
CNG
Rahakulu 
3,3 € / 100 km!

   
Saadaval
nelikveolisena

4x4
Eesti keel
Emakeelsed 
menüüd 

SISSE-
MAKSE 

%0

Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 29.
* Hinnad kehtivad vaid piiratud koguses laoautodele. 

OCTAVIA
ŠKODA

OCTAVIA LUUKPÄRA HINNAKIRI 

Kõik diiselmootorid on varustatud süsteemiga SCR (Selective Catalytic Reduction) - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® ja 
bensiinimootorid kübemefiltriga OPF (Otto Partikel Filter), mis vähendab tahmaosakeste hulka heitgaasides.

Diiselmootorid Võimsus 
kW/hj

Käigukast Active Erimudel  
Active Style

Ambition Erimudel 
Ambition Plus

Elegance Erimudel 
Elegance Plus

RS

1,6 TDI SCR 85 / 115 5-k. manuaal 19 900 € 18 990 €* 21 900 € 20 290 €* 23 900 € 21 990 €* -
Kuumakse 205 € 195 € 225 € 209 € 246 € 226 €
1,6 TDI 4x4 85 / 115 6-k. manuaal - - 23 900 € 22 590 €* 25 900 € 24 290 €* -
Kuumakse 246 € 232 € 267 € 250 €
1,6 TDI SCR DSG 85 / 115 7-k automaat - - 23 400 € 21 790 €* 25 400 € 23 590 €* -
Kuumakse 241 € 224 5 261 € 243 €
2,0 TDI SCR DSG 110 / 150 7-k automaat - - 24 900 € 23 390 €* 26 900 € 25 190 €* -
Kuumakse 256 € 241 € 277 € 259 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-k automaat - - 27 300 € 25 590 €* 29 200 € 27 290 €* -
Kuumakse 281 € 263 € 300 € 281 €
2,0 TDI SCR DSG 135 / 184 7-k automaat - - - - - - 28 800 €
Kuumakse 296 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 135 / 184 7-k automaat - - 27 900 € 26 190 €* 29 800 € 27 990 €* 30 900 €
Kuumakse 287 € 270 € 307 € 288 € 318 €

Bensiini- 
mootorid

Võimsus 
kW/hj

Käigukast Active Erimudel  
Active Style 

Ambition Erimudel 
Ambition Plus

Elegance Erimudel 
Elegance Plus

RS

1,0 TSI 85 / 115 6-k. manuaal 17 500 € 16 490 € 18 900 € 17 990 € - - -
Kuumakse 180 € 170 € 194 € 185 €
1,0 TSI DSG 85 / 115 7-k automaat 18 900 € 17 990 € 20 600 € 18 990 € - - -
Kuumakse 194 € 185 € 212 € 195 €
1,5 TSI 110 / 150 6-k. manuaal - - 20 800 € - 22 800 € 20 990 € -
Kuumakse 214 € 235 € 216 €
1,5 TSI DSG 110 / 150 7-k automaat - - 21 900 € - 23 900 € 21 990 € -
Kuumakse 225 € 246 € 226 €
2,0 TSI DSG 140 / 190 7-k automaat - - 22 900 € - 24 800 € - -
Kuumakse 236 € 255 €
2,0 TSI DSG 4x4 140 / 190 7-k automaat - - 24 900 € - 26 900 € - -
Kuumakse 256 € 277 €
2,0 TSI RS 180 / 245 6-k. manuaal - - - - - - 27 900 €
Kuumakse 287 €
2,0 TSI DSG RS 180 / 245 7-k automaat - - - - - - 29 400 €
Kuumakse 303 €



Octavia Combi Style
Hind alates 17 490 €

Octavia Combi Style DSG
Hind alates 18 990 €

Octavia Style
Hind alates 16 490 €
Octavia Style DSG
Hind alates 17 990 €
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1,0 TSI, 85 kW, bensiin, 6k.-manuaal või 7k.-automaat
Keskmine kütusekulu 4.8-5.0 l / 100 km

Varustuses: LED-päevasõidutuled, valuveljed, soojendusega esiistmed,  

puutetundlik raadio, Bluetooth, elektrilised soojendusega küljepeeglid, 

elektrilised aknatõstukid, püsikiirushoidik ja palju muud!

Kui soovite vahetada oma auto uue ŠKODA vastu, siis ei pea Te vana auto müügiga ise vaeva nägema. ŠKODA esindustest saab 
autot osta ka nii, et toote olemasoleva auto uue auto või liisingu sissemakseks. Vahetusautoks võib olla nii väljaostetud auto kui ka 
liisingu auto. AUTOVAHETUS ŠKODA ESINDUSTES ON KIIRE JA MUGAV!

ERIMUDEL STYLE
ŠKODA OCTAVIA

Foto on illustratiivne.



TDI?
ŠKODA diiselmootoriga mudeliversioonid on tähistatud lühendiga TDI.
Täpsemalt tähistab TDI diiselmootoreid,  
millel on kütuse otsesissepritse ja turbolaadur.

VÕIDAD KULUDES!
Diiselmootoritel on kuni  
20% väiksem kütusekulu!

SÄÄSTAD LOODUST!
Keskkonnateadlik valik läbi madala CO2 ja NOx!
Tänapäevased diiselmootorid on võrdsete ja  
kohati ka paremate CO2 ja NOx näitajatega,  
kui samaväärsed bensiinimootorid.

HEA SÕIDUMUGAVUS!
Kaasaegsed diiselmootorid on vaiksed. Suurem väändemoment  
tagab parema ja turvalisema möödumiskiirenduse.

DIISELMOOTORID EI KAO KUHUGI!

TDI

€

Piiratud koguses TDI (diisel) - mootoriga lao ja klienditellimustele hinnavõit kuni 3 070 €. 
Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge palun lähima müügiesinduse poole!

* hinnad kehtivad vaid laoautodele.
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OCTAVIA COMBI HINNAKIRI 

Diiselmootorid Võimsus 
kW/hj

Käigu- 
kast

Active Erimudel 
Active Style

Ambition Erimudel 
Ambition Plus

Elegance Erimudel 
Elegance Plus

RS Scout

1,6 TDI SCR 85 / 115 5-k. 20 900 € 19 990 €* 22 900 € 21 290 €* 24 800 € 22 990 €* - -
Kuumakse manuaal 215 € 206 € 236 € 219 € 255 € 237 €
1,6 TDI 4x4 85 / 115 6-k. - 25 100 € 23 490 €* 26 900 € 25 190 €* - -
Kuumakse manuaal 258 € 242 € 277 € 259 €
1,6 TDI SCR DSG 85 / 115 7-k. 22 700 € 21 390 €* 24 300 € 22 690 €* 26 200 € 24 390 €* - -
Kuumakse automaat 234 € 220 € 250 € 233 € 270 € 251 €
2,0 TDI SCR DSG 110 / 150 7-k. - 25 900 € 24 290 €* 27 900 € 25 990 €* - -
Kuumakse automaat 267 € 250 € 287 € 267 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-k. - 28 200 € 26 490 €* 29 900 € 27 990 €* - 31 500 €
Kuumakse automaat 290 € 273 € 308 € 288 € 324 €
2,0 TDI SCR DSG 135 / 184 7-k. - - - 29 700 € -
Kuumakse automaat 306 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 135 / 184 7-k. - 28 800 € 26 990 €* 30 700 € 28 790 €* 31 900 € 32 100 €
Kuumakse automaat 296 € 278 € 316 € 296 € 328 € 330 €

Bensiini- 
mootorid

Võimsus 
kW/hj

Käigu- 
kast

Active Erimudel 
Active Style

Ambition Erimudel 
Ambition Plus

Elegance Erimudel 
Elegance Plus

RS Scout

1,0 TSI 85 / 115 6-k. 18 500 € 17 490 € 19 900 € 18 990 € 21 900 € - - -
Kuumakse manuaal 190 € 180 € 205 € 195 € 225 €
1,0 TSI DSG 85 / 115 7-k. 19 900 € 18 990 € 21 500 € 19 990 € 23 400 € - - -
Kuumakse automaat 205 € 195 € 221 € 206 € 241 €
1,5 TSI 110 / 150 6-k. - - 21 700 € - 23 600 € 21 990 € - -
Kuumakse manuaal 223 € 243 € 226 €
1,5 TSI DSG 110 / 150 7-k. - - 22 900 € - 24 900 € 22 990 € - -
Kuumakse automaat 236 € 256 € 237 €
2,0 TSI DSG 140 / 190 7-k - - 23 800 € - 25 700 € - - -
Kuumakse automaat 245 € 264 €
2,0 TSI DSG 4x4 140 / 190 7-k - - 25 900 € - 27 900 € - - 29 300 €
Kuumakse automaat 267 € 287 € 302 €
2,0 TSI RS 180 / 245 6-k. - - - - - - 28 900 € -
Kuumakse manuaal 297 €
2,0 TSI DSG RS 180 / 245 7-k. - - - - - - 30 300 € -
Kuumakse automaat 312 €

Kõik diiselmootorid on varustatud süsteemiga SCR (Selective Catalytic Reduction) - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® ja 
bensiinimootorid kübemefiltriga OPF (Otto Partikel Filter), mis vähendab tahmaosakeste hulka heitgaasides.

