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120 години успехи, основани на 
традиция. 
Със своята 120 годишна история 
дружеството Škoda Auto се нарежда 
сред най-старите производители на 
автомобили в света. През 1895г. в 
Млада Болеслав е основана фирма за 
ремонт и производство на велосипеди, 
по-късно тя започва да произвежда 
мотоциклети и автомобили. 
През 1905г. Laurin & Klement 
представя своя първи автомобил - 
Voiturette A. 
Двуместният автомобил с просто 
управление е снабден с двуцилиндров 
двигател с мощност 7 конски сили. 

През 1907г. предприятието се превръща в най-големият завод за автомобили на територията на тогавашната Австро-Унгария. За да 
укрепят позициите си на пазара, Лаурин и Клемент през 1925г. се свързват с пилзенските заводи Škoda, основани от инж. Емил Шкода, 
по онова време най-голямото промишлено предприятие в Чехия. След сливането предприятието, предшественик на днешната Škoda 
Auto, предлага автомобили първоначално под названието „Laurin & Klement - Škoda“, а по-късно те се продават вече под марката 
„ŠKODA“. През 30-те години на XX век се представя легендарният ŠKODA Popular. 
След 1945г. предприятието е национализирано. Но и във времената на социалистическата планова икономика марката показва какво 
може - ŠKODA Octavia - 1959г.; кабриолетът ŠKODA Felicia, ŠKODA 1000 MB с двигател отзад и ŠKODA Favorit от 1987г. 
През 1991г. предприятието се свързва с концерна Volkswagen. С влизането на най-големия европейски производител на автомобили 
стартира стремителен ръст на марката ŠKODA, която се представя на повече от 100 пазара в цял свят.

Еуратек - 25 години успешно партньорство с ŠKODA AUTO
Българо-чешкото дружество Еуратек ООД стартира своята дейност през 1992г. 

Вече 25 години компанията има успешни продажби на българския пазар като 
традиционно е в топ пет на автомобилни фирми с най-високи продажби.  
От създаването на конкурса „Автомобил на годината“ в България, ŠKODA е спечелила 
общо 8 отличия в различни категории благодарение на неоспоримите качества на 
автомобилите ŠKODA. В последното издание на конкурса, SUV моделът KODIAQ 
убедително спечели отличието в категорията “Кросоувър на България за 2017 година”.

Стремежът на Еуратек ООД е да предостави на всеки клиент качествено и ефективно 
обслужване в модерни автосалони и сервизи. 

В страната е изградена мрежа от 14 търговски представителства - в София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Сливен, Горна Оряховица, Добрич, Благоевград, Хасково, Русе,  
Стара Загора и Плевен. Централният офис на компанията - ŠKODA Център София е 
открит през 2002г. и разполага с голям офис, просторен автосалон, подземен и надземен гараж, сервиз и складова база. В края на 
2016 година, бе открит най-новият търговско-сервизен ŠKODA център в гр. Пловдив, който напълно отговаря на всички корпортаивни 
изисквания на ŠKODA AUTO за дизайн, оборудване и клиентско обслужване. Плановете за развие на фирмата продължават в посока 
разширяване и обновяване на търговско-сервизната мрежа в страната и повишаване капацитета на обслужване на клиенти, като този 
септември бе направена първа копка на най-новия обект - ŠKODA Център 2 в жк „Дружба“ в София.

Компанията Еуратек ООД разполага с голям брой автомобили на склад, което дава възможност бързо и гъвкаво да задоволява 
пазарното търсене. Изградена и функционираща е складова база за оригинални резервни части, както и гъвкава логистична система.

Дружеството поддържа развитието на сервизната мрежа като осигурява непрекъснато обучение на сервизните специалисти на 
оторизираните дилъри, както и винаги актуална литература и информация за обслужваните автомобили и техническо съдействие.

Качеството на автомобилите ŠKODA, произведени от завод с над стогодишни традиции, съчетано с добрата цена е гаранция за 
силното присъствие на марката в България.

Бащите основоположници: механикът Вацлав Лаурин (вляво) и търговецът на книги Вацлав 
Клемент през 1895г. основават фабриката за производство на велосипеди Laurin & Klement.



Кросоувър на България за 2017

Иновативната система Dynamic Chassis 
Control (DCC) осигурява постоянно 

адаптиране на окачването на автомобила 
към ситуацията на пътя и стила на 

шофиране като приспособява работата на 
амортисьорите и кормилната система.

Налични са и шест режима на шофиране, 
в зависимост от нуждите ви:  

Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual или 
Snow (само за модификациите 4х4). 

