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ESIMESE PÕLVKONNA 
OCTAVIA

TEISE PÕLVKONNA 
OCTAVIA

KOLMANDA 
PÕLVKONNA OCTAVIA

NELJANDA PÕLVKONNA 
OCTAVIA

Pikkus/teljevahe 4511 / 2512 mm 4572 / 2578 mm 4659 / 2686 mm 4689 / 2686 mm

Pakiruumi maht – 
luukpära 528 l 560 l 590 l 600 l

Pakiruumi maht – 
universaal 548 l 580 l 610 l 640 l

Tootmises (alates–kuni) 1999–2010 2004–2013 2012–2020 Alates 2019

Klientidele tarnitud 
autosid umbes 1 450 000 umbes 2 500 000 üle 2 500 000 –

SISSEJUHATUS

Neljanda põlvkonna ŠKODA toodi turule, järgides üle 20 aasta pikkust traditsiooni, mille see põhimudel on loonud firma 
kaasaegses ajaloos. ŠKODA populaarseim ja enimmüüdud mudel on taaskord lati kõrgemale tõstnud, näidates, et soovib 
olla mistahes firma autopargi keskmes. Uus OCTAVIA on lihvinud oma kristallimotiividega disaini, kus sisalduvad uued 
üllatavad funktsioonid. Uusimal OCTAVIAl on ka arvukalt tehnilisi innovatsioone, mis oma uuenduslikkuselt ületavad 
A-segmendilt eeldatavat taset. See on esimene ŠKODA, mis saab esiklaasinäidiku, elektroonilise käigukangi ja Saksamaa 
seljatervishoiu seltsi Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) heakskiiduga ergonoomilised istmed.

Elektriautonduse ajastu koidikul on neljanda põlvkonna OCTAVIA saadaval ka pistikhübriidtehnikaga. Kerghübriidtehnika 
(mHEV) on uus lahendus, mis võetakse kasutusele üksikutel mootoritel.

VÕRDLUS OCTAVIA EELMISTE PÕLVKONDADEGA

R

Tehnilised andmed kehtivad tootmise alguse seisuga kalendrinädalal 48/2019. Mõned arvud võivad muutuda 
tehniliste andmete hilisemates väljaannetes. 

Eesti autoturul on läbi saamas üks oluline etapp, kui pjedestaalilt astub peagi maha senine kuningas ŠKODA OCTAVIA. 
Kuninga tiitel ei ole liialdamine, sest see on mudel, mis on olnud enimmüüdud automudel Eestis ei rohkem ega vähem 
kui lausa 20 aastat. ŠKODA OCTAVIAt on viimase 20 aastaga  müüdud Eestis kokku 13 020 autot, tehes sellest suurima 
müüginumbriga mudeli, mida Eestis kunagi müüdud on. OCTAVIA on leidnud tee eestlaste südamesse, olles ühtaegu nii 
praktiline pereauto, parima omamiskuluga liiklusvahend ettevõtetele kui ka väärikas teenistusauto Eesti Politseile. Nüüd 
on sellele multitalendile tulemas väärikas järg, sest kohe-kohe on Eestisse jõudmas OCTAVIA uus põlvkond, kus on alles 
kõik järeleproovitud head omadused ja lisatud hulgaliselt uusi, mis selle mudeliklassi lati uude kõrgusesse tõstab!

Uus OCTAVIA on uuendustest tulvil. Mõned uued omadused on teile tuttavad, sest need on juba kasutusel teistel 
ŠKODA mudelitel ning jõuavad nüüd esimest korda ka OCTAVIAle, teised samal ajal on aga sellised, mida pole 
ŠKODAdel kunagi varem nähtud. Näiteks on uus OCTAVIA esimene ŠKODA, kus sõidunaudingut lisavad sellised 
pisiasjad nagu esiklaasinäidik, elektrooniline käigukang ja AGR-i heakskiiduga ergonoomilised istmed. Juba tuntud 
juhiabide ja turvaseadmete kõrval on see esimene kord, mil teie järele valvavad ka pööramisabi, kokkupõrke vältimise 
abisüsteem ja väljumishoiatus. Uued teabe- ja meelelahutussüsteemid pakuvad täiesti uut lähenemisviisi kliimaseadmele, 
meedia- ja muudele süsteemidele. Ning uued funktsioonid ei piirdu kaugeltki nendega.

Mootorivalik on nii lai, et sealt leiab tõesti igaüks endale midagi. Leiavad need, kes armastavad dünaamikat ja keda 
meelitavad eelkõige RS-versioonidele mõeldud mootorid, kui ka need, kes rõhuvad rohelisele mõtteviisile – surumaagaasi 
kütusena kasutava CNG-versiooni kõrval on uus OCTAVIA saadaval ka kerghübriidina (mHEV) ja pistikhübriidina (PHEV).

Uus OCTAVIA - kõigi aegade kõige avaram, turvalisem ja mugavaim OCTAVIA. Elagu uus kuningas!