CNG HÜBRIID surugaas+bensiin Võimsus kW/hj Käigukast Active Ambition Elegance
       1,5 TSI G-TEC CNG DSG 96 / 130 7-k. automaat 21 900 € 23 900 € 25 800 €
Kuumakse 225 € 246 € 266 €



OCTAVIA ERIMUDELID PLUS:
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PAKETIGA VÕIDAD!
OCTAVIA PLUS

AMBITION PLUS
Hind alates 17 990 €
Combi hind alates 18 990 €

Lisaks Ambition varustusele:
 - automaatne kliimaseade Climatronic
 - vihmasensor + Coming/Leaving Home funktsioon
 - parkimisandurid taga
 - Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem
 - raadio ja telefoni juhtimine roolilt
 - valgustatud jalaruum ees ja taga

ELEGANCE PLUS
Hind alates 20 990 €
Combi hind alates 21 990 €

Lisaks Elegance varustusele:
 - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüsteem Front Assist 

koos automaatse pidurdusfunktsiooniga ja jalakäijate turvasüsteem 
Pedestrian Monitor

 - parkimisandurid taga
 - KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga
 - "SunSet" - tumedaks toonitud tagumiste akende klaasid
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Mootor 1,0 TSI 1,5 TSI 2,0 TSI DSG

Kütus bensiin bensiin bensiin

Võimsus, kW / hj 85 / 115 110 / 150 140 / 190

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 200 / 2000 - 3500 250 / 1500-3500 320 / 1500-4100

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R 4 / 1498 R4 / 1984

Käigukast 6-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 205 (205) 223 (223) 236

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 10,0 (10,1) 8,3 (8,3) 7,3

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,7 - 4,9 (4,6 - 4,8) 5,0 - 5,1 (5,0 - 5,1) 5,9

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 5,216 - 6,002 (5,444 - 7,159) 5,492 - 6,934 (5,728 - 7,122) 6,402 - 7,583

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 107 - 110 (106 - 108) 112 - 115 (114 - 116) 133

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 118,00 - 135,60 (123,30 - 162,10) 124,40 - 157,10 (129,77 - 161,35) 144,80 - 171,60

Pikkus / laius / kõrgus (tühimassi korral), mm 4667 / 1814 / 1465

Teljevahe, mm 2667 2667 2677

Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1540,  
16": 1543 / 1549

1543 / 1534 1543 / 1542

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1246 - 1409 (1268 - 1431) 1280 - 1443 (1295 - 1458) 1388 - 1523

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 625 - 450 (625 - 450) 625 - 450 (625 - 450) 585 - 450

Täismass, kg 1796 (1818) 1830 (1845) 1898

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
piduriteta, kg

1300 / 620 (630) 1500 / 640 1700 / 690

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,4 10,4

Kliirens, mm 141 141 141

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 156 156 156

Kliirens sportvedrustuse korral, mm 126 126 126

Kliirens adaptiivse vedrustuse korral, mm - 130 130

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 568 568 568

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud 
istmetega l, varurattaga

1558 1558 1558

Kütusepaagi maht, l 50 50 50

OCTAVIA LUUKPÄRA  
TEHNILISED ANDMED

() – automaatkäigukastiga
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
* – sõltub lisatud varustuselementide massist

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.

2014 20182016

Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle) uus katsemenetlus 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja CO2 heitmete katseprotse-
duur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, mis võivad olla varasemate andmetega 
võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused. 

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse NEDC 
väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud andmed on esitatud võimal-
damaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel. Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal, veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele 
teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprot-
seduuride erinevuste kohta leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Mootor 1,6 TDI CR 2,0 TDI CR DSG

Kütus diisel diisel

Võimsus, kW / hj 85 / 115 110 / 150

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 250 / 1750-3200 340 / 1750-3000

Mootori valem, töömaht R4 / 1598 R4 / 1968

Käigukast 5-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 205 (204) 221

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 10,2 (10,4) 8,9

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,1 (3,9 - 4,0) 4,2 - 4,3

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 4,312 - 5,701 (4,840 - 6,146) 4,920 - 5,759

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 107 - 109 (103 - 105) 110 - 112

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 113,10 - 149,60 (127,00 - 161,30) 129 - 151

Pikkus / laius / kõrgus (tühimassi korral), mm 4670 / 1814 / 1461

Teljevahe, mm 2667 2667

Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1540, 16": 1543 / 1534 1543 / 1534

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1348 - 1511 (1363 - 1526) 1408 - 1571

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 625 - 450 (625 - 450) 625 - 450

Täismass, kg 1898 (1913) 1958

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
 piduriteta, kg

1500 / 670 (680) 1600 / 700

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,4

Kliirens, mm 141 141

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 156 156

Kliirens sportvedrustuse korral, mm 126 126

Kliirens adaptiivse vedrustuse korral, mm - 130

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 568 568

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud  
istmetega l, varurattaga

1558 1558

Kütusepaagi maht, l 50 50

OCTAVIA LUUKPÄRA  
TEHNILISED ANDMED

() – automaatkäigukastiga
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
* – sõltub lisatud varustuselementide massist

4,670

890 2,686 1,094
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1,
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1,
46

1

1,540

1,814

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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OCTAVIA COMBI  
TEHNILISED ANDMED

() – automaatkäigukastiga
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
* – sõltub lisatud varustuselementide massist

4,667

890 2,686 1,091
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°
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5
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44

9

1,
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1,549
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1,
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5

1,540

1,814

Mootor 1,0 TSI 1,5 TSI 1,5 TSI G-TEC CNG 2,0 TSI DSG

Kütus bensiin bensiin surugaas CNG / bensiin bensiin

Võimsus, kW / hj 85 / 115 110 / 150 96 / 131 140 / 190

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 200 / 2000-3500 250 / 1500-3500 200 / 1400-4000 320 / 1500-4100

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R 4 / 1498 R 4 / 1498 R4 / 1984

Käigukast 6-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 199 (198) 215 (214) 202 230

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 10,2 (10,3) 8,4 (8,4) 10,1 7,4

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,8 - 5,0 (4,9 - 5,0) 5,3 - 5,4 (5,2) 5,4 6,1

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km,  
CNG-l m3 / 100 km

5,216 - 6,002  
(5,444 - 7,159)

5,492 - 6,931  
(5,728 - 7,122) 

5,913 - 6,978 6,402 - 7,583

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 109 - 112 (112 - 114) 119 - 124 (116 - 119) 96 139

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 118,00 - 135,60  
(123,30 - 162,10)

124,40 - 157,10  
(129,77 - 161,35)

105,80 - 124,90 144,80 - 171,60

Pikkus / laius / kõrgus (tühimassi korral), mm 4667 / 1814 / 1465

Teljevahe, mm 2667 2667 2671 2677

Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1540, 16": 
1543 / 1549

1543 / 1534 1539 / 1530 1543 / 1542

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1268 - 1435  
(1290 - 1456)

1302 - 1485  
(1317 - 1500)

1389 - 1509 1410 - 1565 

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 645 - 450 (645 - 450) 645 - 450 (645 - 450) 551 - 431 585 - 450

Täismass, kg 1838 (1860) 1872 (1887) 1865 1920

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
piduriteta, kg

1300 / 630 (640) 1500 / 650 (650) 1400 / 690 1700 / 700

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,4 10,4 10,4

Kliirens, mm 141 141 142 141

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 155 155 - 155

Kliirens sportvedrustuse korral, mm 125 125 - 125

Kliirens adaptiivse vedrustuse korral, mm - 130 - 130

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 588 588 480 588

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud 
istmetega l, varurattaga

1718 1718 1610 1718

Kütusepaagi maht, l 50 50 10 l + 17,7 kg CNG 50

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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OCTAVIA COMBI  
TEHNILISED ANDMED

() – automaatkäigukastiga
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
* – sõltub lisatud varustuselementide massist

Mootor 1,6 TDI CR 2,0 TDI CR DSG

Kütus diisel diisel

Võimsus, kW / hj 85 / 115 110 / 150

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 250 / 1750-3200 340 / 1750-3000

Mootori valem, töömaht R4 / 1598 R4 / 1968

Käigukast 5-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 198 (198) 213

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 10,4 (10,5) 9,1

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,2 (4,0 - 4,1) 4,4 - 4,5

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 4,312 - 5,701 (4,840 - 6,146) 4,920 - 5,759

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 109 - 111 (105 - 107) 115 - 117

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 113,10 - 149,60 (127,00 - 161,30) 129,00 - 151,00

Pikkus / laius / kõrgus (tühimassi korral), mm 4667 / 1814 / 1465

Teljevahe, mm 2667 2667

Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1540, 16": 1543 / 1534 1543 / 1534

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1370 - 1552 (1385 - 1564) 1430 - 1609

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 632 - 450 (629 - 450) 629 - 450

Täismass, kg 1927 (1939) 1984

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
 piduriteta, kg

1500 / 680 (690) 1600 / 710

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,4

Kliirens, mm 141 141

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 155 155

Kliirens sportvedrustuse korral, mm 125 125

Kliirens adaptiivse vedrustuse korral, mm - 130

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 588 588

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud  
istmetega l, varurattaga

1718 1718

Kütusepaagi maht, l 50 50

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/


100 KM LÄBIMISEKS 3,3 € – 
PALJU ON SINU PRAEGUSE 
AUTO PUHUL RAHAKULU KÜTUSELE?

Säästa raha ja loodust -  
vali ŠKODA Octavia Hübriid

9

OCTAVIA RS  
TEHNILISED ANDMED

() – automaatkäigukastiga
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
* – sõltub lisatud varustuselementide massist

Luukpära Combi

Mootor 2,0 TSI RS 2,0 TDI CR RS DSG 2,0 TSI RS 2,0 TDI CR RS DSG 

Kütus bensiin diisel bensiin diisel

Võimsus, kW / hj 180 / 245 135 / 184 180 / 245 135 / 184

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 370 / 1600-4300 380 / 1750-3250 370 / 1600-4300 380 / 1750-3250