OFF-ROAD РЕЖИМ
Благодарение на 4х4 задвижването и Off-Road 
режима на шофиране, който работи при
скорост до 30 км/ч, може да се справите 
дори с по-екстремен терен. А при шофиране 
в зимни условия, на помощ идва Режим Сняг, 
който осигурява по-лесно управление по 
повърхностти с ниско сцепление.

Със сигурност ще оцените изключителното 
управление на KODIAQ, и най-вече, когато 
тествате офроуд възможностите му.
Високи хълмове, стръмни пътища, чакъл, кал, 
сняг, дупки? Няма проблеми.

Прецизните, ясно очертани линии на новия KODIAQ са повлияни от новия дизайнерски  
език на ŠKODA за SUV, придавайки му отличителност и емоционалност. KODIAQ носи сурова 
красота, която съчетава мощна структура с впечатляващи офроуд способности.

KODIAQKODIAQ със задвижване  
4x4 има авантюристичен дух 
и забележителен потенциал.



Кросоувър на България за 2017

KODIAQ ви помага да останете свързани, 
където и да сте. 
Той безпроблемно ще се синхронизира и с 
вашия смартфон, за да направи пътуването ви 
още по-практично и комфортно.

С възможностите си за свързаност, KODIAQ
предлага и SOS линия. Тази система в
помощ при спешни случаи се активира,
чрез натискане на червения бутон на
тавана. В случай на сблъсък, спешното
повикване се активира автоматично.

Проверете най-актуалната метеорологична
информация за текущото си местоположение 
или за избрана дестинация, чрез детайлни 
прогнози, включващи информация за
времето и предупреждения.

При конфигурация с 5 места, 
багажникът предлага обем от 
720 литра и 2,065 литра при 
свалени задни седалки.
Задните седалки могат да 
бъдат свалени, чрез бутон, 
намиращ се в багажното
 отделение.  При 7 местната 
конфигурация обемът на 
багажникът е 630 л при 
свален трети ред седалки, 
а при свален и втори ред 
седалки, обемът достига 
внушителните 2005 литра.

Колко голямо е вашето семейство?
С KODIAQ могат да пътуват комфортно до 
седем души, благодарение на опция за трети 
ред седалки.

KODIAQ



Новият компактен SUV на ŠKODA

Интериорът на KAROQ ще се адаптира според 
нуждите на потребителя. Предлага любимата на много 
потребители система VarioFlex с три индивидуални 
задни седалки, които могат да бъдат местени (двете 
външни седалки могат да се приплъзват по дължина 
или да се преместят, всички седалки могат да бъдат 
изцяло сгънати или напълно премахнати), за да 
придадат възможно най-много комфорт на пътниците 
или най-голямо пространство за багаж.

ŠKODA KAROQ е най-модерният 
автомобил в своя сегмент и води със 
себе си най-съвременните технологични 
функционалности, като изцяло-LED предни 
фарове, които повишават безопасността, 
превръщайки нощта в ден, снижават 
разходите, поради дългия си жизнен цикъл, 
и изглеждат страхотно със специфичния си 
външен вид.

Моделът KAROQ, с характерната за ŠKODA 
радиаторна решетка, излъчва усещане за сила 
и сигурност. Предната част е доминирана 
от острите линии на предните светлини и 
фаровете за мъгла, разположени на нивото на 
радиаторната решетка, подчертавайки офроуд 
амбициите на автомобила. 

Дигиталният панел с инструменти е възможен заместител на класическия аналогов панел.  
Едно от най-големите му предимства е програмируемото му оформление, което Ви показва 
най-важната информация за дадена ситуация, като притежава и възможност за превключване 
между класическите инструменти, данните за пътуването, навигацията, телефона или 
информацията за медийния плеър. Към всичко това добавяме и още една новост за марката 
-наличното жестово управление.

KAROQНовият компактен SUV KAROQ  
е тук за да ви служи вярно както 
в натоварения градски трафик 
така и по предизвикателните 
маршрути из природата.



Новият компактен SUV на ŠKODA

Почитателите на технологиите ще 
могат да са напълно самостоятелни 

с новата KAROQ. Тя е винаги онлайн 
със своята LTE информационна 

връзка, дисплеят на системата за 
информационно забавление е с 
размера на таблет и може да се 

контролира чрез жестове и е лесно 
да се свържете и синхронизирате 

със своя телефон, който дори може 
да се зарежда безжично. Добре 

дошли в бъдещето.