Parimate soovidega,
ŠKODA Eesti

ELAGU UUS KUNINGAS!
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UUTE OMADUSTE ÜLEVAADE

VÄLIMUS

•  Täis-LED-maatriksesituled ja LED-udutuled – esimest
korda OCTAVIAl

•  Täis-LED-tagatuled koos dünaamiliste tagumiste
suunatuledega – esimest korda OCTAVIAl

• Kuni 19-tollised valuveljed

SISEMUS

•  10-tolline MIB3 teabe- ja meelelahutusekraan koos
puutetundliku liuguriga – esimest korda ŠKODAl üldse

•  Heakskiiduga ergonoomilised istmed – esimest korda
ŠKODAl üldse

•  2 mobiiltelefonitaskut esiistmete seljatugedes – esimest
korda ŠKODAl üldse

• Tagaistmete uinakupakett – esimest korda OCTAVIAl

• Uue põlvkonna digitaalne näidikuplokk

• Thermoflux-kattega sportistmed

• Uue disaini saanud kahe ja kolme kodaraga roolid

• Panipaik vihmavarjule või käsiharjale esiukses

• Mehaanilised päikeserulood tagumistel küljeakendel

• Pakiruumi automaatselt avanev kate

MUGAVUS

• Esiklaasinäidik – esimest korda ŠKODAl üldse

•  Elektrooniline käigukang – esimest korda ŠKODAl
üldse

•  5 USB-C-liidest, sealhulgas sisepeeglis – esimest korda
ŠKODAl üldse

• Lihtne AdBlue lisamine – esimest korda ŠKODAl üldse

• Prognoosiv kiirushoidik – esimest korda OCTAVIAl

•  Kolmetsooniline kliimaseade – esimest korda
OCTAVIAl

•  Elektromehaaniline seisupidur – esimest korda
OCTAVIAl

•  Elektriajamiga tagaluuk ja virtuaalpedaal (nüüd ka
luukpäral)

•  Võtmeta avamis-/lukustamis- ja käivitussüsteem KESSY
võimalusega avada kõiki esi- ja tagauksi

MOODSAD JUHIABISÜSTEEMID

• Pööramisabi – esimest korda ŠKODAl üldse

•  Kokkupõrke vältimise abisüsteem – esimest korda
ŠKODAl üldse

• Kohalik liiklusinfo – esimest korda ŠKODAl üldse

• Väljumishoiatus – esimest korda ŠKODAl üldse

•  Ummikus liiklemise abisüsteem – esimest korda
OCTAVIAl

• Hädaolukorra abisüsteem – esimest korda OCTAVIAl

• Travel Assist – täiesti uus juhiabisüsteemide komplekt

• Jalakäijate ja jalgratturite tuvastussüsteemiga esiradar

TEHNIKA

•  Kerghübriidtehnika 1.0 ja 1.5 TSI mootoritele – esimest
korda ŠKODAl üldse

•  Pistikhübriidtehnika 1.4 TSI mootorile – esimest korda
OCTAVIAl

• Keskkonnasõbralik ja säästlik CNG-mootor

Elektriajamiga tagaluuk ja virtuaalpedaal luukpärakerega OCTAVIAl Võtmeta avamis-/lukustamis- ja 
käivitussüsteem KESSY kõigil ustel



DISAIN

Neljanda põlvkonna OCTAVIA on veel üks samm praeguse üllatavate elementidega disainikeele evolutsioonis: auto 
dünaamilisust rõhutav kupeelaadne kere, ümber kogu auto jooksev vööjoon, uue kuju saanud esivõre ja sarnaselt teistele 
mudelitele eraldi tähtedest kiri „ŠKODA“ tagaluugil.

ESIOSA

Esiosas tõmbab tähelepanu OCTAVIA klassikaline toekas esivõre oma 
silmatorkava kroomitud raamiga. Võre kuju järgivad ka esituled, mille disainerid 
tänu LED-tehnika kasutamisele said teha väga kitsaks. Eesmised LED-udutuled 
on täiesti uue disainiga, muutmaks auto väljanägemist õhulisemaks. Kõrgeima, 
Elegance-varustustaseme puhul näevad udutuled tänu neid ümbritsevale ja 
ühendavale kroomrandile veel eriti elegantsed välja.

Üks silmapaistev ŠKODAde disaini iseloomustav element on funktsionaalne vööjoon, 
mis jookseb ümber kogu auto ning esiosas eraldab tiibasid mootorikattest. Teravate 
servadega eraldatud pindade leidlik kokkusulatamine loob valguse ja varju mängu, mis 
autot vaadates lisab sellele veelgi veetlust.
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Combi puhul on uudiseks ka aerodünaamilised katusereelingud, mis nüüd 
on kogu pikkuse ulatuses ilma avadeta ja liibuvad tihedalt vastu auto 
katust. See uuendus on esimene omasugune kogu ŠKODA tooteportfellis.

