
Více o projektu "Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden zasazený strom" naleznete na www.skoda-auto.cz

1,5 TSI 110 kW DSG e-TEC 118,3-123,4 570 900 Kč

2,0 TDI 85 kW (1)
4,3-4,5 113,0-117,1 570 900 KčDSG

2,0 TDI 85 kW (1)
4,1-4,2 106,9-111,1 510 900 Kč

1,0 TSI 81 kW

1,0 TSI 81 kW

456 900 Kč

516 900 Kč

5,1-5,3

5,0-5,2 112,7-118

114,7-119,8

DSG e-TEC

AKČNÍ MODEL
Spotřeba

[l/100km]

Emise CO2

[g/km]

(1)
 Motor využívá ke splnění limitů emisního předpisu EU 6 systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue® snižuje emise oxidů 

dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu doplňovat.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

1,5 TSI 110 kW 510 900 Kč5,3-5,6 121,1-126

1,5 TGI 96 kW DSG 102,1-103,9

5,2-5,4

5,7-5,8G-TEC 580 900 Kč

STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný v České 

republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 do konce roku 2019 jsme takto vrátili do naší přírody více než 912 000 

sazenic. ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech.

AKČNÍ CENÍK ŠKODA

OCTAVIA
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Více o projektu "Za každý prodaný vůž ŠKODA v ČR jeden zasazený strom" naleznete na www.skoda-auto.cz

550 900 Kč

DSG

DSG e-TEC

2,0 TDI 85 kW (1)
4,2-4,3 109,7-113,8

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný v České 

republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 do konce roku 2019 jsme takto vrátili do naší přírody více než 912 000 

sazenic. ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech.

DSG

610 900 Kč

AKČNÍ MODEL

1,0 TSI 81 kW 496 900 Kč

1,5 TSI 110 kW 550 900 Kč

4,4-4,6

1,0 TSI 81 kW 5,1-5,3 116,3-121,6

117,8-122,8

124,5-128,9

115,8-119,8

5,2-5,4

5,5-5,7

(1)
 Motor využívá ke splnění limitů emisního předpisu EU 6 AP systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue® snižuje emise 

oxidů dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu doplňovat.

2,0 TDI 85 kW (1)

DSG e-TEC

5,8-5,9 104,4-106,0

610 900 Kč

G-TEC 620 900 Kč

Emise CO2

[g/km]

Spotřeba

[l/100km]

556 900 Kč

1,5 TGI 96 kW

1,5 TSI 110 kW 5,4-5,6 121,4-126,4

AKČNÍ CENÍK ŠKODA

OCTAVIA COMBI

2



l základní výbava

/ Ocelová kola 6,5J x 16" s kryty kol Tekton / Dekor Active

/ Rámeček masky chromový / Potah sedadel látka Active

/ Nárazníky v barvě karoserie / Potah palubní desky plast s imitací prošití

/ Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu / Vnitřní kličky k otevírání dveří - chromovaný plast

/ Střešní nosič černý pro combi / Sluneční clony s make-up zrcátky u řidiče a spolujezdce

/ Osvětlení zavazadlového prostoru

/ Full LED přední světlomety

/ Zadní světla s LED diodami

/ Mech. regulace sklonu světlometů

/ 7x airbag - kolenní u řidiče, 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavové

/ Přerušení přívodu paliva při nárazu

/ Automatické odblokování dveří při nárazu

/ 3x ISOFIX (2x vzadu a 1x vpředu) a 2x Top Tether vzadu

/ Varovná odrazka v předních dveřích

/ Výstražná světla při prudkém brzdění

/ Rozpoznání únavy řidiče

/ Asistent udržování jízdního pruhu

/ Tempomat s omezovačem rychlosti

/

/ Startování tlačítkem, dálkové centrální zamykání / Otevírání víka palivové nádrže zatlačením s el. zámkem

/ Analogová přístrojová deska s MaxiDotem / Škrabka na led ve víku palivové nádrže

/ Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold / Roletový kryt zavazadlového prostoru pro combi

/ Schránka u spolujezdce chlazená s osvětlením / Nákladová hrana s uchycením výstražného trojúhelníku

/ Držák na brýle / Přihrádka v zav. prostou pro uchycení lékárny

/ Osvětlení vnitřního prostoru se spínačem otevřených dveří / Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru

/ 2x USB-C (nabíjecí zásuvky + připojení k rádiu) / 4 háčky pro tašku v zavazadlovém prostoru

/ Vrstvené čelní tónované sklo, boční a zadní tónovaná skla  / 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