KAROQ е оборудвана със система 
за засичане на слепи места, 
помощник при маневриране, 
сигнализация при трафик зад 
автомобила и други.

KAROQ се грижи за безопасността с до 9 въздушни възглавници, 
помощник за защита на пътниците (затваря прозорците, предварително 
опъва предпазните колани), автоматична спирачка при сблъсък и 
спешно повикване. Безопасността се подсигурява и от активни системи 
за сигурност като система за наблюдение за пешеходци, мощни изцяло 
LED предни светлини с AFS (адаптивна система на предните светлини) и 
опционален помощник за автоматични дълги светлини.

Адаптивното окачване DCC предлага още повече възможности  
(опция от ниво на оборудване Амбишън). Притежава пет режима на 
шофиране – в комфортния режим се усеща като луксозна лимузина, 
в спортния ще взима завоите като спортен автомобил, а в нормалния 
режим ще съчетава най-доброто от двата. Има и безопасен режим при 
заснежаване (за автомобили 4х4) и индивидуален режим, който сами 
може да конфигурирате.

KAROQ



SUPERB предлага множество решения за 
свързаност, така офисът или дигиталните 
забавления няма да ви липсват, когато сте 
на път. Свържете смартфона си със своя 
нов SUPERB и информацията от екрана 
на телефона може да се показва върху 
екрана на инфоразвлекателната система. 
Използвайте своя таблет, за да управлявате 
определени функции на инфоразвлекателната 
система с новото приложение ŠKODA Media 
Command.

Прецизен, автентичен, динамичен - отпред 
ŠKODA SUPERB се характеризира с широка 

радиаторна решетка и централно разположено 
лого, динамично очертан преден капак и остри 

широки предни светлини и фарове за мъгла.

Багажното отделение на новата  
ŠKODA SUPERB, със своите водещи 
за сегмента 625 литра обем, предлага 
несравнима практичност. Ако се сгънат 
задните седалки, багажното пространство 
се увеличава до внушителните 1,760 
литра. Благодарение на виртуалния педал, 
отварянето и затварянето на вратата на 
багажника никога няма да е проблем.

Режимът за персонализиране позволява на 
различните шофьори да активират своите 
„собствени“ настройки веднага след включване 
на автомобила. Автомобилът различава 
водачите чрез ключа, който те използват, за да 
го отключат, и променя настройките според 
съответния профил, който е бил запазен. 

SUPERB
SUPERB не може да остане 
незабелязан. Той излъчва 
увереност и инстиктивно 
привлича погледите.



SUPERB може да се движи с до 40 km/h докато търси подходящо място 
за паркиране с включен Паркинг асистент. След като датчиците открият 
достатъчно голямо място (т.е. дължината на автомобила + 80 cm), 
системата помага с маневрите за паркиране.

SUPERB предлага и 
разнообразие от двигатели, 

като най-мощното 
предложение е 2-литровия 

бензинов двигател с  
280 к.с. и задвижване 4х4. 

Впечатляващият дизелов 
двигател с мощност 190 к.с.  
се отличава с изключителна 

икономичност.

В зависимост 
от двигателя, 
автомобилът може 
да бъде оборудван 
с автоматична 6 
или 7 степенна DSG 
кутия. Препоръчваме 
6-степенната  DSG 
кутия заеддно 
със ситемата за 
задвижване на 
4-те колела, като 
оптимален вариант.

Множество системи за безопасност ще се грижат за вас и спътниците 
ви. Системата Rear Traffic Alert помага безопасно да излезете назад и 
е особено полезна, при включване в движението на натоварена улица 
или път. А системата за наблюдение на „мъртвата зона“ използва два 
радарни сензора, които следят зоните зад и отстрани на автомобила.

SUPERB COMBI



Автомобилът може да се оборудва с прогресивно кормилно управление, 
което допринася за по-доброто управление на SUPERB SPORTLINE и 
по-добрата му динамика в завоите. Прогресивното управление променя 
съотношението според това колко извито е колелото.

Мониторът, следящ показателите на SUPERB SPORTLINE, е специална 
функция, която Ви позволява изцяло да се насладите на спортния 
характер на автомобила.  На екрана на инфоразвлекателната система се 
показва настоящите стойности за температура на маслото, g-ускорение 
и  температура на охлаждащата течност.

Лифтбек версията е оборудвана с гланциран черен спойлер на петата 
врата, който спомага за по-нисък кофециент на съпротивление.

Интериорът на новата ŠKODA SUPERB SPORTLINE може да се похвали 
с динамичен дизайн. Изявеният спортен характер на модела се 
подчертава от черните елементи на интериора, включващи облицовката 
на тавана, спортния триспицов волан, тапицерията на седалките, 
страничните панели и арматурното табло.