OCTAVIA baasmudelile pakutakse nüüd kuni 
19-tolliseid valuvelgesid. Rataste läbimõõt 
kasvatati 665 millimeetrini.
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TAGAOSA

Tugevalt längus tagaaken läheb sujuvalt üle tagaluugiks ja toob esile 
auto dünaamilisuse. Sarnaselt teistele ŠKODA mudelitele on tagaluugil 
eraldi tähtedega kiri „ŠKODA“.

Kaheosalised tagatuled ulatuvad tagaluugile ja on omavahel seotud selles vaimus, nagu uued ŠKODA mudelid 
on disainitud. Combi eripära rõhutab julgelt suur katusespoiler tagaluugi ülaservas. Selle läbimõeldud kuju täidab 
korraga kaht rolli. Esiteks esteetiline funktsioon: spoiler otsekui kasvab katusest välja ning selle kalle toob esile 
auto dünaamilise potentsiaali. Teiseks täidab spoiler ka aerodünaamikaalast otstarvet, muutes koos külgmiste 
õhusuunajatega (mustaksvärvitud plastdetailid, mis täidavad katusespoileri ja tagaluugi vahele jäävat ruumi) 
sujuvamaks auto ümber kulgevat õhuvoolu.

Combi puhul on uudiseks ka aerodünaamilised katusereelingud, mis nüüd 
on kogu pikkuse ulatuses ilma avadeta ja liibuvad tihedalt vastu auto 
katust. See uuendus on esimene omasugune kogu ŠKODA tooteportfellis.

OCTAVIA baasmudelile pakutakse nüüd kuni 
19-tolliseid valuvelgesid. Rataste läbimõõt 
kasvatati 665 millimeetrini.
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16-tollised 
plekkveljed

TÜÜP ACTIVE AMBITION ELEGANCENIMETUS JA SUURUS

Tecton

6,5J × 16 ET46
205 / 60 R16

–

–

16-tollised 
valuveljed

Velorum
– hõbedane

6,5J × 16 ET46
205 / 60 R16

Twister Aero 
– hõbedane

7J × 16 ET46
205 / 60 R16

–

–

17-tollised 
valuveljed

Rotare Aero 
– hõbedane

7J × 17 ET46
205 / 55 R17

Pulsar Aero 
– metallik,
poleeritud

7J × 17 ET46
205 / 55 R17

VELJED

Kõik valikus sisalduvad veljed on nüüd uue, neljanda põlvkonna OCTAVIAle mõeldud disainiga. Nende hulka kuuluvad 
ka Aero veljed, mis on mõeldud optimeerima auto ümber kulgevat õhuvoolu ning seeläbi üldist kütusekulu tõhusamaks 
muutma. Mudeli veljevalik sisaldab suurusi 16 kuni 19 tolli. Uue OCTAVIA veljevaliku uued põhijooned on järgmised:

•  Ratta üldläbimõõt on 665 mm. Eelmise põlvkonna OCTAVIAl oli see näitaja 645 mm. Uus läbimõõt on 2 cm võrra
suurem, sest rehvid on kõrgema profiiliga (näiteks 16-tollistele plekkvelgedele tõmmatakse nüüd rehvid mõõduga
205 / 60 R16, varem aga 205 / 55 R16).

ELEGANCEACTIVE AMBITIONTÜÜP NIMETUS JA SUURUS

– –

– –

– –

– –

–

18-tollised 
valuveljed

Perseus – 
hõbedane, 
poleeritudd

7,5J × 18 ET48
225 / 45 R18

Vega Aero – must 
metallik, poleeritud

7,5J × 18 ET48
225 / 45 R18

Perseus – 
antratsiithall, 
poleeritudd

7,5J × 18 ET48
225 / 45 R18

19-tollised 
valuveljed

Becrux –
antratsiithall, 
poleeritud

7,5J × 19 ET48
225 / 40 R19

Becrux – hõbedane, 
poleeritud

7,5J × 19 ET48
225 / 40 R19

 põhivarustus   lisa     –  pole saadaval 

•  Väikseimad veljed on 16-tollised, eelmise põlvkonna baasversiooni veljed olid 15-tollised.

•  Suurima, 19-tollise läbimõõduga veljed on saadaval valiku tippu kuuluvale Elegance-varustustasemele. Eelmise
põlvkonna puhul olid 19-tollised veljed mõeldud vaid RS-versioonile.

•  Aero veljed on saadaval suuruses 16 kuni 18 tolli
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Crystal Black (6J6J) – UUS

Energy Blue (K4K4)

KEREVÄRVID

Lai värvivalik koosneb 13 värvitoonist. Kliendid saavad teha oma valiku kolme tava- ja kümne metallikvärvi hulgast.

TAVAVÄRVID

METALLIKVÄRVID

Candy White (9P9P)Corrida Red (8T8T)

Magic Black (1Z1Z)
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Crystal Black (6J6J) – UUS

Energy Blue (K4K4)

KEREVÄRVID

Lai värvivalik koosneb 13 värvitoonist. Kliendid saavad teha oma valiku kolme tava- ja kümne metallikvärvi hulgast.

