
OCTAVIA

Převodovka
Komb. spotřeba
[l/100 km]

Komb. emise CO2
[g/km]

AMBITION STYLE

MOTORIZACE
1,5 TSI / 110 kW man. 6st. 4,7 – 4,9 109 – 111 596 900 647 900

2,0 TDI / 85 kW(1) man. 6st. 3,5 91 – 93 596 900 647 900

2,0 TDI / 110 kW(1) aut. 7st. DSG 3,7 96 – 97 691 900 742 900

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.

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

OCTAVIA COMBI

Převodovka
Komb. spotřeba
[l/100 km]

Komb. emise CO2
[g/km]

AMBITION STYLE

MOTORIZACE
1,5 TSI / 110 kW man. 6st. 4,8 – 4,9 111 – 113 636 900 687 900

2,0 TDI / 85 kW(1) man. 6st. 3,5 – 3,6 93 – 94 636 900 687 900

2,0 TDI / 110 kW(1) aut. 7st. DSG 3,7 97 – 98 731 900 782 900

(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 vozu doplňovat.

NOVÁ  
ŠKODA OCTAVIA
CENÍK



STANDARDNÍ VÝBAVA

AMBITION

AMBITION PLUS:

STYLE PLUS:

STYLE

EXTERIÉR: 
 / Kola z lehké slitiny TWISTER 7J×16“ 
 / Rámeček masky chromový 
 / Nárazníky v barvě karoserie 
 / Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu 
 / Střešní nosič – černý (pouze COMBI)

INTERIÉR: 
 / Dekorační obložení – Ambition 
 / Potah sedadel – látka Ambition 
 / Vnitřní kličky k otevírání dveří – chromovaný plast 
 / Multifunkční kožený volant 
 / Kožená hlavice řadící páky 
 / Shift-by-wire s pádly řazení na volantu (pouze DSG) 
 / Smetáček ve výplni dveří 
 / Sluneční clona, make-up zrcátko s LED osvětlením 
 / Osvětlení zavazadlového prostoru

KOMFORT: 
 / Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou 

dělené a sklopné, středová loketní opěra vzadu s držákem 
nápojů a otvorem pro přepravu dlouhých předmětů

 / Kontrola tlaku v pneumatikách 
 / Loketní opěra vpředu „JUMBO BOX“ 
 / Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
 / Hlavové opěrky vpředu, výškově nastavitelné 
 / 3 hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné 
 / Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým 

senzorem 
 / Vnější zpětná zrcátka elektr. nastavitelná, vyhřívaná 
 / Elektricky vyhřívané zadní sklo 
 / Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu 

 / Přední stěrače AERO, zadní stěrač AERO pro combi 
 / CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizace 

s elektronickou regulací 
 / Chlazená schránka u spolujezdce 
 / Držák na brýle 
 / 2× port USB-C (nabíjecí zásuvky + připojení k rádiu) 
 / Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

BEZPEČNOST: 
 / 7× airbag – kolenní u řidiče, 2× čelní, 2× boční vpředu, 

2× hlavové
 / Přerušení přívodu paliva při nárazu
 / Automat. odblokování dveří při nárazu
 / Výstražná světla při prudkém brzdění
 / Dětská pojistka na zadních dveřích
 / Varovná odrazka v předních dveřích
 / Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
 / Driver Alert – asistent rozpoznání únavy
 / 4× kotoučové brzdy
 / Asistent udržování jízdního pruhu
 / Tempomat s omezovačem rychlosti
 / Front Assist – s upozorněním a zabržděním při hrozící 

kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
 / Isofix na sedadle spolujezdce

FUNKČNOST:
 / Startování tlačítkem
 / LED světlomety s LED denním svícením
 / Zadní světla s LED diodami
 / Mech. regulace sklonu světlometů
 / Vrstvené čelní tónované sklo, boční a zadní tónovaná skla
 / Virtuální kokpit 10“ (digitální přístrojový štít)

/ Zámek dveří s imobilizérem
/ Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
/ Víko palivové nádrže push-push s elekt. odemknutím 
/ Škrabka na led ve víku palivové nádrže
/ 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
/ 4 stropní madla
/ Dvoutónová houkačka
/ Držák na parkovací lístky za čelním sklem
/ Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
/ Elektromechanický posilovač řízení
/ Sada na opravu pneumatik
/ Schránka u spolujezdce osvětlená s brzdou pro pomalé 

otevírání
 / Osvětlení vnitřního prostoru se spínačem otevřených dveří
 / Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru
 / Roletový kryt zavazadlového prostoru pro COMBI
 / Přihrádka v kufru pro uchycení lékárny
 / Nákladová hrana s uchycením výstražného trojúhelníku
 / Elektrické odjištění víka zadních výklopných 

dveří – vnitřní
 / 4 háčky pro tašku v zavazadlovém prostoru
 / Odkládací schránky na obou stranách kufru 

s cargoelementem

INFOTAINMENT
 / Infotainment SWING 8,25“
 / 8 reproduktorů
 / Bluetooth
 / DAB – digitální příjem rádia
 / Nouzové volání eCall
 / Care Connect 3 roky
 / SmartLink+