SUPERB SPORTLINE



Системата Travel Assist използва камерата в огледалото за обратно 
виждане, за да сканира пътните знаци на настоящата отсечка от пътя. 
Модул за обработка на картината търси в сканираните изображения 
познати пътни знаци и сравнява резултатите с данните от 
навигационната система. 

Новата система ŠKODA Connect осигурява пълна свързаност на  OCTAVIA.  ŠKODA Connect се състои от три пакета услуги. Пакетът Infotainment 
Online предлага съвсем нови информационни и навигационни услуги, докато пакетът Care Connect Ви позволява да управлявате определени функции 
на автомобила чрез Вашия смартфон (Отдалечен достъп) и осигурява връзка със сервизен партньор по Ваш избор (Проактивни услуги).  
Третата услуга, неразделна част от ŠKODA Connect, е Спешното повикване. 

Двойните предни светлини придават неповторим вид на автомобила. 
Забележителният им дизайн перфектно се допълва от острите ръбове 
на фаровете за мъгла. Масивната маска и силно изразената форма на 
предния капак предизвикват уважение и усещане за безопасност и 
надеждност. Гладките прави повърхности и кристалните ръбове на 
екстериора определят дръзкия изглед на автомобила, а тонираните 
стъкла допринасят за добрия външен дизайн и осигуряват комфорт на 
пътниците отзад.

OCTAVIAНовата OCTAVIA -  
по-съвършена от всякога.



OCTAVIA COMBI е оборудвана 
с подвижно LED фенерче, 
намиращо се в багажното 
отделение. То се зарежда 
автоматично, докато 
двигателят работи.

Капацитетът на багажното 
отделение при OCTAVIA  
е 590 л, а при свалени  
седалки то става  1580 л. 
При комби версията 
багажникът е 610/1740 л.

Паркиране с прикачено ремарке? 
Trailer Assist прави тези маневри 

по-лесни и безопасни. 
Системата поема контрола върху 
автомобила при бавно движение 

на заден ход.
Благодарение на Асистента за 

паркиране, OCTAVIA не само 
може съвсем сама да паркира 
паралелно или успоредно, но 
и самостоятелно да потърси 

най-подходящото място 
 за паркиране.

Бензиновите двигатели са с TSI технология. 
От скоро, към семейството им се присъедини 
и най-икономичният от тях - 1.0 TSI, който 
осигурява и по-екологично шофиране. 
Гамата включва и 81KW G-tec на бензин или 
CNG (природен газ). А цялата гама дизелови 
двигатели е със система за впръскване на 
гориво COMMON RAIL, осигуряваща гладък 
ход и икономичност.

OCTAVIA COMBIВсеки детайл в OCTAVIA  
е в синхрон между вечната 
естетика и модерните 
технологии.



Мекото вътрешно осветление, включващо и 
осветеност на дръжките на вратите допълва 
комфорта и уюта на интериора. А седалките 
с подгряване правят студените зимни дни по 
приятни за пътуване.

Благодарение на камерата си, асистентът 
за автоматично регулиране на светлините 
автоматично превключва между къси и дълги 
светлини, в зависимост от осветеността на 
пътя и натовареността на движението.

Системата Круиз Контрол поддържа избраната 
от вас скорост, но позволява и да я намалите 
или увеличите без да използвате педалите.

Новият RAPID е дързък, красив и толкова атрактивен, колкото и 
автомобил от по-висок клас. Маската е перфектно позиционирана 
между предните светлини. Широката радиаторна решетка с фаровете 
за мъгла и забележимата хромирана лента оформят предната част 
на автомобила. При по-високите нива на оборудванe могат да бъдат 
включени биксенонови предни светлини и LED дневни светлини.

Багажникът на RAPID е с капацитет от 550 л. Може да свалите само една 
или две от задните облегалки - така ще остане и място за сядане, или да 
свалите трите облегалки - така багажникът достига максималните 1490 л. 
При Spaceback капацитетът на багажника е съответно  415 и 1380 л.
Подът на багажното отделение е с двулицева постелка  с текстилна 
страна и практична почистващата се гумена страна.

RAPID



Нвигационната система AMUNDSEN се 
управлява, чрез 6,5 инчов тъч-скройн дисплей. 
Оборудвана е с два четеца за SD карта и SD 
памет с предврително инсталирани пътни 
карти, с usb/Aux-in порт и всички стандартни 
функции на най-модерната аудио система 
на SKODA, включително системите SKODA 
Surround sound и Bluetooth.