Mootori valem, töömaht R4 / 1984 R4 / 1968 R4 / 1984 R4 / 1968

Käigukast 6-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG 6-k. man. (7-k. aut DSG) 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 250 (250) 233 246 (244) 226

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 6,6 (6,6) 8,1 6,7 (6,7) 8,2

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 6,7 - 6,8 (6,1 - 6,2) 4,4 6,8 - 6,9 (6,2 - 6,3) 4,4 - 4,5

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 6,961 - 7,740  
(7,079 - 7,935)

5,154 - 6,072 6,961 - 7,740  
(7,079 - 7,935)

5,154 - 6,072

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 152 - 154 (139 - 142) 116 154 - 156 (141 - 144) 116 - 118

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 157,70 - 175,40  
(160,40 - 179,80)

135,10 - 159,20 160,40 - 179,80 135,10 - 159,20

Pikkus / laius / kõrgus (tühimassi korral), mm 4689 / 1814 / 1448 4689 / 1814 / 1452

Teljevahe, mm 2677 2677

Rööbe ees / taga, mm 1535 / 1544 1535 / 1544

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1410 - 1527  
(1448 - 1565)

1478 - 1595 1432 - 1571  
(1470 - 1609)

1470 - 1609

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 567 - 460 589 - 450 589 - 450

Täismass, kg 1902 (1940) 1970 1946 (1984) 2014

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
piduriteta, kg

1600 / 700 (720) 1600 / 730 1600 / 710 (730) 1600 / 750

Pöörderingi läbimõõt, m 10,5 10,5

Kliirens, mm - -

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm - -

Kliirens sportvedrustuse korral, mm 127 127

Kliirens adaptiivse vedrustuse korral, mm 128 127

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 568 588

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud 
istmetega l, varurattaga

1558 1718

Kütusepaagi maht, l 50 55 50 55

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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* – andmed raskete teeolude paketiga
** – andmed sportvedrustuse korral
*** – andmed adaptiivse vedrustuse korral

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit. Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Või-
malik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).

OCTAVIA LUUKPÄRA 4X4 
TEHNILISED ANDMED

Mootor 2,0 TSI 4x4 DSG 1,6 TDI CR 4x4 2,0 TDI CR 4X4 DSG 2,0 TDI CR 4X4 DSG 2,0 TDI CR 4X4 DSG 
RS

Kütus bensiin diisel diisel diisel diisel

Võimsus, kW / hj 140 / 190 85 / 115 110 / 150 135 / 184 135 / 184

Suurim pöördemoment, 
Nm, 1/min puhul

320 / 1500-4100 250 / 1750-3200 340 / 1750-3000 380 / 1750-3250 380 / 1750-3250

Mootori valem, töömaht R4 / 1984 R4 / 1598 R4 / 1968 R4 / 1968 R4 / 1968

Käigukast 7-k. aut DSG 6-k. man 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 232 200 214 230 228

Kiirendusaeg  
0 - 100 km / h, s

6,7 11,6 8,7 7,5 7,6

Keskmine kütusekulu 
NEDC, l/100 km

6,5 5,1 4,8 5,1 5,2

Keskmine kütusekulu 
WLTP, l/100 km

7,352 - 8,658 5,378 - 6,294 5,471 - 6,253 5,631 - 6,340 5,631 - 6,340

Heitgaaside CO2 sisaldus 
NEDC (g/km)

148 135 126 133 137

Heitgaaside CO2 sisaldus 
WLTP (g/km)

166,30 - 195,90 140,70 - 164,50 143,40 - 163,90 147,60 - 166,20 147,60 - 166,20

Pikkus / laius / kõrgus  
(tühimassi korral), mm

4670 / 1814 / 1459 4689 / 1814 / 1448

Teljevahe, mm 2677

Rööbe ees / taga, mm 1543 / 1542 1535 / 1544

Tühimass, kg  
(koos juhiga, 75kg)*

1473 - 1603 1463 - 1615 1501 - 1664 1517 - 1647 1551 - 1668

Kandevõime, kg  
(koos juhiga, 75kg)*

585 - 455 638 - 486 638 - 475 585 - 455 567 - 460

Täismass, kg 1983 2026 2064 2027 2048

Suurim lubatud haagise 
mass piduritega /  
piduriteta, kg

1700 / 730 1700 / 730 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,5

Kliirens, mm 138 127

Kliirens raskete teeolude 
paketiga, mm

153 -

Kliirens adaptiivse vedrus-
tuse korral, mm 

128 128

Maksimaalne pakiruumi 
maht l, varurattaga 

568 568

Maksimaalne pakiruumi 
maht allaklapitud istmetega 
l, varurattaga

1558 1558

Kütusepaagi maht, l 55 55

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Mootor 2,0 TSI DSG 1,6 TDI CR 
4x4

2,0 TDI CR 
4X4 DSG

2,0 TDI CR 
4X4 DSG

2,0 TDI CR 
4X4 DSG RS

2,0 TSI DSG 
4X4 Scout

2,0 TDI CR 
4X4 Scout

2,0 TDI CR 
4X4 DSG 
Scout

Kütus bensiin diisel diisel diisel diisel bensiin diisel diisel

Võimsus, kW / hj 140 / 190 85 / 115 110 / 150 135 / 184 135 / 184 140 / 190 110 / 150 135 / 184

Suurim pöördemo-
ment, Nm, 1/min puhul

320 / 1500-
4100

250 / 1750-
3200

340 / 1750-
3000

380 / 1750-
3250

380 / 1750-
3250

320 / 1500-
4100

340 / 1750-
3000

380 / 1750-
3250

Mootori valem, 
töömaht

R4 / 1984 R4 / 1598 R4 / 1968 R4 / 1968 R4 / 1968 R4 / 1984 R4 / 1968 R4 / 1968

Käigukast 7-k. aut DSG 6-k. man 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km / h 226 194 208 222 218 217 200 215

Kiirendusaeg  
0 - 100 km / h, s

6,8 11,9 8,9 7,6 7,7 7,2 9,4 7,7

Keskmine kütusekulu 
NEDC, l/100 km

6,6 5,2 5,0 5,1 5,1-5,3 7,0 5,1 5,4

Keskmine kütusekulu 
WLTP, l/100 km

7,352 - 8,658 5,378 - 6,294 5,471 - 6,253 5,631 - 6,340 5,631 - 6,340 8,115 - 8,563 6,119 - 6,462 6,134 - 6,899

Heitgaaside CO2  
sisaldus NEDC (g/km)

150 137 131 135 135-139 158 134 141

Heitgaaside CO2  
sisaldus WLTP (g/km)

166,30 - 
195,90

140,70 - 
164,50

143,40 - 
163,90

147,60 - 
166,20

147,60 - 
166,20

183,60 - 
193,80

160,40 - 
169,40

160,80 - 
180,90

Pikkus / laius / kõrgus 
(tühimassi korral), mm

4667 / 1814 / 1463 4689 / 1814 / 
1452

4687 / 1814 / 1531

Teljevahe, mm 2677

Rööbe ees / taga, mm 1543 / 1542 1535 / 1544 1538 / 1539 

Tühimass, kg (koos 
juhiga, 75kg)*

1495 - 1678 1485 - 1615 1523 - 1706 1539 - 1722 1573 - 1712 1566 - 1701 1 594 - 1 729 1608 - 1743

Kandevõime, kg (koos 
juhiga, 75kg)*

638 - 455 638 - 508 638 - 455 638 - 455 594 - 455 645 - 510

Täismass, kg 2058 2048 2 086 2102 2092 2136 2164 2178

Suurim lubatud 
haagise mass piduri-
tega / piduriteta, kg

1700 / 740 1700 / 740 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750 1700 / 750 2000 / 750 2000 / 750

Pöörderingi läbimõõt, 
m

10,4 10,5 10,4

Kliirens, mm 139 127 -

Kliirens raskete tee-
olude paketiga, mm

154 - 171

Kliirens adaptiivse 
vedrustuse korral, mm 

129 127 -

Maksimaalne pakiruu-
mi maht l, varurattaga 

588 588 588

Maksimaalne pakiruu-
mi maht allaklapitud 
istmetega l, varurat-
taga

1718 1718 1718

Kütusepaagi maht, l 55 55 55

* – andmed raskete teeolude paketiga
** – andmed sportvedrustuse korral
*** – andmed adaptiivse vedrustuse korral

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit. Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Või-
malik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).