TAVAVÄRVID

METALLIKVÄRVID

Candy White (9P9P)Corrida Red (8T8T)

Magic Black (1Z1Z)

Velvet Red (K1K1) Race Blue (8X8X)

Lava Blue (0F0F) – UUS Titan Blue (9F9F) – UUS

Moon White (2Y2Y) Brilliant Silver (8E8E)

Quartz Grey (F6F6) Maple Brown (4Q4Q)
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SISERUUM
Mis puutub siseruumi kavandamisse ja teostusse, siis on neljanda põlvkonna ŠKODA OCTAVIA taas tõstnud 
lati uuele kõrgusele mitte ainult ŠKODA jaoks, vaid – ja see on veelgi olulisem – kogu segmendile. Interjöör on 
kaasaegne ja lihvitud, fookusega ergonoomikal, teostusel ja kasutatud materjalide kvaliteedil. Kasutajad saavad auto 
interjööri ise kujundada, tehes oma valiku mitmesuguste polstrimaterjalide ja -mustrite ning armatuurlaua ehisosade 
vahel. Veel üheks märkimisväärseks iseärasuseks on uued ergonoomilised istmed, mida ŠKODAdesse üldse esimest 
korda paigaldatakse. 

PÕHILISED UUENDUSED SISERUUMIS:

•  Uudse paigutusega teabe- ja meelelahutussüsteem
kuni 10-tollise ekraaniga – esimest korda ŠKODAl

•  AGR-i heakskiiduga ergonoomilised istmed – esimest
korda ŠKODAl üldse

•  Uus kahe kodaraga rool koos ergonoomiliselt
paigutatud juhtnuppudega – esimest korda ŠKODAl

•  Elektrooniline käigukang – esimest korda ŠKODAl

•  Sõiduandmeid esiklaasile projitseeriv esiklaasinäidik –
esimest korda ŠKODAl

•  Eesmised ja tagumised USB-C-liidesed, sealhulgas
sisepeeglis – esimest korda ŠKODAl

•  Tepingud armatuurlaual – esimest korda ŠKODAl

•  Elektromehaaniline seisupidur – esimest korda
OCTAVIAl

•  Kolmetsooniline kliimaseade – esimest korda OCTAVIAl

•  Uued dekoratiivsed materjalid

•  Meeleoluvalgustus, sealhulgas jalaruumis

•  Uute disainimotiividega polstrid esi- ja tagaustel

•  Puutetundlikud laetuled

•  Digitaalse näidikuploki laiendatud funktsioonid andmete
kuvamiseks

•  Tulede lülitamine surunuppudega
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SISERUUM
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•  Uus kahe kodaraga rool koos ergonoomiliselt
paigutatud juhtnuppudega – esimest korda ŠKODAl

•  Elektrooniline käigukang – esimest korda ŠKODAl

•  Sõiduandmeid esiklaasile projitseeriv esiklaasinäidik –
esimest korda ŠKODAl

•  Eesmised ja tagumised USB-C-liidesed, sealhulgas
sisepeeglis – esimest korda ŠKODAl

•  Tepingud armatuurlaual – esimest korda ŠKODAl

•  Elektromehaaniline seisupidur – esimest korda
OCTAVIAl

•  Kolmetsooniline kliimaseade – esimest korda OCTAVIAl

•  Uued dekoratiivsed materjalid

•  Meeleoluvalgustus, sealhulgas jalaruumis

•  Uute disainimotiividega polstrid esi- ja tagaustel

•  Puutetundlikud laetuled

•  Digitaalse näidikuploki laiendatud funktsioonid andmete
kuvamiseks

•  Tulede lülitamine surunuppudega

ARMATUURLAUD
Uue OCTAVIA armatuurlaud on täiesti ümber tehtud ja meenutab eelmise põlvkonna oma minimaalselt. Kujundus 
järgib teiste ŠKODA mudelite – SCALA ja KAMIQiga – alustatud trendi. Moodsate vormide ja horisontaalse 
liigendusega armatuurlaud püüab autos veedetavat aega võimalikult meeldivaks muuta. Üks põhilisi muutusi oli teabe- ja 
meelelahutuskeskuse ekraani asukoht, nüüd paikneb see juhi vaateväljale lähemal. Sellest allpool asuv nupustik sisaldab 
põhilisi juhtseadiseid. Armatuurlauda iseloomustavad elegantne viimistlus ja kvaliteetsed materjalid. Selle üldist lihvitust 
rõhutab maitsekas teping.

Istmekatete ja ehisosade materjalide ja mustrite lai valik annab klientidele võimaluse luua interjöör, kus nad end tõeliselt 
kodusena tunnevad. Lisavarustusse kuuluv LED-meeleoluvalgustus hõlmab kogu armatuurlaua ja esiuste paneelid ning 
rõhutab armatuurlaua nõtkeid vorme.