Припомнете си къде точно сте паркирали. 
С помощта на своя смартфон и функцията 
„Място на паркиране“ на SKODA Connect, ще 
видите точния адрес, дата и час на последното 
паркиране.

Всички бензинови двигатели са с технология 
TSI, като мощностите варират от 95 к.с. до  
125 к.с., като тук се включва и най-новият и 
най-икономичен 1.0 TSI двигател. 
Дизеловите двигатели са с мощност  
от 95 и 115 к.с. и осигуряват гладък ход и нисък 
разход на гориво.

Панорамният покрив  от изцяло затъмнено 
стъкло е доказателство за спортния дух на 
RAPID SPACEBACK. В допълнение, моделът 
предлага и удължено стъкло на задната 
врата и спойлер на тавана. Изчистените му, 
остри линии говорят не само за динамичност, 
но подсказват за  обширно пространство и 
комфорт.

RAPID SPACEBACKИзчистен дизайн, 
функционалност, практичност, 
икономичност - лесно е да се 
влюбиш в RAPID.



Багажното отделение ще ви впечатли - хечбек версията е с капацитет 
от 330 л, който се увеличава на 1,150 л при свалени седалки, а комби 
версията предлага капацитет от 530 л и 1, 395 л при салени седалки. 
Комплект мрежи в различни размери ще ви помага да поддържате 
багажа подреден и нищо да не се размества докато шофирате.

Пътуването ще бъде по-безопасно със сензора за автоматично 
превключване между дневни и къси светлини и сензора за дъжд.
Климатроникът  ще ви гарантира максимален комфорт при всяко 
пътуване, а благодарение на сензора за влажност,  лесно ще се справите 
със запотяването на предното стъкло.

Отпред, FABIA излъчва сила и самоувереност. 
Решетката е изградена от вертикални ребра, логото е на видно 
място върху капака, а линиите, събиращи се в долната част на капака 
подчертават очароваателната външност на модела.
А специалната цветова концепция, създадена за хечбек версията, ви 
позволява да изберете покрива, страничните огледала и джантите в 
бяло, черно или сребристо, за да са в контраст с цвета на купето. 
Така няма да останете незабелязани в градската джунгла.

FABIAФaбия е свеж, динамичен градски автомобил с 
всички отличителни характеристики  
на бранда ŠKODA.



FABIA предлага и множество възможности за 
свързаност с приложението ŠKODA Connect 
- инфоразвлекателни системи, навигация, 
актуална информация за трафика, отдалечен 
достъп и контрол, бутон за спешно свързване 
с помощ при инцидент и други.

FABIA предлага разнообразие от бензинови 
и дизелови двигатели. За всички, които ценят 
икономичността и ниските нива на вредни 
емисии предлагаме модели с 1.0 TSI 
свръх-икономични двигатели или с газов 
инжекцион. Изборът на трансмисии варира 
между 5 или 6-степенна скоростна кутия или 
7-степенна DSG, в зависимост от избрания 
двигател.

Старт-стоп системата пести гориво,  
като автоматично изключва двигателя, 
когато той не се използва (при изчакване на 
светофар или в движение в колона например). 
С натискане на съединителя, двигателят 
стартира отново.

Интериорът на FABIA също е завладяващ -  
с качествените си материали и прецизна 
изработка. Подчертаните хоризонтални 
линии и прецизната ергономичност правят 
интериора на този компактен автомобил 
удобен, самоуверен и изненадващо просторен.

FABIA COMBI



Радиото Blues с монохромен екран е 
оборудвано с Aux-In връзка, слот за SD карта, 
CD плейър и два високоговорителя.

Електрическият панорамен покрив е перфектното допълнение към забележителния 
дизайн на CITIGO. При отварянето му, над двете предни седалки се открива поглед към 
небето.

Приложението Move@Fun за Android и iOS 
ви дава бърз и лесен достъп до многобройни 
функции. Просто свържете смартфона си
с радиото, чрез Bluetooth и ще получите 
достъп до плейлистите и контактите си. 
Можете дори да анализирате информация от
бордовия компютър, като среден разход на 
гориво например. С функцията DriveGreen
ще можете да шофирате в икономичен режим, 
а благодарение на навигационната система 
TomTom никога няма да се изгубите.

Системата City Sаfe Drive допринася за 
безопасността на пътуващите най-вече при
движение по натоварените градски улици.  
Ако водачът не успее да реагира навреме
при появило се препятствие, системата може 
сама да предотврати сблъсък. Паркирането е 
още по-лесно с вградените три сензора.