 / Vyhřívání předních sedadel
 / Zadní parkovací senzory
 / Přední mlhové LED světlomety
 / Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce 

s bederními opěrkami

 / Matrix-LED hlavní světlomety s variabilním rozložením 
světla a funkcí AFS

 / Zadní TOP LED světla, zadní parkovací kamera
 / CORNER funkce pro přední mlhové LED světlomety
 / Adaptivní tempomat do 210 km/h
 / Volba jízdního režimu DRIVING MODE SELECT
 / Přední a zadní parkovací senzory

EXTERIÉR:
 / Kola z lehké slitiny „ROTARE“ 7J×17“
 / Chrompaket
 / Střešní nosič, stříbrný (pouze COMBI)
 / Přední mlhové světlomety (LED)

INTERIÉR:
 / Dekorační obložení – Style 
 / Potah sedadel – látka Style 
 / Orámování ofukovačů stříbrné 
 / Ambientní LED osvětlení 
 / Vkládané koberečky vpředu a vzadu 
 / Prahové nástupní lišty 
 / Potah palubní desky – látka s prošíváním

KOMFORT: 
 / Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné 
 / Výškově nast. sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními 

opěrami 
 / Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

FUNKČNOST:
 / Zadní parkovací senzory
 / El. ovládaná, vyhřívaná, sklopná vnější zpětná zrcátka 

s automatickým stmíváním
 / Odkládací schránka pod sedadlem spolujezdce
 / Odkládací schránka s cargoelementy v kufru na obou 

stranách
 / 2× USB-C vzadu pro nabíjení

 / Vyhřívané čelní sklo
 / Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
 / Síťový program + cargoelementy
 / KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání, startovací 

tlačítko
 / USB-C u vnitřního zpětného zrcátka

INFOTAINMENT
 / Infotainment COLUMBUS 10“ s navigací
 / Dotyková lišta pro ovládání infotainmentu 
 / Bezdrátový ́SmartLink+
 / Care Connect + Infotainment Online na 3 roky
 / Hlasové ovládání

Navíc oproti Ambition

Navíc oproti Ambition

Navíc oproti Style



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
AMBITION STYLE

PAKETY
Ambition PLUS (výbava v hodnotě 24 400 Kč) 15 000 –

Style PLUS (výbava v hodnotě 59 800 Kč) – 20 000

BARVY
Uni barva modrá Energy 0 0

Uni barva bílá Candy a červená Corrida 10 500 10 500

Metalické barvy 16 000 16 000

Černá Crystal / červená Velvet 22 300 22 300

BEZPEČNOST
Head-up displej – 13 500

Asistent dálkových světel 4 000 4 000

LIGHT paket (Matrix-LED hlavní světlomety s variabilním rozložením světla a funkcí AFS, zadní TOP LED světla) 28 000 28 000

LIGHT and VIEW paket (navíc zadní parkovací kamera oproti LIGHT paket) 36 100 36 100

Zadní parkovací kamera a TOP LED zadní světla s animovaným ukazatelem směru jízdy 11 800 11 800

Mlhové přední LED světlomety 6 000 

Corner funkce pro přední mlhové LED světlomety – 2 500

Ostřikovače světlometů s indikátorem úrovně kapaliny 3 500 3 500

Boční airbagy vzadu 7 000 7 000

Proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist basic) 3 300 3 300

Dětská pojistka (elektricky ovladatelná) 900 

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 10 600 10 600

Cestovní paket (Travel Assist) 7 000 7 000

FUNKČNOST
Paket Simply Clever (držák na mobilní telefon, klíč od vozu a mince, roletka na středové konzoli, zesílený 
potah zavazadlového prostoru) 1 900 1 900

Bezdrátové nabíjení s LTE a Wi-Fi 6 100 6 100

230V zásuvka + 2× USB-C vzadu + USB-C u vnitřního zpětného zrcátka 5 100 2 000

Zadní stěrač „AERO“ (pouze pro liftback) 2 700 2 700

Síťová dělicí stěna (pouze pro COMBI) 5 000 5 000

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (pouze pro COMBI) 4 500 4 500

