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ŠKODA OCTAVIA
AKČNÍ CENÍK

Fotografie je pouze ilustrativní.

OCTAVIA
MOTORIZACE
1,5 TSI/110 kW ACT
2,0 TSI/140 kW 4×4 AP
1,6 TDI/85 kW(1)
2,0 TDI/135 kW 4×4 AP(1)

Komb. spotřeba
[l/100 km]

Komb. emise CO2
[g/km]

4,8 – 4,9
6,5
4,1 – 4,2
5,0 – 5,1

108 – 111
149
107 – 110
133

Komb. spotřeba
[l/100 km]

Komb. emise CO2
[g/km]

4,8 – 4,9
6,6
4,1 – 4,3
5,1

108 – 111
150
108 – 111
135

OCTAVIA COMBI
MOTORIZACE
1,5 TSI/110 kW ACT
2,0 TSI/140 kW 4×4 AP
1,6 TDI/85 kW(1)
2,0 TDI/135 kW 4×4 AP(1)

TOUR

TOURING SPORT

468 900
–
478 900
–

–
678 900
–
724 900

TOUR

TOURING SPORT

489 900
–
499 900
–

–
699 900
–
745 900

O dostupnosti dalších motorizací se informujte u Vašeho prodejce ŠKODA.

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 jsme takto do naší přírody vrátili přes 820 000 sazenic.
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech, především ve středních a východních Čechách.
Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ naleznete na www.skoda-auto.cz.
ŠKODA Financial Services

ŠKODA Pojištění

Mobilita PLUS

Předplacený servis
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STANDARDNÍ VÝBAVA
• TOUR

• TOURING SPORT

Kola z lehké slitiny 16" – Ilias

Kola z lehké slitiny 17" – Trius černá

ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, MKB a funkce Prefill

ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, MKB a funkce Prefill

Airbag řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
a kolenní airbag řidiče

Airbag řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
a kolenní airbag řidiče

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kontrola tlaku v pneumatikách

LED denní svícení, zadní LED světla a přední mlhové světlomety

LED denní svícení, zadní LED světla a přední mlhové světlomety

Střešní nosič černý (pouze COMBI)

LED paket (LED hlavní světlomety, zadní TOP LED světla, světelný a dešťový asistent)

Sunset – zatmavená zadní okna

Střešní nosič černý (pouze COMBI)

Infotainment Swing 6,5", Bluetooth, Apple konektivita, slot na SD kartu, USB

Mřížka chladiče a zrcátka v lesklé černé barvě, sportovní přední a zadní nárazník

Funkce SmartLink+ (zrcadlení telefonu a ŠKODA OneApp)

Sunset – zatmavená zadní okna

3ramenný multifunkční volant

Infotainment Bolero 8", Bluetooth, Apple konektivita, slot na SD kartu, USB

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka

Funkce SmartLink+ (zrcadlení telefonu a ŠKODA OneApp)

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

Tempomat

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)

Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace s elektronickou regulací

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km

Tempomat

3ramenný sportovní multifunkční volant s ovládáním automatické převodovky DSG

Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace s elektronickou regulací
Volba jízdního režimu (Driving Mode Select)
Výsuvné integrované ostřikovače světlometů
Sportovní sedadla vpředu
Černý strop
Vkládané tkané koberce
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

TOUR

TOURING SPORT

20 000



PAKETY
LED paket (LED hlavní světlomety, zadní TOP LED světla, výsuvné integrované ostřikovače světlometů, světelný a
dešťový asistent)

SIMPLY CLEVER
Paket Simply Clever (odpadkový koš v obložení dveří, oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru, držák na
multimediální přístroje a držák na tablet)

–

1 900

Paket Simply Clever (odpadkový koš v obložení dveří, držák na multimediální přístroje a držák na tablet,
pouze v kombinaci s mezipodlahou)

–

800

Škrabka na led na krytu otvoru palivové nádrže





Držák výstražné vesty pod sedadlem řidiče





Deštník pod sedadlem spolujezdce





ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, multikolizní brzdy (MKB) a funkce Prefill





Asistent rozjezdu do kopce

–



Kontrola tlaku v pneumatikách





LED denní svícení





Asistent hlídání „mrtvého úhlu“ (Blind Spot Detect) a asistent vyparkování (Rear Traffic Alert)

–

9 000

Asistent rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert)

–

1 500

Airbag řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče





Dvoutónová houkačka





Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních sedadlech





Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači





Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu





Tři hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné





Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem





BEZPEČNOST

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofix a pásem TopTether na zadních
sedadlech / Isofix na sedadle spolujezdce



/–



/ 900

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Kola z lehké slitiny 17“ – Hawk černá

–

Kola z lehké slitiny 18“ – Turini černá

–

2 900
8 200

Kola z lehké slitiny 18“ – Vega černá

–

10 800
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STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

TOUR

TOURING SPORT

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné) / (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik





1 600 / –

– / 1 600

Rezervní kolo ocelové (dojezdové), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik

–

Přední mlhové světlomety / s přisvěcováním při odbočování (Corner)



1 600

/–



/ 2 500

LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení, výsuvné integrované ostřikovače světlometů, zadní TOP LED světla

–



Asistent dálkových světel (Auto Light Assist) – automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

–

3 500

Sunset – zatmavená zadní okna





Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla

–

700

2 700 / 

2 700 / 

Zadní stěrač Aero s ostřikovačem (pro limuzínu / pro COMBI)
Příprava pro tažné zařízení
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí včetně stabilizace přívěsu