Висококачествената озвучителна система
е с шест високоговорителя (четири отпред 
и два отзад). Радиото Swing с цветен екран 
включва  Aux-In връзка, слот за SD карта, 
Bluetooth и шест високоговорителя.  
В централната конзола има и USB вход.

Малък автомобил с големи амбиции, който ще ви очарова с обновения си стил, 
изненадващо вътрешно пространство и добре обмислени технологии, така че да направи 
всяко градско приключение още по-вълнуващо. 
От сега нататък, където и да отивате, CITIGO идва с вас. CITIGO



Седалката на водача е електрическа и с 
функция за запаметяване, което добавя 
допълнителен комфорт и чувство за интериор, 
направен по поръчка.

Приятното пътуване на борда на моделите  
Laurin & Klement е гарантирано с множеството 
възможности за свързаност, радиото 
Bolero, озвучителна система Canton и други 
функционалности.

Предните светлини с AFS са оборудвани и с 
функция за следене ъгъла на завой за още по-
голяма сигурност при шофиране през тъмната 
част на денонощието. Предните светлини при 
OCTAVIA са с full-Led технология.

Версията на оборудване Laurin & Klement 
представлява перфектна комбинация от 
висококачествени материали и модерни 
технологии. 
ŠKODA SUPERB L&K и ŠKODA OCTAVIA L&K 
са въплъщение на красота, оригиналност, 
безопасност и максимален комфорт. 

Елегантното лого Laurin & Klement е 
поставено  върху калниците и металните 
лайстни на предните врати и е избродирано 
на кожените седалки, придавайки усещане за 
ексклузивност и лукс.

LAURIN & KLEMENT



KODIAQ Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

KODIAQ 1.4 TSI / 125 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 6,1/100 km; 139 g/km  

KODIAQ 1.4 TSI / 150 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 6,3/100 km; 143 g/km  

KODIAQ 1.4 TSI / 150 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна 4х4 6,9/100 km; 155 g/km  

KODIAQ 1.4 TSI / 150 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG 4х4 7,1/100 km; 163 g/km  

KODIAQ 2.0 TSI / 180 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG 4х4 7,4/100 km; 170 g/km  

KODIAQ 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,0/100 km; 131 g/km  

KODIAQ 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна 4х4 5,4/100 km; 141 g/km  

KODIAQ 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG 4х4 5,7/100 km; 149 g/km  

KODIAQ 2.0 TDI / 190 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG 4х4 5,7/100 km; 150 g/km  

KAROQ Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

KAROQ 1.0 TSI / 115 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,2/100 km, 117 g/km  

KAROQ 1.0 TSI / 115 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,1/100 km, 116 g/km  

KAROQ 1.5 TSI / 150 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,4/100 km, 122 g/km  

KAROQ 1.5 TSI / 150 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,4/100 km, 123 g/km  

KAROQ 1.6 TDI / 115 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,5/100 km, 118 g/km  

KAROQ 1.6 TDI / 115 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,2/100 km, 112 g/km  

KAROQ 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна 4х4 5,0/100 km, 131 g/km  

SUPERB Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

SUPERB 1.4 TSI / 125 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,3/100 km; 122 g/km 5,3/100 km; 122 g/km

SUPERB 1.4 TSI / 150 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,8/100 km; 112 g/km 4,8/100 km; 112 g/km

SUPERB 1.4 TSI / 150 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,9/100 km; 114 g/km 4,9/100 km; 114 g/km
SUPERB 1.4 TSI / 150 к.с Бензин Ръчна 6-степенна 4х4 5,4/100 km; 125 g/km 5,4/100 km; 125 g/km

SUPERB 1.8 TSI / 180 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,8/100 km; 134 g/km 5,8/100 km; 134 g/km

SUPERB 1.8 TSI / 180 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,5/100 km; 129 g/km 5,5/100 km; 129 g/km

SUPERB Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

SUPERB 2.0 TSI / 220 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 6,1/100 km; 142 g/km 6,1/100 km; 142 g/km

SUPERB 2.0 TSI / 280 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG 4х4 7,1/100 km; 165 g/km 7,1/100 km; 165 g/km

SUPERB  1.6 TDI / 120 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 3,9/100 km; 103 g/km 3,9/100 km; 103 g/km
SUPERB 1.6 TDI / 120 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 3,8/100 km; 100 g/km 3,8/100 km; 100 g/km

SUPERB 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,0/100 km; 105 g/km 4,0/100 km; 105 g/km