OCTAVIA COMBI 4X4  
TEHNILISED ANDMED

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

q

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Turvalisus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett: tulekustuti, tõkiskin-
gad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid, helkurvest, eestikeelne 
kasutusjuhend (soovi korral venekeelne) 

449 € 449 € 449 € 449 € 449 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võima-
lusega

q q q q q

Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad) PE3 q q q q q
Külgturvapadjad taga PE4 300 € q q q q
Põlve turvapadi juhile 4UP q q q q q
Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd (esiistmetel eelpinguti-
tega) ja kinnitamata turvavöö hoiatus 

q q q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete 
korral integreeritud peatugedega istmed)

q q q - q

Integreeritud peatoed esiistmetel, reguleeritava kõrgusega pea-
toed tagaistmel (3 tk)

- - - q -

Elektrooniline juhitavuskontroll ESC (ABS-pidurid, mootoriga 
pidurdamise regulatsioon (MSR), veojõukontroll (ASR), järelhaagi-
se stabiilsuskontroll (TSA), elektrooniline differentsiaalilukk (XDS), 
järelkokkupõrke vältimise süsteem (MKB))

PFA q q q q q

Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma haka-
tes, säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul 
peale piduripedaali vabastamist (standardis DSG automaatkäigu-
kastiga)

UG1 80 € 80 € 80 € 80 € 80 €

Proaktiivne turvasüsteem eesistujatele (Pre-Crash): avariiohu korral 
(näiteks hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde 
eelpingutid ja lahtised küljeaknad/katuseluuk suletakse automaatselt; 
(Active'le ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE4)

7W1 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

Juhi väsimusastet jälgiv hoiatussüsteem (annab hoiatussignaali, 
kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke)

PKH 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

LED-päevasõidutuled q q q q q
Udutuled ees PW1 190 € q - - -
Kurvifunktsiooniga udutuled ees PW2 300 € 110 € q - q
Kurvifunktsiooniga LED-udutuled ees, RS-disain PW9 - - - q -
LED-tagatuled 8SK q q q - q
Täiendav tagatulede LED-pakett (kristalse disainiga tagatuled, 
kolme LED-valgusti asemel tagatules 24 valgustit) 

8SP - 130 € 130 € q 130 €

Full-LED esilaternad + AFS (Adaptive Frontlight System - tuled 
kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega); ainult 
koos Coming/Leaving Home paketiga PWE

PK9 - 850 € q q q

Coming/Leaving Home funktsioon (uste lukustamisel jäävad auto 
välised valgustid pimedal ajal kindlaksmääratud ajaks ümbrust 
valgustama) + vihmasensor

PWE - 190 € q q q

Esilaternate pesurid PK5 q q q q q
Soojendusega klaasipesurite düüsid ees 9T1 q q q q q
Klaasipesuvedeliku taseme indikaator q q q q q
Rehvirõhu monitooring q q q q q
Tehase alarm, mahu- ja kallutusanduriga PDA q q q q q
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel q q q q q
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel 3G2 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q q q
Immobilisaator q q q q q
Lisastopptuli tagaakna ülaservas q q q q q
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit PDC q q q q q
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüstee-
miga; ainult koos parkimisanduritega (7X1/7X2/7X5/8A8/8A9)

PDD - 380 € 380 € 380 € 380 €

Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritavad q q q q q
3-kodaraga nahkrool, käigukangi ja käsipiduri hoovad nahkkattega PLW 220 € q - - -
3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos 
telefonisüsteemiga PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8; ei saa 
koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega "Speed Limiter" (8T6/
PSC/PSH)

PL5 - 130 € q - -

3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt - - - q -
3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult 
koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/
PT6/PT7/PT8); ei saa koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega 
"Speed Limiter" (8T6/PSC/PSH)

PLU - 240 € 140 € - -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ja DSG 
käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG-käigukasti ja käed-vabad 
telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8)

PLX - 330 € 220 € - -

3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ning DSG käigu-
vahetusega roolilt; ainult koos DSG-käigukastiga ja käed-vabad 
telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8)

PLL - 220 € 100 € - -

3-kodaraga soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja 
telefoni juhtimisega; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega 
(PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8) ja adaptiivse kiirushoidi-
kuga PSC/PSH või kiiruspiirikuga 8T6; Octavia RS-ile ei saa koos 
DSG-automaatkäigukastiga

PL6 - 260 € 130 € 130 € q

3-kodaraga soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja 
telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaat-
käigukastile; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/
PT2/PT3/PT5/PT6/PT7/PT8) ja adaptiivse kiirushoidikuga PSC/
PSH või kiiruspiirikuga 8T6

PL7 - 350 € 220 € 140 € -

Käigukangi ja käsipiduri hoovad nahkkattega - q q q q
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid q q q q q
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, integreeritud valgustite-
ga küljepeeglites (Boarding Spots)

PW3 - 55 € q - -

Automaatselt tumenevad, elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeg-
lid koos integreeritud valgustitega (Boarding Spots); ainult koos 
automaatselt tumeneva salongipeegli (4L6) ja Coming/Leaving 
Home funktsiooniga (PWE) või automaatse kliimaseadmega 
Climatronic (PHB)

PW4 - 190 € 140 € 190 € q

Mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad, integreeritud 
LED-valgustitega (Boarding Spots), elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid; ainult koos automaatselt tumeneva salongipeegli 
(4L6) ja el. istmetega ees (PWA või PWC)

PW5 - - 140 € 190 € 0 €

Automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel; ainult koos Coming 
Home funktsiooni (PWE) või kliimaseadmega Climatronic (PHB)

4L6 - 60 € 60 € 60 € q

Elektrilised aknatõstukid ees ja taga PH4 q q q q q
Toonitud aknaklaasid (5%) PH1 q q q q q
SunSet: tumedaks toonitud (35%) tagumised aknaklaasid alates 
B-piilarist

PH7 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga; kindalaegas jahutusega PHE q q - - -
"Climatronic" - kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi 
reguleeritav juhile ja kaassõitjale; tolmu ja õietolmu filtritega, tem-
peratuuri ja õhuniiskuse sensoritega; kindalaegas jahutusega

PHB - 460 € q q q

Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk (ainult luukpärale); välistab 
standardist prillilaeka laekonsoolis (7N2), ei saa 2,0 TSI 140kW 
DSG L&K luukpärale

PH9 - 930 € 930 € 930 € -

Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk (ainult Combile); välistab 
standardist prillilaeka laekonsoolis (7N2)

PH8 - 1 030 € 1 030 € 1 030 € 1 030 €

Püsikiirushoidik 8T2 180 € q q q -
Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalu-
sega "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimiidi vahemikus 
30 km/h - 210 km/h, mida auto ei ületa); ainult koos multifunkt-
sionaalse rooliga PL6/PL7; ei saa koos adaptiivse kiirushoidikuga 
PSC/PSE/PSB/PSH

8T6 - 45 € 45 € 45 € q

Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab pimedal ajal sõites 
kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele 
(Intelligent Light Assistant); ainult koos automaatselt tumeneva 
salongipeegliga (4L6)

8G1 - 190 € 190 € 190 € 190 €

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüsteemid Front 
Assist (aeglustab automaatselt ja pidurdab seismajäämiseni kok-
kupõrkeohu korral) ja  Pedestrian Monitor (jalakäijate tuvastus- ja 
turvasüsteem, mille eesmärk on ära hoida kokkupõrget teele 
ilmunud jalakäijaga, aktiivne kiirusvahemikus 10 - 60 km/h); ei saa 
koos adaptiivse kiirushoidikuga (PSB/PSC/PSE/PSH); ainult koos 
udutuledega (PW1/PW2)

PSI 290 € 290 € 290 € 290 € 290 €

Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgiva radarisüsteemi (Front Assist) ja jalakäijate tuvastussüstee-
miga (Pedestrian Monitor), säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, 
vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni), aktiiv-
ne kiiruseni 160 km/h; ei saa mootoritele 1,2/63kW ja 1,6/66kW, 
ainult koos multifunktsionaalse rooliga PL5/PLU/PLX/PLL

PSB - 560 € 560 € 560 € -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgiva radarisüsteemi (Front Assist) ja jalakäijate tuvastussüstee-
miga (Pedestrian Monitor) ja kiiruspiirangu seadmise võimalusega 
(Speed Limiter); säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kii-
rendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni), aktiivne kiiruseni 
160 km/h; ei saa mootoritele 1,2/63kW ja 1,6/66kW, ainult koos 
multifunktsionaalse rooliga PL6/PL7

PSC - 590 € 590 € 590 € 560 €

Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgiva radarisüsteemi (Front Assist) ja jalakäijate tuvastussüstee-
miga (Pedestrian Monitor), säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, 
vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni), aktiiv-
ne kiiruseni 210 km/h; ei saa mootoritele 1,2/63kW ja 1,6/66kW, 
ainult koos multifunktsionaalse rooliga PL5/PLU/PLX/PLL

PSE - 890 € 890 € 890 € -

Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgiva radarisüsteemi (Front Assist), jalakäijate tuvastussüstee-
mi (Pedestrian Monitor) ja kiiruspiirangu seadmise võimalusega 
(Speed Limiter), säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kii-
rendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni), aktiivne kiiruseni 
210 km/h; ei saa mootoritele 1,2/63kW ja 1,6/66kW, ainult koos 
multifunktsionaalse rooliga PL6/PL7

PSH - 930 € 930 € 930 € 890 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) koos automaat-
selt tumeneva salongipeegliga (4L6); süsteem jälgib kaamera abil 
teemärgistust ning hoiatab juhti, kui auto hakkab valitud sõidu-
reast väljuma; ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE) 

PWH - 430 € 430 € 430 € 380 €

Pimenurga abisüsteem (Blind Spot Detection) - jälgib radarite abil 
sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala ning hoiatab juhti tagant lähenevate 
sõidukite eest + tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem 
(Rear Traffic Alert); ainult koos küljepeeglite paketiga PW4/PW5

PWL - 370 € 370 € 370 € 370 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) ja pimenurga 
abisüsteem (Blind Spot Detection);  ainult koos küljepeeglite 
paketiga PW4/PW5

PWJ - 740 € 740 € 740 € 740 €

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Drive Mode Select) sõidureziimidega 
Normal, Sport, Eco ja manuaalkäigukastiga ka reziim Individual. 
Auto mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, 
Start/Stop-süsteem, adaptiivne püsikiirushoidik, kliimaseade 
Climatronic (nende olemasolul) seadistatakse automaatselt ümber 
vastavalt valitud režiimile. Seadistused on kasutajapõhiselt salvesta-
tavad ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest, pakett 
sisaldab ka lisavõtit kolmandale kasutajale. Ei saa mootorile 85kW.