/ Přední stěrače Aero, zadní stěrač Aero pro combi / Sada na opravu pneumatik

/ Držák na parkovací lístky za čelním sklem / Kontrola tlaku v pneumatikách

/ Manuální klimatizace s elektronickou regulací

/ 2ramenný PUR volant s chromovanými prvky

/ PUR hlavice řadící páky

/ Multifunkční kožený volant pro DSG

/ Shift-by-wire s pádly řazení na volantu pro DSG

/ Asistent rozjezdu do kopce pro DSG

/ Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná

/ Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

/ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

/ Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

/ 4 reproduktory

/ Radio Swing 8"

/ Bluetooth

/ DAB - digitální radiopříjem

/ Nouzové volání eCall

/ Care Connect 3 roky

/ SmartLink

/ Proaktivní servis 10 let

+ navíc oproti akčnímu modelu

/ Kola z lehké slitiny Velorum 6,5J x 16"

/ Parkovací senzory vzadu

/

/ Asistent rozjezdu do kopce

/ 8 reproduktorů

ACTIVE PLUS

FUNKČNOST

KOMFORT

INFOTAINMENT

Multifunkční kožený volant a hlavice řadící páky

pro manuální převodovku

AKČNÍ MODEL

EXTERIÉR

BEZPEČNOST

Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozící kolizi

 s vozidly, chodci a cyklisty

INTERIÉR

STANDARDNÍ VÝBAVA

AKČNÍ NABÍDKA
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/ Active PLUS (výbava v hodnotě až 45 200 Kč) pro man. převodovku p 20 000 Kč

pro DSG p 10 000 Kč

/ Modrá Energy p 0 Kč

/ Bílá Candy nebo červená Corrida p 10 500 Kč

/ Metalická barva p 16 000 Kč

/ Červená Velvet p 22 300 Kč

KOLA Z LEHKÉ SLITINY 16"

/ Velorum  6,5J x 16" s pneu 205/60 R16 p 18 000 Kč

REZERVY

/ Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné) s příslušenstvím nelze pro G-TEC p 3 000 Kč

ČERNÝ

/ Látka n 0 Kč

/ Přední mlhové LED světlomety p 6 000 Kč

/ Boční airbagy vzadu p 7 000 Kč

/ Parkovací senzory vzadu p 9 200 Kč

/ Zadní stěrač Aero pro liftback p 2 700 Kč

/ Příprava pro tažné zařízení nelze pro G-TEC p 5 000 Kč

/ Tažné zařízení sklopné, el. odjistitelné p 18 800 Kč

/ Asistent rozjezdu do kopce p 2 000 Kč

/ Paket pro špatné cesty (+15 mm) nelze pro G-TEC p 5 500 Kč

/ Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla p 800 Kč

/ Vyhřívání předních sedadel p 8 000 Kč

/ Kožený volant, kožená hlavice řadící páky pro manuální převodovku p 8 000 Kč

/ Multifunkční kožený volant, kožená hlavice řadící páky pro manuální převodovku p 13 000 Kč

/ 8 reproduktorů p 3 000 Kč

/ Bez označení modelu (OCTAVIA) na 5. dveřích p 0 Kč

/ Vkládané tkané koberce vpředu a vzadu p 1 300 Kč

/ Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km p 11 200 Kč

/ Předplacený servis Standard na 5 let, do 60 000 km p 22 600 Kč

/ Předplacený servis Standard na 5 let, do 100 000 km p 30 300 Kč

/ Předplacený servis Standard na 5 let, do 150 000 km p 49 000 Kč

/ Předplacený servis Plus na 5 let, do 60 000 km p 40 300 Kč

/ Předplacený servis Plus na 5 let, do 100 000 km p 55 100 Kč

/ Předplacený servis Plus na 5 let, do 150 000 km p 91 000 Kč

p výbava na přání n standardní výbava

Váš prodejce vozů ŠKODA:

Ceník je platný od 1.1.2021 do odvolání.
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BEZPEČNOST

FUNKČNOST

AKČNÍ NABÍDKA

LAKOVÁNÍ

KOLA

INTERIÉRY

PŘEDPLACENÝ SERVIS STANDARD

PŘEDPLACENÝ SERVIS PLUS

Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6 AP. 

Benzinové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic GPF. Naftové motory mají 

systém vstřikování typu common-rail a jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. 

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního 

standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) a 

jsou uvedeny v souladu s platnými právními předpisy.

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, 

včetně 21 % DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací 

jednotlivých mimořádných výbav se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. 

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti 

provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimořádné 

výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání 

poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.

KOMFORT

INFOTAINMENT

OSTATNÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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