SUPERB 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 4,4/100 km; 115 g/km 4,4/100 km; 115 g/km

SUPERB 2.0 TDI / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна 4х4 4,4/100 km; 116 g/km 4,4/100 km; 116 g/km

SUPERB 2.0 TDI  / 190 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,0/100 km; 106 g/km 4,0/100 km; 106 g/km

SUPERB 2.0 TDI  / 190 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 4,5/100 km; 118 g/km 4,5/100 km; 118 g/km

SUPERB 2.0 TDI  / 190 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG 4х4 5,0/100 km; 131 g/km 5,0/100 km; 131 g/km

OCTAVIA Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

OCTAVIA 1.2 TSI / 86 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 5,2/100 km; 119 g/km 5,3/100 km; 122 g/km

OCTAVIA 1.0 TSI / 115 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,6/100 km; 106 g/km 4,7/100 km; 108 g/km

OCTAVIA 1.0 TSI / 115 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,5/100 km; 108 g/km 4,6/100 km; 109 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 110 к.с. G-TEC
Бензин 
/ Метан Ръчна 6-степенна Предно предаване

5,4/100 km;  
94/124 g/km

5,4/100 km;  
96/126 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 110 к.с. G-TEC
Бензин 
/ Метан Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване

5,3/100 km;  
94/123 g/km

5,4/100 km;  
95/124 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 150 к.с Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,3/100 km; 121 g/km 5,3/100 km; 121 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 150 к.с Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,0/100 km; 116 g/km 5,0/100 km; 116 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 150 к.с ACT Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 5,0/100 km; 114 g/km 5,0/100 km; 114 g/km

OCTAVIA 1.4 TSI / 150 к.с ACT Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване N/A N/A

OCTAVIA 1.8 TSI / 180 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 6,1/100 km; 141 g/km 6,1/100 km; 141 g/km

OCTAVIA 1.8 TSI / 180 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 5,7/100 km; 131 g/km 5,7/100 km; 132 g/km

OCTAVIA 1.8 TSI / 180 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG 4х4 6,7/100 km; 156 g/km 6,7/100 km; 156 g/km



OCTAVIA Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

OCTAVIA 1.6 TDI-CR / 90 к.с. Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,1/100 km; 109 g/km 4,1/100 km; 109 g/km

OCTAVIA 1.6 TDI-CR / 115 к.с Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,0/100 km; 105 g/km 4,1/100 km; 106 g/km

OCTAVIA 1.6 TDI-CR / 115 к.с Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 3,9/100 km; 102 g/km 3,9/100 km; 102 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,1/100 km; 106 g/km 4,2/100 km; 110 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 150 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 4,5/100 km; 119 g/km 4,5/100 km; 119 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 150 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна 4х4 4,9/100 km; 124 g/km 4,9/100 km; 124 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 150 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG 4х4 4,9/100 km; 129 g/km 4,9/100 km; 129 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 184 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG 4х4 5,1/100 km; 134 g/km 5,1/100 km; 134 g/km

OCTAVIA 2.0 TSI / 230 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 6,2/100 km; 142 g/km 6,2/100 km; 142 g/km

OCTAVIA 2.0 TSI / 230 к.с. Бензин Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 6,4/100 km; 149 g/km 6,4/100 km; 149 g/km

OCTAVIA RS 245 2.0 TSI / 245 к.с.  Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 6,6/100 km; 150 g/km 6,2/100 km; 142 g/km

OCTAVIA RS 245 2.0 TSI / 245 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 6,4/100 km; 146 g/km 6,4/100 km; 149 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 184 к.с. Дизел Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,6/100 km; 119 g/km 4,6/100 km; 119 g/km

OCTAVIA 2.0 TDI-CR / 184 к.с. Дизел Автоматична 6-степенна DSG Предно предаване 5,0/100 km; 129 g/km 5,0/100 km; 129 g/km

RAPID Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Spaceback

RAPID 1.0 TSI  /  95 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,5/100 km, 103 g/km 4,5/100 km, 103 g/km

RAPID 1.0 TSI  /  95 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,6/100 km, 107 g/km 4,6/100 km, 107 g/km

RAPID 1.0 TSI  /  110 к.с Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,6/100 km, 106 g/km 4,6/100 km, 106 g/km

RAPID 1.4 TSI / 125 к.c. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,9/100 km, 115 g/km 4,9/100 km, 115 g/km

RAPID 1.4 TDI CR / 90 к.с Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,0/100 km, 105 g/km 4,0/100 km, 105 g/km

RAPID 1.4 TDI CR / 90 к.с Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,0/100 km, 106 g/km 4,0/100 km, 106 g/km

RAPID 1.6 TDI / 115 к.c. Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,2/100 km, 109 g/km 4,2/100 km, 109 g/km

Ценови листи и подробна техническа информация за моделите ще откриете на www.skoda-auto.bg или в най-близкия ŠKODA център.