PFC - 140 € 140 € - -

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Drive Mode Select) koos mootori-
hääle võimendiga Sound Generator. Valikus sõidureziimid Normal, 
Sport, Eco ja manuaalkäigukastiga ka reziim Individual. Auto 
mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/
Stop-süsteem, adaptiivne püsikiirushoidik (selle olemasolul), klii-
maseade Climatronic seadistatakse automaatselt ümber vastavalt 
valitud režiimile. Seadistused on kasutajapõhiselt salvestatavad 
ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest, pakett 
sisaldab ka lisavõtit kolmandale kasutajale; standardis mootoriga 
180kW

PFD - - - 220 € -

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Drive Mode Select) koos Off-Road 
funktsiooniga, valikus sõidureziimid Normal, Sport ja Eco. Auto 
mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/
Stop-süsteem, adaptiivne püsikiirushoidik (selle olemasolul), klii-
maseade Climatronic seadistatakse automaatselt ümber vastavalt 
valitud režiimile. Off-Road funktsioon parandab sõiduomadusi hal-
val teel või teedeta maastikul sõites. Seadistused on kasutajapõ-
hiselt salvestatavad ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja 
võtmest, pakett sisaldab ka lisavõtit kolmandale kasutajale.

PFE - - - - 170 €

Adaptiivne vedrustus (Dynamic Chassis Control) koos sõidurežii-
mi valikuga Driving Mode Selection - vedrustus kohandub auto-
maatselt teeolude ja juhi sõidustiiliga; mootoritele alates 110kW 
(kaasa arvatud). Seadistused on kasutajapõhiselt salvestatavad 
ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest, pakett 
sisaldab ka lisavõtit kolmandale kasutajale. Ei saa koos sportved-
rustusega PKX ja raskete teeolude paketiga PK4

PFG - 970 € 970 € - -

Adaptiivne vedrustus (Dynamic Chassis Control) koos sõidurežii-
mi valikuga Performance Mode Selection - vedrustus kohandub 
automaatselt teeolude ja juhi sõidustiiliga. Seadistused on kasuta-
japõhiselt salvestatavad ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasu-
taja võtmest, pakett sisaldab ka lisavõtit kolmandale kasutajale.

PFH - - - 840 € -

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Tagumine parkimisabi, akustilise hoiatusmärguandega; raadio 
Bolero või navigatsiooniseadme olemasolul kuvatakse info ka selle 
ekraanile

7X1 340 € 340 € 340 € 340 € q

Parkimisabi ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega; raadio 
Bolero või naviseadme olemasolul kuvatakse info selle ekraanile

7X2 640 € 640 € 640 € 640 € 310 €

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking 
Assistance System) - auto leiab sobiva parkimiskoha ning pargib 
end ise (juht peab vastavalt juhistele käike lülitama ja pidurdama), 
info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme 
ekraanile; ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooni-
seadmega (PNE/PNC)

7X5 - 960 € 960 € 960 € 620 €

Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega + 
haagisega tagurdamise abisüsteem Trailer Assist; ainult koos 
raadioga Bolero või navigatsioonisüsteemiga (RAC/PNC/PNE), 
tagurduskaameraga KA2 ja haagisekonksuga PK0

8A8 - 910 € 910 € 910 € 580 €

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking 
Assistance System) + haagisega tagurdamise abisüsteemi Trailer As-
sist; ainult koos raadioga Bolero või navigatsioonisüsteemiga (RAC/
PNC/PNE), tagurduskaameraga KA2 ja haagisekonksuga PK0

8A9 - 1 230 € 1 230 € 1 230 € 890 €

Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, 
kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ek-
raanile koos suunajuhistega; ainult koos parkimisanduritega 
7X1/7X2/7X5/8A8/8A9 ja raadioga Bolero RAC või navigatsioo-
niseadmega

KA2 - 370 € 370 € 370 € 370 €

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk (ainult Combi) 4E7 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual 
Pedal": tagaluugi avamine ja sulgemine kaitseraua all asuva liigu-
tussensori abil; ainult Combile koos KESSY-paketiga PDD

4E6 - 530 € 530 € 530 € 530 €

Soojendusega esiklaas; Ambitionile ainult koos kliimaseadmega 
Climatronic (PHB) või Coming Home funktsiooniga (PWE); ei saa 
mootorile 1,0 TSI 85kW 

PH5 - 200 € 200 € 200 € 200 €

Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele 7E6 q q q q q
Kaugjuhtimisega lisasoojendus; välistab elektrilise lisasoojenduse 
(7E6)

PHC - 990 € 990 € 990 € 990 €

Soojendusega esiistmed PW0 q q q q q
Soojendusega tagumised äärmised istmed; ainult koos 2 USB-
liidesega taga PKR, raadioga Bolero või navigatsiooniseadmega 
(RAC/PNC/PNE)

PW7 - 160 € 160 € 160 € 160 €

Tagaakna soojendus q q q q q
Eemaldatav haagisekonks, adapteriga; ei saa 2,0 TSI 140kW DSG 
L&K luukpärale

PK0 520 € 520 € 520 € 520 € 520 €

Tagasilla kivikaitse (plastist); ei saa koos raskete teeolude paketiga 
(PK4)

1SL 50 € 50 € 50 € 50 € q

Sportvedrustus, kliirens 125 mm; ei saa ja nelikveoga; ei saa koos 
raskete teeolude paketiga PK4 ja adaptiivse vedrustusega PFG

PKX - 150 € 150 € q -

Raskete teeolude pakett: plastist põhjaalune kivikaitse, tagasilla 
kivikaitse (1SL), tugevdatud vedrustus; ei saa 18" velgedega; ei saa 
koos adaptiivse vedrustusega PFG

PK4 160 € 160 € 160 € - q

Katusereelingud, musta värvi; ainult Combile PG0 q q q q q
Katusereelingud, hõbehallid; ainult Combile PG1 - 140 € 140 € 140 € -
Katusereelingud, anodiseeritud (läikiv alumiinium) PG3 - - - - 140 €
Juhiistme kõrgus reguleeritav q - - - -
Esiistmete kõrgus reguleeritav, nimmetugedega PK2 - q q q q
Elektriliselt seadistatav juhiiste, mälufunktsiooniga; ainult koos 
automaatselt tumenevate ja mälufunktsiooniga küljepeeglitega 
(PW5) ja automaatselt tumeneva salongipeegliga (4L6)

PWA - - 510 € 510 € 510 €

Elektriliselt seadistatavad juhi- ja kõrvalistuja iste, juhiiste mälu-
funktsiooniga; ainult koos automaatselt tumenevate ja mälu-
funktsiooniga küljepeeglitega (PW5) ja automaatselt tumeneva 
salongipeegliga (4L6)

PWC - - 900 € 900 € 900 €

Sportpakett "Dynamic": integreeritud peatugedega sportistmed 
ees, läveliistud ees; ainult koos multifunktsionaalse rooliga (PL5/
PL6/PL7/PLL/PLU/PLX); ei saa koos el. istmete PWA/PWC, 
nahksisu PLA/PLB/PLC/PLD/PLE, allaklapitava kõrvalistme sel-
jatoega PKI ja lauakestega seljatugede tagaküljel 1U9; ainult koos 
interjööriga Dynamic (JB või JD)

WBC - 190 € 190 € - -

Valgustatud jalaruum ees ja taga 6T2 - 15 € q q q

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Salongi LED-valgustuse pakett: LED-valgustus uste dekoratiivliistudes 
(valikus kümme erinevat värvitooni), valgustatud jalaruum ees ja taga

PWZ - - q q q

Kokkuklapitavad lauakesed (musta värvi) seljatugede tagakülge-
del; ei saa koos sportistmetega WBC, allaklapitava seljatoega PKI, 
nahksisuga PLA/PLB/PLC/PLD/PLE

1U9 - 60 € 60 € - -

Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete trans-
portimiseks, ei saa koos sportistmetega (WBC), kokkuklapitavate 
lauakeste (1U9) ning el. istme ja nahast istmekatetega (PWA, 
PWC, PLA, PLB, PLC, PLD, PLE, PLJ)

PKI - 90 € 90 € - 90 €

Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav 3NZ q - - - -
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav, käetoega keskel, 
läbilaadimisvõimalus

3NU - q q q q

Helkurvesti hoidik juhiistme all (puudub elektriliselt seadistatava 
juhiistme korral)

q q q q q

Vihmavari kõrvalistuja istme all (puudub elektriliselt seadistatava 
kõrvalistme korral)

- q q q q

Suusakott tagaistme käetoe taga 3X5 - 110 € 110 € 110 € 110 €
Tagumise istme seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 - 90 € 90 € q q
Pagasikinnitusvahendid pakiruumi paremal küljel; ei saa koos 
Canton helisüsteemiga RA3 ja PK3.