Odkládací kapsa s odkládacím boxem pod spolujezdcem, síťový program, cargoelementy 1 800 

Příprava pro tažné zařízení 5 000 5 000

Tažné zařízení sklopné, elektricky odjistitelné 18 800 18 800

INTERIÉR
Vkládané koberečky vpředu a vzadu 1 300 

Dekorativní prahové lišty 1 500 

Bederní opěrky a výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce 2 700 

LED ambientní osvětlení 4 900 

Mechanické odjištění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru 1 900 1 900

Koženka na zadní straně předních opěradel 500 500

Potah sedadel kůže/látka, s odjištěním zadních opěradel ze zavazadlového prostoru 25 400 25 400

Potah sedadel kůže, s odjištěním zadních opěradel ze zavazadlového prostoru – 49 400

Potah sedadel Suedia/kůže, s odjištěním zadních opěradel ze zavazadlového prostoru – 37 600

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí – 15 000

Elektricky nastavitelné sedadlo a paměť pro řidiče a spolujezdce – 26 000

Ergonomická přední sedadla s elektrickým ovládáním, pamětí, nastavením hloubky sedáku, masážní funkcí  
a odvětráváním, potah sedadel – kůže, vč. odjištění zadních opěradel ze zavazadlového prostoru – 68 800

Přístrojová deska béžová – 0

Dekorační obložení „Piano Black“ – 0

Malý kožený paket pro 2ramenný multifunkční kožený vyhřívaný volant 3 000 3 000

EXTERIÉR
Kola z lehké slitiny Velorum 6,5J×16“ 0 –

Kola z lehké slitiny Rotare 7J×17“ 6 500 

Kola z lehké slitiny Pulsar (černá leštěná) 7J×17“ 10 500 4 000

Kola z lehké slitiny Vega (černá leštěná) 7,5J×18“ – 11 500

Kola z lehké slitiny Perseus 7,5J×18“ (leštěná / antracitová leštěná) – / – 9 300 / 11 500

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) / (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola 3 000 / 3 000 3 000 / –

Rezervní kolo ocelové (dojezdové), zvedák vozu, klíč na kola 3 000 3 000

Bez přídavných nápisů na 5. dveřích (nápis ŠKODA zůstává) 0 0



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
AMBITION STYLE

KOMFORT
Adaptivní tempomat do 210 km/h 10 800 10 800

Volba jízdního režimu (Driving Mode Select) 2 200 2 200

Adaptivní podvozek (DCC) včetně volby jízdního režimu (snížení podvozku o 11 mm) – 25 000

Paket pro špatné cesty (zvýšení podvozku o 15 mm) 5 500 5 500

Sportovní podvozek (snížení podvozku o 15 mm) 3 300 3 300

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné 1 000 –

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka 2 200 –

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním,  
vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné 6 700 

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním a osvětlením 
nástupního prostoru s pamětí, vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné bezrámečkové s asistentem 
změny jízdního pruhu (Side Assist) – 11 200

Panoramatické střešní okno (pouze pro COMBI) – 30 000

Vyhřívané čelní sklo 5 900 

Vyhřívání předních sedadel / předních a zadních sedadel s oddělenou regulací 6 500 / 11 600  / 5 100

Třízónová automatická klimatizace Climatronic 6 000 6 000

Nezávislé topení s dálkovým ovládáním 25 900 25 900

Sunset 4 900 4 900

Paket pro spaní včetně roletek zadních oken (pouze pro COMBI) 5 500 4 800

Sun and Pack včetně roletek zadních oken (pouze pro liftback) 5 500 4 800

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem 13 600 13 600

Parkovací senzory vzadu/vpředu a vzadu 9 200 / 17 400  / 8 200

Parkovací asistent „Park Assist“ – 14 000

KESSY / KESSY s alarmem 5 400 / 12 300  / 6 900

Alarm pro startování tlačítkem 6 900 –

INFOTAINMENT
Infotainment Columbus 10“ s navigací 19 800 

SmartLink+  –

Bezdrátový SmartLink+ 1 100 

Sound system Canton 12 900 12 900

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Mobilita PLUS (včetně záruky na 5 let do 100 000 km) 2 000 2 000

Prodloužená záruka do 150 000 km pro Mobilitu PLUS 9 500 9 500

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ(4)

Vak na lyže 3 000

Váš prodejce vozů ŠKODA: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 30. 1. 2020 do odvolání.

Emise CO2: kombinovaný provoz – od 91 do 113 g/km.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními 
či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

 základní výbava – nelze objednat