FABIA Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

FABIA 1.0 MPI / 60 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,9/100 km, 119 g/km  

FABIA LPG, MPI  / 60 к.c.
Бензин 
/ Газ Ръчна 5-степенна Предно предаване

4,9/5,4/100 km; 
110/105 g/km  

FABIA 1.0 MPI / 75 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,9/100 km, 111 g/km 4,9/100 km, 111 g/km

FABIA LPG, MPI  / 75 к.c.
Бензин 
/ Газ Ръчна 5-степенна Предно предаване

4,9/5,3/100 km; 
111/106 g/km

4,9/5,4/100 km; 
111/106 g/km

FABIA 1.0 TSI / 90 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,7/100 km, 107 g/km 4,7/100 km, 107 g/km

FABIA 1.0 TSI / 90 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,7/100 km, 107 g/km  

FABIA 1.0 TSI / 95 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,4/100 km, 101 g/km 4,4/100 km, 101 g/km

FABIA 1.0 TSI / 110 к.с. Бензин Ръчна 6-степенна Предно предаване 4,4/100 km, 103 g/km 4,4/100 km, 103 g/km

FABIA 1.0 TSI / 110 к.с. Бензин Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,6/100 km, 106 g/km 4,6/100 km, 107 g/km

FABIA 1.4 TDI CR / 90 к.с. Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 3,9/100 km, 104 g/km 3,9/100 km, 104 g/km

FABIA 1.4 TDI CR / 90 к.с. Дизел Автоматична 7-степенна DSG Предно предаване 4,0/100 km, 105 g/km 4,0/100 km, 105 g/km

FABIA 1.4 TDI CR / 105 к.с. Дизел Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,2/100 km, 112 g/km 4,2/100 km, 112 g/km

CITIGO Гориво Скоростна кутия Тип задвижване
Разход на гориво и  
CO2 емисии

Разход на гориво и  
CO2 емисии - Комби версия

CITIGO 1.0 MPI / 60 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,4/100 km, 101 g/km  

CITIGO 1.0 MPI / 60 к.с. Бензин Полу-автоматична 5-степенна Предно предаване 4,3/100 km, 100 g/km  
CITIGO 1.0 MPI/60 к.с.  
Green tec Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,1/100 km, 89 g/km  
CITIGO 1.0 MPI/60 к.с.  
Green tec Бензин Полу-автоматична 5-степенна Предно предаване 4,1/100 km, 95 g/km  

CITIGO 1.0 MPI / 75 к.с. Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,4/100 km, 101 g/km  

CITIGO 1.0 MPI / 75 к.с. Бензин Полу-автоматична 5-степенна Предно предаване 4,4/100 km, 103 g/km  
CITIGO 1.0 MPI / 75 к.с.   
Green tec Бензин Ръчна 5-степенна Предно предаване 4,1/100 km, 96 g/km  
CITIGO 1.0 MPI / 75 к.с.   
Green tec Бензин Полу-автоматична 5-степенна Предно предаване 4,2/100 km, 97 g/km  



ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ

Ние ви даваме истински причини, за да 
изберете оторизиран сервизен партньор на 
Шкода.
Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни 
технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на 
Шкода 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 Шкода да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийски ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи 
вследствие на инциденти ще бъдат отстранени 
от вашия оторизиран сервизен партньор на 
Шкода с умението на експерт, следвайки 
указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части 
Шкода. 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 Шкода 
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 Шкода може да уговори 
среща и да вземе автомобила. 

Автомобилът ще бъде върнат обратно след 
извършване на ремонта. 

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

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

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент 
от части и оборудване, използвани при 
производството на автомобила и не просто 
се фокусира върху високата оборотност 
на частите. Шкода 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 Шкода осигурява максимална 
надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни 
Части Шкода 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 възможността 
да закупите автомобил Шкода 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 Шкода и се формира 
сумата за доплащане от клиента.

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 Шкода под наем, 
в изправно състояние и без ограничение на 
пробега.

Хотел за гуми  
(съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+  
за автомобили Шкода 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

ŠKODA - ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
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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 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 13facebook.com/skodabulgaria

FullRange - September  2017; Предпечат 

Axis Print & PrePress

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 ТЯХ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА ГИ КАРАТЕ