KESKKONSOOL
Sarnaselt armatuurlauale on ka keskkonsool täiesti uue 
disaini saanud, paljuski tänu faktile, et käsipidurihooba seal 
enam pole. Uue OCTAVIA põhivarustusse kuulub nimelt 
elektromehaaniline seisupidur. Automaatkäigukastiga 
versioonidel hakkab silma ka elektrooniline käigukang, mis 
on tavapärasest DSG käiguvalitsast väiksem. Elektrooniline 
käigukang tähendab, et käiguvalitsa ja käigukangi 
vahel puudub mehaaniline ühendus, neid seovad vaid 
elektrijuhtmed. Polegi vist tarvis lisada, et olemas on ka 
mobiiltelefoni juhtmeta laadimist võimaldav integreeritud 
telefonilaegas ja kaks USB-C liidest (laadimiseks ja 
andmesideks).
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ESIKLAASINÄIDIK
Uus OCTAVIA on esimene ŠKODA mudel, mis saab endale 
lisavarustusena esiklaasinäidiku. Esiklaasinäidikut paigaldatakse ainult koos 
digitaalse näidikuplokiga ning see projitseerib otse esiklaasile järgnevaid 
põhilisi sõiduandmeid:

Selle funktsiooni põhieelis on sõiduturvalisuse tõstmine: juht ei pea sõiduinfo vaatamiseks pilku enda ees olevalt teelt ära 
pöörama, sest see info kuvatakse otse tema vaatevälja.

Vajalikud andmed kuvatakse esiklaasile vastava ekraani abil, mis 
asub peidetult esiklaasi lähedal armatuurlaua sees. Juht näeb kujutist 
suurusega umbes 18 × 5 cm virtuaalsel kaugusel 2,1 meetrit.

Kasutaja saab teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt esiklaasinäidikut 
sisse-välja lülitada ning seadistada järgmisi parameetreid:

MAXI DOT
Active- ja Ambition-taseme põhivarustus 
sisaldab analoognäidikuid (spidomeeter, 
tahhomeeter, jahutusvedeliku termomeeter, 
kütusenäidik) ja värvilist Maxi DOT infotablood, 
mis kolmanda põlvkonna OCTAVIAga võrreldes 
on 3,5 tolli asemel nüüd 4,2-tolline.

DIGITAALNE 
NÄIDIKUPLOKK
OCTAVIA on esimene ŠKODA, mis saab uue 
põlvkonna digitaalse näidikuploki. Põhierinevus 
seisneb parendatud kasutajasõbralikkuses. 
Digitaalne näidikuplokk on saadaval lisana 
Ambition-varustustasemel ning põhivarustuses 
Elegance-tasemel.

NÄIDIKUPANEEL

•  vertikaalasend esiklaasil,
•  kujutise kalle,
•  heledus,
•  režiim (tavaline või lumerežiim,

viimasel juhul kasutatakse sinist
värvi, et info talvel paremini
loetav oleks),

•  muu kuvatava info sisse- või
väljalülitamine (liiklusmärgid,
navigatsioonijuhised ja
juhiabisüsteemid).

•  lihtsad navigatsioonijuhised,
• juhiabisüsteemid.

•  kiirus,
•  tuvastatud liiklusmärgid,
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Sõidurežiimi valik Esiklaasi udueemaldus

Parkimisabi 
süsteemid

Ohutuled Auto lukustamine/avamine

Kliimaseadme 
juhtimine

Kõrgem käikMadalam käik
Travel Assisti juhtimine 
– UUS

Soojendus 
sisse-välja 
– UUS

Kuvade valikVabakäesüsteemi juhtimine

Eelmine raadiojaam/lugu Järgmine kuvaprofiil

Järgmine raadiojaam/lugu Eelmine kuvaprofiil 

Pöördratta 
pööramine üles
Heli valjemaks

Pöördratta 
pööramine alla
Heli vaiksemaks

Pöördratta vajutamine
Helisüsteemi vaigistamine

Pöördratta 
pööramine üles
Menüüs ülespoole liikumine

Pöördratta 
pööramine alla
Menüüs allapoole liikumine

Pöördratta vajutamine
Kinnitus

JUHTSEADMED
ROOLIRATAS

NUPUSTIK 
Nupud auto põhifunktsioonide (ohutuled, kliimaseadme juhtimine, sõiduki funktsioonide seadistamine (SET), 
sõidurežiimide valik jne) tarvis asuvad nüüd teabe- ja meelelahutusekraani all paiknevas nupustikus. Seegi toob auto kõige 
tähtsamate funktsioonide haldamise juhi vaateväljale lähemale.

Sõiduki funktsioonide 
seadistamine Tagaklaasi 

udueemaldus
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Parkimisasend (ainult 
automaatkäigukastiga autodel)

Elektrooniline käigukang

Elektromehaanilise 
seisupiduri nupp

Paigaltvõtuabi 
(AutoHold) nupp

KESKKONSOOL 
Elektroonilise käigukangi – millest on juttu ka mujal käesolevas väljaandes – kõrval on veel teisigi muudelt ŠKODA 
mudelitelt tuntud juhtseadiseid.

TULEDE LÜLITI 
Neljanda põlvkonna OCTAVIA põhilisi valgustusfunktsioone juhitakse surunuppudega, mitte enam pöördlülitiga. 