3N9 - 10 € - 10 € 10 €

Pagasiruumi topeltpõhi (ainult Combile); Ambitionile ainult koos 
taskulambiga pagasiruumi 9E4; ei saa koos PK6, PKC/PKD ja 3N9; 
standardis olevat varuratast asendab ruumisäästev varuratas

PK3 - 160 € 160 € 160 € 160 €

Kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/kumm); ei saa koos PK3/
PKC/PKD/PKF/PKG

PK6 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CX 160 € 160 € 160 € 160 € 160 €
Simply Clever lahendused: multimeedia hoidik keskkonsoolis, tah-
velarvuti hoidik tagaistujale (puudub RS-il!), sahtel prügikoti jaoks 
uksepaneelis, kahe poolega pakiruumi matt; ei saa koos PK3, 
sportpaketiga WBC ja telefonisüsteemidega PT0/PT1/PT5/PT7

PKC 70 € 70 € 70 € 50 € -

Simply Clever lahendused: multimeedia hoidik keskkonsoolis, tahvel-
arvuti hoidik tagaistujale (puudub RS-il!), sahtel prügikoti jaoks uksepa-
neelis, kahe poolega pakiruumi matt, ainult koos telefonisüsteemidega 
PT0/PT1/PT5/PT7; ei saa koos PK3 ja sportpaketiga WBC

PKD - 70 € 70 € 50 € 70 €

Multimeedia hoidik keskkonsoolis, tahvelarvuti hoidik tagaistujale 
(puudub RS-il!), sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis; ainult Combi-
le koos PK3; ei saa sportpaketiga WBC ja telefonisüsteemidega 
PT0/PT1/PT5/PT7

PKF - 50 € 50 € 20 € -

Multimeedia hoidik keskkonsoolis, tahvelarvuti hoidik tagaistujale 
(puudub RS-il!), sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis; ainult Com-
bile koos PK3 ja telefonisüsteemidega PT0/PT1/PT5/PT7; ei saa 
sportpaketiga WBC

PKG - 50 € 50 € 20 € 40 €

Sun&Pack pakett: päikesesirm tagumisele aknale, võrkpanipaik 
pagasiruumi katte all (luukpära)

PL1 140 € 140 € 140 € 140 € -

Panipaik pagasiruumi katte all; ainult Combi PL3 55 € 55 € 55 € 55 € 55 €
Pagasikinnitusvõrgud (3 tk) pakiruumis 6M3 50 € q q q q
Laegas prillide jaoks salongi laes keskel; puudub standardist 
katuseluugi korral

7N2 20 € q q q q

230 V pistik keskkonsooli tagaküljel; ainult koos PKR; ei saa koos 
tuhatoosiga taga (9JB)

9Z3 - 100 € 100 € 100 € 100 €

2 USB liidest keskkonsooli tagaküljel; ainult koos 9Z3/PW7/9JB PKR - 50 € 50 € 50 € 50 €
Tuhatoos eesistujatele 9JD 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
Tuhatoosid ees- ja tagaistujatele; ei saa koos 230 V pistikuga (9Z3) 9JB - 30 € 30 € 30 € 30 €
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale q q q q q
Jääkraabits tankimisluugi siseküljel q q q q q
Start/Stop süsteem koos pidurdusenergia salvestamisega: süs-
teem lülitab kütuse säästmiseks mootori automaatselt välja, kui 
auto seisab näiteks punase fooritule taga või ummikus, mootor 
käivitub uuesti siduripedaali (automaakäigukasti puhul gaasipe-
daali) vajutamisel

q q q q q

Valgustusega kindalaegas - q q q q
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga 6E3 180 € q q q q
2 lugemislampi eesistujatele (alates Ambitionist ka lugemislambid 
tagaistujatele)

q q q q q

Pagasiruumi valgustus q q q q q
LED taskulamp pagasiruumis (ainult Combile) 9E4 - 30 € q q q
12V pistik keskkonsoolis (ei saa koos sigaretisüütajaga) q q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

Eksterjöör Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Kere värvi küljepeeglite korpused 6FF q q q - 0 €
Iluvõre ääreliist kroomitud q q q - q
Kroomitud akna ääreliistud 4ZG - q q - q
Kroomliist esikaitseraua allservas - - q - -
Musta värvi külgakende ääreliistud, läikivmustad küljepeeglite 
korpused ja iluvõre ääreliist

- - - q -

Disainipakett Scout: plastring kere allservas; hõbedased külje-
peeglite korpused (ülaosa), erikujundusega esimene ja tagumine 
kaitseraud 

- - - - q

RS Chrome-pakett: hõbedased 18" valuveljed Gemini, kroomitud 
iluvõre ääreliist, kroomitud küljeakende liistud, kere värvi külje-
peeglite korpused; Combile ainult koos hõbehallide katusereelin-
gutega PG1

WCX - - - 180 € -

Tagaakna klaasipühkija "Aero" (Combil standardis) 8M1 90 € 90 € 90 € 90 € q
Punast värvi pidurisadulad - - - q -
Metallikvärv või pärlefektvärv * 440 € 440 € 440 € 440 € 440 €
Premium-metallikvärv Velvet Red, punane EXC 900 € 900 € 900 € 800 € 900 €
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, 
autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas

XTR 720 € 720 € 720 € - -

Erivärv Corrida Red punane või Candy White valge CHR 290 € 290 € 290 € 290 € 290 €
Erivärv Steel Grey, hall CHR - - - 150 € -
Valge erivärv (Laser White) SPE 290 € 290 € 290 € 290 € 290 €
Standardvärv Energy Blue sinine  0 € 0 € 0 € - 0 €
Interjöör Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Musta värvi tekstiilist istmekatted, hall lagi, armatuurlaud ja 
põrand musta värvi

q - - - -

Musta (HA) või pruuni (LS) värvi tekstiilist istmekatted, hall lagi, 
armatuurlaud ja põrand musta värvi

- q - - -

Interjöör Satin Black (HA): musta värvi tekstiilist istmekatted; 
armatuurlaud must, lagi hall, põrand must; või Stone Beige (KA): 
beežid tekstiilist istmekatted, armatuurlaud must/beez, lagi beez, 
põrand must

- - q - -

Interjöör Native Brown (HD): tumepruunid istmekatted nahk/
Alcantara, pruuni värvi armatuurlaud, beez lagi või interjöör Satin 
Black (EX): musta värvi istmekatted nahk/Alcantara, must arma-
tuurlaud ja lagi

- - - - -

Interjöör RS: sportistmed Alcantarast ja tekstiilist istmekatetega, 
punaste (LH) või hallide dekoratiivõmblustega (LI) 

- - - q -

Interjöör Scout: pruuni värvi tekstiilist istmekatted, põrand must, 
lagi halli värvi

- - - - q

Beeži värvi interjöör (sisukood KA), istmekatted Suedia/nahk; lagi 
ja armatuurlaud beeži värvi

PLA - - 1 250 € - -

Musta värvi interjöör (sisukood HA), istmekatted Suedia/nahk PL8 - - 1 250 € - -
Nahkinterjöör "Supreme", nahast istmekatted (beež või must); ei 
saa koos sportpaketiga WBC 

PLB - - 1 480 € - -

Esiistmete seljatugede tagakülg kaetud kunstnahaga (ainult 
tumeda sisu HA korral); ei saa koos sportpaketiga WBC

PLC - - 25 € - -

Esiistmete seljatugede tagakülg kaetud kunstnahaga (ainult tu-
meda sisu HA korral); ei saa koos sportpaketiga WBC, kokkukla-
pitavate lauakestega 1U9 ja nahksisuga PLE

PLD - 25 € - - -

Nahkpakett Shine: istmekatted nahk/tekstiil (beež KA või must 
HA); ei saa koos sportpaketiga WBC, kokkuklapitavate lauakeste-
ga 1U9 ja nahkpaketiga PLD

PLE - 720 € 720 € - -

Nahkinterjöör Scout: nahk/Alcantara (must või pruun); ei saa koos 
PKI

PLJ - - - - 1 250 €

Tekstiilmatid salongis 0TD 45 € 45 € q q q
Esiuste läveliistud logoga "L&K" - - - - -
Esiuste läveliistud logoga "RS" - - - q -
Esiuste läveliistud logoga "Scout" - - - - q
Metallkattega sportlikud pedaalid VF1 - - - q 90 €
Valgustatud sisemised ukselingid - - - q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance RS Scout
4 kõlarit ees, 4 taga RA2 q q q q q
Raadio "SWING": 6,5-tolline puutetundlik värviekraan, FM-raadio, 
SD-mälukaardi pesa, USB liides 

RAB q q - - -

Raadio "BOLERO", 8-tolline värviline puutetundlik ekraan, FM-
raadio, SD-mälukaardi pesa, USB liides; ainult koos PT0/PT1/
PT2/PT3 ja SmartLink + paketiga 9WT 

RAC - - q q q

Navigatsioonisüsteem "AMUNDSEN", 8-tolline värviline puu-
tetundlik ekraan, FM-raadio, SD-kaardi pesa, Euroopa riikide 
kaarditarkvara (SD-kaardil), USB liides, SmartLink + ; ainult koos 
PT5/PT6 ja YOU/YOX

PNC - 800 € 520 € 520 € 520 €

Navigatsioonisüsteem "COLUMBUS", 9,2-tolline värviline puute-
tundlik ekraan, FM-raadio, DVD-mängija, 2 SD-kaardi pesa, Eu-
roopa riikide kaarditarkvara, USB liides keskkonsoolis, SmartLink 
+ ; ainult koos PT7/PT8, QV3 ja YOU/YOX

PNE - 1 660 € 1 280 € 1 280 € 1 280 €

DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite kuulamise 
võimalus

QV3 105 € 105 € 105 € 105 € 105 €

"CANTON" helisüsteem: 10 kõlarit, digitaalne ekvalaiser); ainult 
koos raadioga Bolero või navigatsiooniseadmega (RAC/PNC/
PNE) ja käed-vabad telefonisüsteemiga; ei saa pagasiruumi 
topeltpõhjaga PK3

RA3 - 470 € 470 € 470 € 470 €

"CANTON" helisüsteem: 10 kõlarit, digitaalne ekvalaiser); ainult 
koos pagasiruumi topeltpõhjaga PK3, raadioga Bolero või navigat-
siooniseadmega (RAC/PNC/PNE) ja käed-vabad telefonisüstee-
miga.

