на DCC ви дават възможност за дори 
още по-фини настройки. Налични са 15 опции, 
включително "суперспорт".
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Стандартното оборудване при ниво Ambition включва отделение за чадър/четка в предната 
врата, отделение Jumbo Box в предния подлакътник, кутия за вещи с капак пред скоростния 
лост, двузонов климатроник, инфоразвлекателна система Bolero 10" *, 8 високоговорителя, 
осветление и двойни куки в багажното отделение (за лифтбек версията), и много други.

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Narbe Ruby Pad
Декорация Silver Squares Haptic
Текстилна тапицерия

* Налично от втората половина на юни 2020

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Narbe Ruby Pad
Декорация Silver Squares Haptic
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Narbe Ruby Pad
Декорация Goldress matt
М-Packet: Тапицерия текстил/кожа/
изкуствена кожа
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Стандартното оборудване в ниво Style включва хромирани елементи отпред, Виртуален Кокпит 10", 
пълна версия KESSY (система безключово влизане, старт и излизане), мултифункционален кожен волан, 
кожена ръкохватка на скоростния лост, предни седалки с регулируема височина и лумбални опори, задни 
сензори за паркиране, система за потегляне под наклон, светлинен асистент, сензор за дъжд и други.

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Текстилни елементи с шевове Tetris Black
Декорация Silver Squares Haptic
Тапицерия кожа/изкуствена кожа, ергономични вентилирани преди седалки

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Текстилни елементи с шевове Tetris Black
Декорация Silver Square Haptic
M-Packet: Тапицерия текстил/кожа/изкуствена кожа

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Текстилни елементи с шевове Tetris Black
Декорация Silver Square Haptic
Тапицерия кожа/изкуствена кожа

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Текстилни елементи с шевове Tetris Black
Декорация Silver Square Haptic
Тапицерия кожа/изкуствена кожа, ергономични вентилирани преди седалки

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Текстилни елементи с шевове Suedia
Декорация Silver Square Haptic
Тапицерия Suedia/ кожа/изкуствена кожа
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ТАПИЦЕРИИ

Ambition Black  
(текстил)

Style Beige  
(текстил)

Style Black (перфорирана кожа/изкуствена кожа), 
ергономични вентилирани предни седалки

Style Beige  
(Suedia/кожа/изкуствена кожа)

Ambition/Style Black  
(текстил/кожа/изкуствена кожа)*

Style Black  
(кожа/изкуствена кожа)
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19" BECRUX Лети джанти 19" BECRUX Лети джанти 
в антрацит

18" PERSEUS Лети джанти 

18" VEGA Aero Лети джанти  
в черно

17" PULSAR Aero Лети джанти  
в черно

17" Стоманени джанти с  TECTON тасове

17" ROTARE Aero Лети джанти 16" TWISTER Aero Лети джанти 

16" VELORUM Лети джанти

18" PERSEUS Лети джанти
в антрацит

ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA. 
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и 
за нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
ŠKODA. Използването на първокласни материали 
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части 
дори след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA 
включва обменни части, чието производство има  
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
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1.5 TSI/150 к.с. 2.0 TDI/115 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.

Бензинов двигател с турбо компресор Турбодизелов двигател Турбодизелов двигател

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,498 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min) 110/5,000–6,000 85/2,750–4,250 110/3,000–4,200

Максимален въртящ момент (Nm/min) 250/1,500–3,500 300/1,500–2,500 360/1,700–2,750

Стандарт за екологичност EU6DG EU6DG   EU6DG

Гориво Безоловен бензин, минимум 95 Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 230 211 227

Ускорение 0–100 km/h (s) 8.2 10.3 8.7

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.2–6.4 4.2 4.4

– разход извънградско 3.9–4.0 3.1 3.2–3.3

– комбиниран разход 4.7–4.9 3.5 3.7

CO2 емисии (g/km) – комбинирани 109–111 91–93 96–97

Разход на гориво WLTP (l/100 km)

– Фаза low 7.465–8.516 4.890–5.644 5.882–6.575

– Фаза medium 5.294–6.578 4.132–5.046 4.529–5.337

– Фаза high 4.482–5.808 3.391–4.498 3.672–4.694

– Фаза extra high 5.064–6.943 3.804–5.559 4.087–5.492

– комбиниран 5.251–6.729 3.888–5.139 4.288–5.359

CO2 емисии WLTP (g/km)

– Фаза low 169.95–193.84 128.17–147.97 154.19–172.40

– Фаза medium 120.46–149.67 108.29–132.27 118.71–139.93

– Фаза high 101.97–132.13 88.85–117.89 96.24–123.08

– Фаза extra high 115.24–158.00 99.69–145.72 107.12–143.99

– комбиниран 119.50–153.10 101.90–134.70 112.40–140.50

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков Хидравличен еднодисков Двудисков с електрохидравличино управление