Juht saab valida soovitud valgustusfunktsioone nupu korduva vajutamisega. Valitud funktsiooni sümbolit 
kuvatakse lühiajaliselt näidikupaneelil. Saadaolevate valgustusfunktsioonide hulk sõltub välisvalgusest ja sõiduki 
seisundist (st kas see seisab või liigub):

AUTO – automaatrežiim. (Süüte sisselülitamisel 
valitakse vaikimisi režiim AUTO.)

– Lähituled. (Nupu   taustavalgus süttib.)

– Gabariidituled.  (Nupu   taustavalgus süttib.) 
Külgmised gabariidituled saab sisse lülitada üksnes seisval või 
kiirusega kuni 10 km/h liikuval autol mitte rohkem kui 100 meetri 
läbimiseks. Kui ületatakse üht neist näitajatest, lülituvad 
automaatselt sisse lähituled.)

OFF – Tuled välja lülitatud.
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Parkimisasend (ainult 
automaatkäigukastiga autodel)

Elektrooniline käigukang

Elektromehaanilise 
seisupiduri nupp

Paigaltvõtuabi 
(AutoHold) nupp

KESKKONSOOL 
Elektroonilise käigukangi – millest on juttu ka mujal käesolevas väljaandes – kõrval on veel teisigi muudelt ŠKODA 
mudelitelt tuntud juhtseadiseid.
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Neljanda põlvkonna OCTAVIA põhilisi valgustusfunktsioone juhitakse surunuppudega, mitte enam pöördlülitiga. 

Juht saab valida soovitud valgustusfunktsioone nupu korduva vajutamisega. Valitud funktsiooni sümbolit 
kuvatakse lühiajaliselt näidikupaneelil. Saadaolevate valgustusfunktsioonide hulk sõltub välisvalgusest ja sõiduki 
seisundist (st kas see seisab või liigub):

AUTO – automaatrežiim. (Süüte sisselülitamisel 
valitakse vaikimisi režiim AUTO.)

– Lähituled. (Nupu   taustavalgus süttib.)

– Gabariidituled.  (Nupu   taustavalgus süttib.) 
Külgmised gabariidituled saab sisse lülitada üksnes seisval või 
kiirusega kuni 10 km/h liikuval autol mitte rohkem kui 100 meetri 
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automaatselt sisse lähituled.)

OFF – Tuled välja lülitatud.

MEELEOLUVALGUSTUS

TERVITUSLOGO
Sarnaselt teistele ŠKODA mudelitele pakub ka uus 
OCTAVIA elegantset lisa ehk ŠKODA logo projitseerimist 
maapinnale esiuste all, kui need avatakse. Seda võimaldav 
LED-valgusti asub otse ukse alaküljel. Tervituslogo on 
osa lisana saadaolevast LED-paketist varustustasemetele 
Ambition ja Elegance.

Uue põlvkonna OCTAVIAs juhitakse värvilist meeleoluvalgustust „valgusplaanide“ abil. Kasutaja saab teha valiku mitmete 
eelsalvestatud „meeleolude“ seast, mis seejärel lülitavad sisse vastavat värvi valguse ja ekraanide värvilahenduse.

Taustavalguse värvi saab valida ka paletist RGB-moodulis, mis on osa teabe- ja meelelahutussüsteemist. See võimaldab 
kasutajal armatuurlaua, esiuste ning uudisena ka eesmiste ja tagumiste jalaruumide valgustamiseks valida mistahes 
värvitooni. Ülemise (armatuurlaud ja esiuksed) ning alumise (eesmised ja tagumised jalaruumid) jaoks võib valida erinevad 
värvid. Lähemalt saab meeleoluvalgustuse seadistamisest teabe- ja meelelahutussüsteemi menüü kaudu lugeda 
peatükist 3.4 Varustus.
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 põhivarustus   lisa     –  pole saadaval 

Ergonoomilised istmed

Neljanda põlvkonna OCTAVIA on esimene ŠKODA, millele 
lisana pakutakse ergonoomilisi istmeid – kas tavalisi või 
heakskiiduga.

Tavalistega võrreldes on heakskiiduga ergonoomilistel 
istmetel see eelis, et nende konstruktsioon on kohandatud 
juhile ja eesmisele kaasreisijale parima toetuse andmiseks. 
Neil istmetel on olemas massaažifunktsioon, soojendus 
ja tuulutus. Tuulutuse pärast on need istmed alati kaetud 
perforeeritud nahaga. Samuti on neil istmepadja pikkus 
käsitsi reguleeritav.

Need meetmed võimaldasid istmetel saada Saksamaa 
seljatervishoiu seltsi AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) 
heakskiidu. OCTAVIA on üks vähestest autodest, mis selle 
heakskiidu on pälvinud. Heakskiiduga ergonoomilised 
istmed on lisana saadaval Elegance-varustustasemele.

Sõltumatute ekspertide kogu hindab istmeid mitmete 
kriteeriumide põhjal.