RA4 - 470 € 470 € 470 € 470 €

Infoekraan "Maxi-Dot", kuvab keskmist kütusekulu, hetke kütu-
sekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, 
hetkekiirust, kuupäeva ja kellaaega, välistemperatuuri, raadio, 
telefoni ja navigatsiooniseadme informatsiooni (nende seadmete 
olemasolul)

9S5 q q - - -

Värviline infoekraan "Maxi-Dot", animeeritud märguanded 9S6 - 90 € q q q
Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" 
värviekraaniga, valida saab erinevate näitude kuvaprofiilide vahel 
(Classic, Extended, Modern, Basic); ainult koos raadioga Bolero 
või navigatsiooniseadmega RAC / PNC / PNE

9S0 - 500 € 410 € 410 € 410 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, ühendus auto antenniga 
(tagab parema levi, säästab telefoni akut), telefonilaegas keskkon-
soolis, juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ei saa 
navigatsiooniseadmega PNC/PNE

PT0 - 410 € 280 € 280 € q

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimaluse-
ga, ühendus auto antenniga (tagab parema levi, säästab telefoni 
akut), telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta laadimise funktsioon 
(Wireless Charging); ainult koos raadioga Bolero (RAC)

PT1 - 420 € 300 € 300 € 20 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, telefonilaegas keskkonsoo-
lis; ei saa navigatsiooniseadmega PNC/PNE

PT2 130 € 130 € q q -

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, 
telefonilaegas keskkonsoolis; ainult koos raadioga Bolero (RAC)

PT3 - 150 € 20 € 20 € -

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, 
ühendus auto antenniga, telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta 
laadimise funktsioon (Wireless Charging), WiFi; ainult koos navi-
gatsiooniseadmega PNC/PNE

PT5 - 470 € 350 € 350 € 70 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, 
telefonilaegas keskkonsoolis, WiFi , ainult koos navigatsiooni-
seadmega PNC/PNE

PT6 - 200 € 70 € 70 € -

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsio-
naalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse 
integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart 
ei kuulu komplekti); häälkäskluste võimalusega, ühendus auto 
antenniga, telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta laadimise 
funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigatsiooniseadme-
ga Columbus (PNE) ning meelelahutus- ja infoteenuste paketiga 
YOU/YOX

PT7 - 680 € 560 € 560 € 280 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsio-
naalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse 
integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart 
ei kuulu komplekti); häälkäskluste võimalusega, telefonilaegas 
keskkonsoolis; ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus 
(PNE) ning meelelahutus- ja infoteenuste paketiga YOU/YOX

PT8 - 410 € 280 € 280 € -

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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AUTO VARUSTUS

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance RS Scout
SmartLink + : võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist 
raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu ning Smartga-
te-funktsiooni abil auto elektroonilisel juhtplokil Wi-Fi kaudu 
nutitelefoni edastada auto kiirust, kütusekulu, läbisõitu ja arvukalt 
teisi näitajaid ning parameetreid, mida saab erinevate rakenduste 
abil kuvada, salvestada ning analüüsida; ainult koos Bluetooth 
telefonisüsteemiga PT0/PT1/PT2/PT3/PT6

9WT 170 € 170 € q q q

SmartLink koos Media Command-funktsiooniga navigatsiooni-
seadmele, võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navi-
gatsiooni- ja audiosüsteemi; ainult koos navigatsiooniseadmega 
(PNC/PNE)

9WX - 240 € 75 € 75 € 75 €

Hädaabikõne funktsioon: avarii korral edastab auto automaatselt 
sõiduki asukoha, õnnetuse raskusastme ja reisijate arvu häirekes-
kusele; ainult koos YOK/YOX

NZ4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett (Infotainment 
Online) üheks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega PNC/
PNE

YOU - 0 € 0 € 0 € 0 €

Teenustepakett "Care Connect" kolmeks aastaks: sisaldab 
rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning kaugjuurdepääsu autole 
arvuti või nutiseadme kaudu; ainult koos hädaabikõne funktsioo-
niga NZ4; 

YOK 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett "Infotainment 
Online" üheks aastaks + teenustepakett "Care Connect" kolmeks 
aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega PNC/PNE ja hädaabi-
kõne funktsiooniga NZ4; 

YOX - 360 € 360 € 360 € 360 €

Veljed ja rehvid Kood Active Ambition Elegance RS Scout
15" terasveljed täismõõdus ilukilpidega, rehvid 195/65 R15 q - - - -
16" terasveljed Tekton, rehvid 205/55 R16; asendavad standard-
velgi

PJ9 300 € - - - -

16" valuveljed Alcatras, rehvid 205/55 R16; Activel asendavad 
standardvelgi

PJ0 790 € q - - -

16" valuveljed Ilias, rehvid 205/55 R16; asendavad standardvelgi PJ1 - 0 € - - -
16" valuveljed Velorum, rehvid 205/55 R16; asendavad standard-
velgi

PJU 790 € 0 € - - -

17" valuveljed Trius, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PJ3 - 300 € q - -
17" valuveljed Denom, rehvid 225/45 R17; asendavad standard-
velgi

PJ2 - 300 € 0 € - -

17" musta värvi valuveljed Trius, rehvid 225/45 R17; asendavad 
standardvelgi

PCR - 400 € 110 € - -

17" valuveljed Nivalis, rehvid 225/50 R17 PJW - - - - q
18" valuveljed Turbine, antratsiithallid; rehvid 225/40 R18 - - - - -
18" valuveljed Turbine, hõbedased; rehvid 225/40 R18 PXB - - - - -
18" valuveljed Alaris, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ4 - 640 € 350 € - -
18" valuveljed Golus, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ5 - 640 € 350 € - -
18" valuveljed Gemini (antratsiithallid), rehvid 225/40 R18; asenda-
vad standardvelgi

PC7 - - - q -

18" valuveljed Pictoris, rehvid 225/40 R18; asendavad standard-
velgi

PJ6 - 640 € 350 € - -

18" valuveljed Vega, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PCN - - - 80 € -
19" valuveljed Xtreme, antratsiithallid; rehvid 225/35 R19 PJX - - - 400 € -
19" valuveljed Xtreme, hõbedased; rehvid 225/35 R19 PCK - - - 300 € -
19" valuveljed Xtreme, musta värvi; rehvid 225/35 R19 PXM - - - 400 € -
Varuratas terasveljel; Elegancel, L&K-l, Scoudil ning RS-il ruumi-
säästev varuratas

PJB q q q q q

Garantii Kood Active Ambition Elegance RS Scout
Üle-euroopaline garantii 4 aastat või 120 000 km q q q q q
Keregarantii 12 aastat q q q q q
Lisagarantii, 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat 
/ 150 000 km)

EA9 390 € 390 € 390 € 390 € 390 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/


100 KM LÄBIMISEKS 3,3€!
PALJU ON SINU PRAEGUSE AUTO RAHAKULU KÜTUSELE?

OCTAVIA COMBI HÜBRIID 1.5 TSI G-TEC CNG
131 hj., 7-käiguline automaat, surugaas+bensiin
Kuumakse alates 225 €
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Loodus armastab Sinu uut 
Octavia Hübriid CNG-d.
Sama teeb ka Sinu rahakott.

Surumaagaas (CNG) võimaldab 

väikest kütusekulu  

(3,8 kg / 100 km) ja  

CO2 heitkogust (96 g/km).

Kütusena on valikus ka rohegaas, 

mis on sada protsenti kohalik 

taastuvkütus. Rohegaasi 

toodetakse biolagunevatest 

jäätmetest, reoveest ja 

reoveesettest, põllumajandusliku 

päritoluga jäätmetest ning 

biomassist.

1,5 TSI G-TEC CNG on 

kahekütuseline mootor, mis on 

loodud loodusliku gaasiga ja 

bensiiniga sõitmiseks.

EESTIS ON 16 CNG TANKLAT!
JÄRGMISEL AASTAL ON 
LISANDUMAS VEEL 20 CNG 
TANKLAT ÜLE TERVE EESTI.

CNG 
TANKLA

RAJATAV 
CNG TANKLA

JÜRI

TALLINN
RAKVERE JÕHVI

NARVA

PÄRNU
VILJANDI

HÄÄDEMEESTE

VALGA
VÕRU

TARTU

PÕLTSAMAA
JÕGEVA

RAPLA

KEILA

TÜRI

RISTI

HAAPSALU

MÄRJAMAA
LIHULA

KURESSAARE
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OCTAVIA CNG HÜBRIID: RAHAKULU KÜTUSELE, KUI SINU TÄNASE AUTO KESKMINE KÜTUSEKULU ON:
Keskmine kütusekulu CNG 3,8 kg/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km 7 l/100 km 8 l/100 km 9 l/100km

Läbisõit kilomeetrites

Rahakulu 
kütusele

15 000 490 € 1 039 € 1 247 € 1 454 € 1 662 € 1 870 €

30 000 979 € 2 078 € 2 493 € 2 909 € 3 324 € 3 740 €

45 000 1 469 € 3 116 € 3 740 € 4 363 € 4 986 € 5 609 €

60 000 1 959 € 4 155 € 4 986 € 5 817 € 6 648 € 7 479 €

75 000 2 448 € 5 194 € 6 233 € 7 271 € 8 310 € 9 349 €

90 000 2 938 € 6 233 € 7 479 € 8 726 € 9 972 € 11 219 €

105 000 3 427 € 7 271 € 8 726 € 10 180 € 11 634 € 13 088 €

120 000 3 917 € 8 310 € 9 972 € 11 634 € 13 296 € 14 958 €

135 000 4 407 € 9 349 € 11 219 € 13 088 € 14 958 € 16 828 €

150 000 4 896 € 10 388 € 12 465 € 14 543 € 16 620 € 18 698 €

Arvutamisel on aluseks võetud 21.05.2019 kehtinud bensiini ja CNG keskmine hind (bensiin 1,425 EUR/l, CNG 0,859 EUR/l).  
Rohegaasi hind 0,899 €/kg.