Скоростна кутия Механична 6-степенна Механична 6-степенна Автоматична 7-степенна DSG

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване,  
включително теглото на водача 75 (kg) 1,338 1,423 1,465

Полезен товар, включително водача и допълнително оборудване (kg) 469–594 467–607 452–597

Общо тегло (kg)* 1,842–1,890 1,955–1,973 1,987–2,000

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 660 710 730

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,500 1,500 1,600

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,689/1,829

Коефициент на съпротивление CW 0.249–0.252 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,470

Диаметър на завой (m) 11.1 База (mm) 2,686

Шаси  Следа отпред / отзад (mm) 1,543/1,535

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 143

Задно окачване Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор Вътрешни размери  

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,463/1,444

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство за главата отпред / отзад (mm) 1,040/970

– задни спирачки Дискови спирачки Обем на багажника (max. l)  

Кормилна уредба Кормилен механизъм с електромеханично управление Без резервна гума,

Джанти 7.0J x 16"; 7.0J x 17" с вдигнати / свалени задни седалки 600/1,555

Гуми** 205/60 R16; 205/55 R17 Обем на резервоара (l) 45

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA 

 * В зависимост от оборудването.

 **  Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни 17" гуми. 

За повече информация - свържете се с вашия оторизиран ŠKODA дилър.

Всички дизелови двигатели са със SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlueR за намаляване на 

моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlueR е с обем от 12л, а консумацията зависи от стила на шофиране.
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1.5 TSI/150 к.с. 2.0 TDI/115 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.

Бензинов двигател с турбо компресор Турбодизелов двигател Турбодизелов двигател

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,498 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min) 110/5,000–6,000 85/2,750–4,250 110/3,000–4,200

Максимален въртящ момент (Nm/min) 250/1,500–3,500 300/1,500–2,500 360/1,700–2,750

Стандарт за екологичност EU6DG EU6DG   EU6DG

Гориво Безоловен бензин, минимум 95 Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 224 205 222

Ускорение 0–100 km/h (s) 8.3 10.4 8.8

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.3–6.4 4.2 4.4

– разход извънградско 4.0–4.1 3.2 3.3–3.4

– комбиниран разход 4.8–4.9 3.5–3.6 3.7

CO2 емисии (g/km) – комбинирани 111–113 93–94 97–98

Разход на гориво WLTP (l/100 km)

– Фаза low 7.465–8.516 4.890–5.644 5.882–6.575

– Фаза medium 5.294–6.578 4.132–5.046 4.529–5.337

– Фаза high 4.482–5.808 3.391–4.498 3.672–4.694

– Фаза extra high 5.064–6.943 3.804–5.559 4.087–5.492

– комбиниран 5.251–6.729 3.888–5.139 4.288–5.359

CO2 емисии WLTP (g/km)

– Фаза low 169.95–193.84 128.17–147.97 154.19–172.40

– Фаза medium 120.46–149.67 108.29–132.27 118.71–139.93

– Фаза high 101.97–132.13 88.85–117.89 96.24–123.08

– Фаза extra high 115.24–158.00 99.69–145.72 107.12–143.99

– комбиниран 119.50–153.10 101.90–134.70 112.40–140.50

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков Хидравличен еднодисков Двудисков с електрохидравличино управление

Скоростна кутия Механична 6-степенна Механична 6-степенна
 
Автоматична 7-степенна DSG

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване,  
включително теглото на водача 75 (kg) 1,360 1,445 1,487

Полезен товар, включително водача и допълнително оборудване (kg) 405–595 390–580 388–578

Общо тегло (kg)* 1,880 1,950 1,990

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 680 720 740

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,500 1,500 1,600

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,689/1,829

Коефициент на съпротивление CW 0.270–0.276 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,468

Диаметър на завой (m) 11.1 База (mm) 2,686

Шаси  Следа отпред / отзад (mm) 1,543/1,535

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 142

Задно окачване Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор Вътрешни размери  

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,463/1,444

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство за главата отпред / отзад (mm) 1,039/985

– задни спирачки Дискови спирачки Обем на багажника (max. l)  

Кормилна уредба Кормилен механизъм с електромеханично управление Без резервна гума,

Джанти 7.0J x 16"; 7.0J x 17" с вдигнати / свалени задни седалки 640/1,700

Гуми* 205/60 R16; 205/55 R17 Обем на резервоара (l) 45

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA COMBI 

 * В зависимост от оборудването.

 **  Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни 17" гуми. 

За повече информация - свържете се с вашия оторизиран ŠKODA дилър.

Всички дизелови двигатели са със SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlueR за намаляване на 

моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlueR е с обем от 12л, а консумацията зависи от стила на шофиране.