ISTMED
ESIISTMED
Esiistmetest on olemas kolm versiooni – tavalised, ergonoomilised ja sportlikud. Pole vast tarvis lisadagi, et juhiistmel saab 
käsitsi kõrgust reguleerida. Täiendavad mugavusfunktsioonid on saadaval lisavarustusena vastavalt järgmisele tabelile:

ESIISTMETE VALITUD FUNKTSIOONID ACTIVE AMBITION ELEGANCE

Juhiistme kõrguse mehaaniline reguleerimine

Esiistmete kõrguse mehaaniline reguleerimine, sealhulgas nimmetugi –

Elektriliselt reguleeritav juhiiste koos mälufunktsiooniga – –

Elektriliselt reguleeritavad esiistmed koos mälufunktsiooniga, sealhulgas elektriajamiga 
nimmetugi – –

Soojendusega esiistmed

Isofix-kinnituspunktid eesmise kaasreisija istmel  (EL)  (EL)  (EL)

Ergonoomilised istmed – –
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ESIISTMETE VALITUD FUNKTSIOONID ACTIVE AMBITION ELEGANCE

Juhiistme kõrguse mehaaniline reguleerimine

Esiistmete kõrguse mehaaniline reguleerimine, sealhulgas nimmetugi –
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Tavalised ergonoomilised istmed on saadaval alates kalendrinädalast 30/2020 lisana varustustasemetele Ambition 
ja Elegance. Need kaetakse sama kangaga nagu Ambition- ja Elegance-taseme tavaistmed, kuid sisaldavad 
massaažifunktsiooni ja soovi korral saab sinna lisada ka soojenduse. Neil istmetel puudub aga tuulutus, samuti AGR-i 
heakskiit.

Sportistmed

Entusiastlikumat stiili hindavatel juhtidel on võimalus paigaldada oma autosse sportistmed. Need paistavad silma 
oma täpselt loodud külgtoe poolest ning tänu sellele hoiavad keha kindlat paigal ka kiirel kurvisõidul. Moodne disain ja 
kvaliteetsed materjalid käivad samuti asja juurde. Istmed polsterdatakse kanga ja Thermofluxiga, mis tavaliste katetega 
võrreldes laseb läbi 4,5 korda rohkem õhku. THERMOFLUXi kaubamärk on tikitud juhi ja eesmise kaasreisija istmele. 
Sportistmete lahutamatu osa on ka integreeritud peatoed.

KAS SA TEADSID?
Elektriajamiga juhiiste võimaldab automaatset nihkumist sisenemist ja väljumist hõlbustavasse 
asendisse, süsteem salvestab need seadistused eraldi iga võtme jaoks:

SISENEMINE: Kui auto lukust avada ja uks lahti teha, nihkub juhiiste kasutatava võtme jaoks 
salvestatud asendisse ja lisaks veel umbes 10 sentimeetrit tahapoole. Kui uks sulgeda ja vajutada 
käivitusnuppu, nihkub iste salvestatud asendisse.

VÄLJUMINE: Kui mootor on seisatud ja uks avatud, nihkub juhiiste väljumisasendisse ehk umbes 10 
sentimeetrit salvestatud asendist tahapoole.
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TAGAOSA
Tagumised uksepolstrid on disainitud samu põhimõtteid järgides kui eesmisedki. Siingi rõhutab iseloomulik 
perforeerimine auto dünaamilist kontseptsiooni. Lisaks on nüüd kõigil tasemetel põhivarustuses elektrilised 
tõstukid nii esi- kui ka tagaakendele.

UKSEPOLSTRID

EESMISED 
Ka OCTAVIA uksepolstrite disain on muutunud. Küljepeeglite reguleerimise nupud asuvad nüüd aknatõstukite nuppude 
ees ning kogu juhtseadiste paigutus on ergonoomilisem. Perforeeritud uksepolster on julge disainivõte, mis elavdab 
sisevaadet.
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TAGAOSA
Tagumised uksepolstrid on disainitud samu põhimõtteid järgides kui eesmisedki. Siingi rõhutab iseloomulik 
perforeerimine auto dünaamilist kontseptsiooni. Lisaks on nüüd kõigil tasemetel põhivarustuses elektrilised 
tõstukid nii esi- kui ka tagaakendele.

UKSEPOLSTRID

EESMISED 
Ka OCTAVIA uksepolstrite disain on muutunud. Küljepeeglite reguleerimise nupud asuvad nüüd aknatõstukite nuppude 
ees ning kogu juhtseadiste paigutus on ergonoomilisem. Perforeeritud uksepolster on julge disainivõte, mis elavdab 
sisevaadet.

TUULUTUS, SOOJENDUS, 
KLIIMASEADE

Isegi uue OCTAVIA baastaseme Active-varustus sisaldab 
käsijuhtimisega kliimaseadet ja jahutusega kindalaegast. 
Tuulutussüsteem sisaldab ka kombineeritud tolmu- ja õietolmufiltrit.