ŠKODA OCTAVIA HÜBRIID CNG
1,5 TSI - 96 KW / 131 hj
Kütusepaagi maht - 10 l + 17,7 kg CNG
CNG kulu – 3,8 kg / 100 km
Emissioon – 96 g CO2 / 1 km
Sõiduulatus - 650 km
(CNG-ga 465 km, bensiiniga 185 km)
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MUUSIKA  
SILMADELE

OCTAVIA igas detailis on näha suurepärast tasakaalu 
ajatu esteetika ja moodsa tehnoloogia vahel, tehes 
sõidukist hämmastava vaatepildi. Nii et kui teie 
südamel on saanud küllalt, on aeg rõõmustada silmi.

TÄIS-LED-ESITULED
Topeltesituled annavad autole võrreldamatu välimuse. 
Tipptehnoloogilise lahenduse kõik funktsioonid on seotud 
LED-tehnoloogiaga.

LED-TAGATULED  
Auto tagaosas on näha LED-tehnoloogiat selle hiilguses. LED-tehnoloogiat on kasutatud nii 
tuttavates C-tähe kujulise valgustusega tagatuledes kui ka numbrimärgivalgustuses.

LED-SISENEMISTULED
Küljepeeglitesse integreeritud LED-

tuled võimaldavad teil turvaliselt 
autosse siseneda ja sellest väljuda 

isegi pilkases pimeduses.
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LOOGE ÜHENDUS SÜSTEEMIGA 
ŠKODA CONNECT

Pidevalt võrgus olemine ei tähenda lihtsalt 
seda, et teil on juurdepääs meelelahutusele 
ja teabele, vaid ka seda, et saate liikvel olles 
kasutada abisüsteeme. ŠKODA CONNECT 
on teie värav piiramatute suhtlusvõimaluste 
maailma.

RAKENDUS MyŠKODA 
Saage tuttavaks rakenduse MyŠKODA interaktiivse 
assistendi Pauliga (Androidi või iOSi süsteemide jaoks), 
kes saab teid aidata erinevates igapäevaolukordades. 
Saate teda kasutada näiteks auto teabe, juhtnuppude 

kirjelduse või märgutulede tähenduse vaatamiseks. Paul aitab teil silma 
peal hoida ka märkmikus olevatel kuupäevadel. Nii ei unusta te kunagi 
kokkusaamist ning saate vaadata ka täpset marsruuti sihtkohani.

SMARTLINK+
Tehnoloogia SmartLink+ 
(ŠKODA ühenduvuskomplekt, 
mis toetab funktsioone 
MirrorLink®, Apple CarPlay 
ja Android Auto) abil 
võimaldab auto teabe- ja 
meelelahutussüsteem juhil 
sõitmise ajal turvaliselt 
telefoni kasutada. 
SmartLink+ hõlmab ka 
funktsiooni SmartGate, mis 
võimaldab teil WiFi kaudu 
ühendada autoga oma 
nutitelefoni, et saaksite näha 
huvitavaid sõiduandmeid või 
hooldusteavet.*

TELEFONIHOIDIK 
See käigukangi 
ees asuv praktiline 
telefonihoidik loob 
teie mobiiliseadme 
jaoks võimendatud 
signaali. Samal ajal 
laeb see sõitmise 
ajal ilma juhet 
kasutamata teie 
telefoni.

ŠKODA CONNECT –  
PARKIMISKOHT
Kui soovite leida oma auto 
täpse asukoha suurtes 
parklates, kasutage lihtsalt oma 
mobiiltelefoni, kus kuvatakse 
parkimise aadress, kellaaeg ja 
kuupäev.

ŠKODA CONNECT – ILMATEADE 
Vaadake oma praeguse asukoha või sihtkoha uusimaid ilmateateid 
koos üksikasjalike prognoosidega, mis hõlmavad sademete prognoo-
se ja hoiatusi.

ŠKODA CONNECT – SOS-NUPP
OCTAVIA ühenduvussüsteemi 
hulka kuulub hädaabiliin. 
Hädaabisüsteemi saab 
aktiveerida esiistmete kohal 
katusekonsoolis oleva punase 
nupuga. Avarii korral tehakse 
hädaabikõne automaatselt.

* SmartLink+ kasutustingimused ja ühilduvusteabe leiate meie veebisaidilt.
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SÕITMISSTIIL:  
MUGAV
Sõitmine peaks olema rõõm, mitte kohustus. 
Olenemata sellest, kas olete ärireisil või puhkusel, 
muudavad paljud praktilised funktsioonid ja leidlikud 
detailid sõitmise veelgi mugavamaks.

SOOJENDUSEGA ROOL 
Multifunktsionaalne nahkkattega 
rool võimaldab teil juhtida raadiot, 
telefoni ja soovi korral DSG-
automaatkäigukasti (Direct Shift 
Gearbox) ning sellele saab lisada 
teabe- ja meelelahutussüsteemi kaudu 
reguleeritava soojendusfunktsiooni.

MULTIMEEDIUMI 
KONSOOL

Väliseid seadmeid 
saab turvaliselt 

transportida 
keskkonsooli 

topsihoidikus olevas 
multimeediumi 

konsoolis.

KOKKUPANDAVAD 
LAUAD

Esiistmete seljatugedesse 
ehitatud kokkupandavaid 

topsihoidikuga laudu saab 
kasutada ka muul otstarbel 
peale kohvitopsi hoidmise.

VIHMAVARJULAEGAS
Astuge vihmale vastu naeratusega. 
ŠKODA originaalset vihmavarju sisaldav 
laegas asub kõrvalistuja istme all.

MAHUTAVUS
Pakiruumi maht võimaldab teil vajaduse 
korral transportida isegi suuremõõtmelisi 
esemeid. Tagumised istmed saab 
pakiruumis asuva nupuga alla lasta, mis 
muudab esemete sisestamise veelgi 
mugavamaks.
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LUKSUS  
PAISTAB SILMA

Laurin & Klement kehastab ŠKODA kaubamärgi 
minevikku, olevikku ja tulevikku. OCTAVIA 
kõige külluslikum varustustase Laurin & 
Klement pakub võrdselt kõrgel tasemel stiili, 
rafineeritust ja tehnoloogiat.

MÄRK
Originaalne Laurin 
& Klementi märk 
mõlemal eesmisel 
porikaitsmel 
tuletab meelde 
ŠKODA asutajaid. 
See on kõige 
kõrgemal tasemel 
meisterlikkuse ja 
isikliku lähenemise 
sümbol, mis on meie 
eelkäijate pärand.

LOGO
Nahkistmete 
seljatugedesse 
tikitud Laurin & 
Klementi logo 
on järjekordne 
eksklusiivsuse 
väljendus.

LÄVEPAKULIISTUD
Lävepakuliistud leiab 
nii eest kui ka tagant. 
Eesmistel liistudel 
on süvistatud kirjas 
Laurini & Klementi 
märk. 

SÕITJATERUUMI 
VALGUSTUS
Laurin & Klementi 
versiooni ligitõmbav 
sõitjateruum on 
veelgi kaunim, kui 
sellele lisandub 
sõitjateruumi 
valgustus (valikus on 
kümme värvi).
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TE EI PEA KUNAGI 
SÕITMA ÜKSI

FRONT ASSIST JA JALAKÄIJA TUVASTUSSÜSTEEM
Süsteem Front Assist, mis kasutab iluvõres olevat radariseadet, 
jälgib kaugust eesoleva sõidukiga ning aeglustab ja pidurdab 
automaatselt. Uue OCTAVIA Front Assisti juurde kuulub ka jalakäija 
tuvastussüsteem, mis hoiatab juhti helilise/nähtava märguande ja 
pidurite kerge rakendamisega.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK
Peale tavalise kiirushoidiku hoiab 

kohanduv kiirushoidik ohutut kaugust 
ka eesoleva sõidukiga. Selleks kasutab 

süsteem iluvõres olevat radariseadet.
Mitmesugused aktiivsed ja passiivsed 
abisüsteemid tagavad, et iga reis uue 
OCTAVIAGA on turvaline ja muretu. Need 
süsteemid võimaldavad teil kiiresti reageerida 
kõigele, mis teile teel vastu võib tulla.

HAAGISEABI 
Kas peate auto parkima koos 
haagisega? Haagiseabi muudab 
parkimismanöövrid lihtsaks ja 
turvaliseks. Süsteem võtab aeglaselt 
tagurdades juhtimise üle.

PIMENURGA ABISÜSTEEM 
Pimenurga abisüsteem kasutab tagumises 
põrkerauas olevaid radariandureid, et jälgida 
auto taga ja kõrval olevaid pimealasid. 
Süsteem otsustab ümbritsevate sõidukite 
kauguse ja kiiruse põhjal, kas hoiatada juhti või 
mitte.
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KAS VÕIMSUS?

    KAS EKSTREEMSED 
19-TOLLISED VELJED?

   MIS TEEB UUE 
ŠKODA OCTAVIA RS-I
      PAREMAKS?

Hind alates 27 900 €



MIS TEEB  
       UUE ŠKODA OCTAVIA
  SCOUT-I PAREMAKS?

KAS TURVALISUS?

KAS NELIKVEDU?

Hind alates 29 300 €



Hinnakiri kehtib alates septembrist 2018. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud 
informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovitus-
like jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 
120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid 
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud 
ŠKODA partneriga.

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

WWW.SKODA.EEŠKODA Eesti  
mobiilirakendus

SAADAVAL

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

facebook.com/ 
skodaeesti

instagram.com/ 
skodaeesti

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu 
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot. 
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.

KUI SULLE MEELDIS OCTAVIA KOHTA LUGEDA
― KUJUTLE END OCTAVIA ROOLIS.    

HELISTA VÕI KIRJUTA MEILE
JA BRONEERI PROOVISÕIT.
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