–

5 000

12 400

12 400

Paket pro špatné cesty

–

5 500

Ochrana podvozku proti kamenům

–

700

Střešní nosič černý – pouze COMBI





Uni barva modrá Energy

0

0

Uni barva bílá Candy a červená Corrida

10 300

10 300

Metalické barvy / zvláštní lakování

15 800 / 22 100

15 800 / 22 100

Červená Velvet (metalická barva)

22 100

22 100

Umělá kůže na zadní straně opěradel předních sedaček (pouze s látkovým interiérem v černé barvě)

–

500

Malý kožený paket(2) pro 3ramenný multifunkční volant pro rádio a telefon



–

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Malý kožený paket(2) pro 3ramenný sportovní multifunkční volant pro rádio a telefon s ovládáním automatické
převodovky DSG

–



Výškově nastavitelná sedadla vpředu, s bederními opěrami





Vyhřívání předních sedadel / předních a zadních sedadel

6 500 / –

6 500 / 11 600

Zadní sedák nedělený, zadní opěradlo dělené a sklopné, středová loketní opěra vzadu s držákem nápojů a otvorem
pro přepravu dlouhých předmětů





Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru





Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce

–

1 900

Sun&Pack (stínicí rolo na zadní sklo – mechanické a odkládací síť pod zadním platem) (pouze pro limuzínu)

–

3 000

Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou





Zásuvka 230 V

–

2 400

Dvě USB vzadu

–

Maxi Dot / barevný Maxi Dot



1 100

/–



/ 2 000

Volba jízdního režimu (Driving Mode Select)

–



Start-Stop systém a rekuperace brzdné energie





Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu





Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním





Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka





6 700

6 700

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním a osvětlením nástupního
prostoru Boarding Spots
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)





KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování

–

10 300

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, centrální zamykání s dálkovým ovládáním
(dva sklopné klíčky) a Safe systém

–

6 900

Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru, automatické cirkulace,
senzoru vlhkosti a chlazené schránky u spolujezdce





Vyhřívané čelní sklo

–

5 400

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu / vpředu a vzadu / vpředu a vzadu a asistentem manévrování s přívěsem
Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem
Tempomat / s omezovačem rychlosti

–


/–/–

25 900


/ 8 200 / 14 200

8 100


/–

8 100


/ 1 000

Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel





Zadní odkládací plato (pouze limuzína)





Roletový kryt zavazadlového prostoru (pouze COMBI)





Schránka na brýle





Vkládané tkané koberce

–



Odkládací přihrádka za levým zadním podběhem





300

Odkládací přihrádka s Cargoelementem za pravým zadním podběhem

–

Síťový program





Dělicí síť (pouze COMBI)

–

5 000

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (bez odkládacích přihrádek za zadními podběhy a Cargoelementů, pouze COMBI)

–

4 500

Multifunkční kapsa (pouze COMBI)

–

1 000

2 boční lampičky v zavazadlovém prostoru
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STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

TOUR

TOURING SPORT

8 repro

8 repro

AUDIO, TELEFONY A NAVIGACE
Počet reproduktorů
Infotainment Swing 6,5", Apple konektivita, slot na SD kartu, USB



–

Infotainment Bolero 8", Bluetooth, Apple konektivita, slot na SD kartu, USB

3 200



Infotainment Amundsen 8" s navigací (včetně mapového podkladu), Bluetooth, Apple konektivita, Infotainment online
na 1 rok, slot na SD kartu, USB

15 800

12 600

–

3 000

8 100

8 100

Media Command – ovládání infotainmentu ze zadních sedadel prostřednictvím mobilní aplikace
(pouze pro infotainment Amundsen a Columbus)

–

1 700

Funkce SmartLink+ (zrcadlení telefonu a ŠKODA OneApp)



DAB – digitální radiopříjem
ŠKODA Connect – Care Connect – Tísňové volání (10 let), Proaktivní servis (10 let), Vzdálený přístup (3 roky)

Bluetooth / s hlasovým ovládáním



Bluetooth s bezdrátovým nabíjením a spojením s vnější anténou a hlasovým ovládáním



/ 500



/ 500

–

5 100

Prodloužený servisní interval





Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km





9 500

9 500

ZÁRUKY A SLUŽBY

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km
Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km

18 500 / 25 800 / 39 900 18 500 / 25 800 / 39 900

Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km

33 800 / 47 400 / 76 700 33 800 / 47 400 / 76 700

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ(3)
Základní střešní nosič

4 014

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy (černý)

9 969

Mechanické zabezpečení řazení Construct pro automatickou / manuální převodovku

7 294

Textilní koberce Prestige (sada 4 ks)

1 060

Plastová vana do zavazadlového prostoru

1 699

základní výbava – nelze objednat AP – automatická převodovka
	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 vozu doplňovat.
(2)
Malý kožený paket obsahuje 3ramenný volant, madlo ruční brzdy a hlavici řadicí páky v kůži.
(3)
Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství jsou včetně DPH a nezahrnují cenu montáže.
(1)

Emise CO2: kombinovaný provoz – od 107 do 150 g/km.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6. 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 v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto ceníku uvedeny dle standardu
NEDC (New European Driving Cycle) do kterého jsou přepočítány. Hodnoty dle standardu WLTP
Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
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.
Ceník je platný od 13. 8. 2019 do odvolání.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