Elektroonilise juhtimisega kliimaseade Climatronic koos 
niiskuseanduri ja õhukvaliteedi anduriga (AQS) kuulub 
põhivarustusse Ambition- ja Elegance-tasemel. Allergeenifilter 
(Air Care) on funktsioon, mis vähendab sõiduki sisemusse 
jõudvate saasteainete hulka, samal ajal ka õhku puhastades. 
Funktsiooni saab käivitada nupuvajutusega. Selle funktsiooni 
korraliku toimimise tagamiseks peavad uksed ja aknad 
olema suletud. Kolmetsooniline kliimaseade Climatronic 
on saadaval lisavarustusena tasemetele Ambition ja 
Elegance. Kliimaseadme juhtnupud tagaistujatele asuvad 
esiistmetevahelise panipaiga tagaküljel.

Uues OCTAVIAs juhitakse kliimaseadet teabe- ja 
meelelahutussüsteemi ekraanilt, kui menüüst „Control“ 
vajutada nuppu „CLIMA“. Lähemalt loe kliimaseadme 
juhtimisest peatükist 3.4 Varustus.

Kliimaseade Allergeenifilter
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ESIKLAASISOOJENDUS
Neljanda põlvkonna OCTAVIA pakub ka esiklaasisoojendust. Erinevalt eelkäijast, kus klaasi soojendati traatidega, on 
nüüd kasutusel õhukese metallikihiga versioon. Sel süsteemil, mida juba teistes ŠKODA mudelites kasutatakse, on 
järgmised eelised:

Märkus: See soojendusfunktsioon toimib töötava mootori korral ning lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.

SAADAOLEVAD SOOJENDUSVÕIMALUSED ACTIVE AMBITION ELEGANCE

Esiklaas –

Tagaklaas

Küljepeeglid

Esiklaasi pesuri pihustid

Esiistmed (eraldi juhtimisega)

Esi- ja tagaistmed (eraldi juhtimisega) –

Rool –

•  Tagab segamatu väljavaate sõidukist.

•  Soojendab kogu esiklaasi pinda servadeni välja.

•  Peegeldab tagasi päikesekiirguse soojuskomponenti
ega lase siseruumil suvel nii kuumaks minna.

PANIPAIGAD
OCTAVIA on hästi tuntud oma avara siseruumi poolest. Praegusel ajal kanname me endaga kaasas mitmesuguseid 
argielus tarvilikke pisiesemeid, näiteks pabertaskurätte, plastpudeleid, münte ja maksekaarte ning autos tuleb need 
pärast mahaistumist kuskile ära panna. Uus OCTAVIA võtab neid vajadusi tõsiselt ning pakub kasutajatele ohtralt 
panipaiku, mille kogumaht ulatub peaaegu 38 liitrini.

Illustratsioon

 põhivarustus   lisa     –  pole saadaval 

PANIPAIGAD ESIOSAS

• kindalaegas

•  väljatõmmatav panipaik rooli all vasakul

•  2 Easy Open-pudeliavajaga topsihoidikut kesktunnelil

•  panipaik käiguvalitsa ees

•  panipaik esiistmetevahelises reguleeritavas käetoes

•  hoidik multimeediaseadmele (lisa Simply Clever-paketi
osana)

•  esiuste panipaigad, sealhulgas koht helkurvestile ja hoidik
1,5-liitrisele pudelile

• prillilaegas

•  juhi päikesesirm koos kinnitusaasaga

•  panipaik eesmise kaasreisija istme all

•  parkimispileti klamber

•  panipaigad esiustes, sealhulgas vihmavari ja soovi korral
käsihari
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•  hoidik multimeediaseadmele (lisa Simply Clever-paketi
osana)

•  esiuste panipaigad, sealhulgas koht helkurvestile ja hoidik
1,5-liitrisele pudelile

• prillilaegas

•  juhi päikesesirm koos kinnitusaasaga

•  panipaik eesmise kaasreisija istme all

•  parkimispileti klamber

•  panipaigad esiustes, sealhulgas vihmavari ja soovi korral
käsihari
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PANIPAIGAD TAGAOSAS

•  hoiutaskud esiistmete seljatugede tagaküljel

• mobiiltelefonitaskud esiistmete seljatugede tagaküljel

•  tagauste panipaigad, sealhulgas koht helkurvestile ja
hoidik 1,5-liitrisele pudelile

• avatav panipaik esiistmetevahelise käetoe tagaküljel

•  allakeeratav käetugi koos kahe hoidikuga 0,5-liitristele
pudelitele

• nagid B-piilaritel

PAKIRUUM
Pakiruumi mahu poolest kuulub OCTAVIA ammu oma 
klassi tippu. Mõlemad kereversioonid, nii luukpära kui ka 
universaal pakuvad reisijaile ohtralt ruumi. Pakiruumi ja 
interjööri paindlikkus ja mitmekülgsus on teeninud palju 
kiidusõnu tänu järgmistele omadustele:
• pakiruumi eemaldatav kate,
• osadena 60/40 kokkuklapitav tagaistme seljatugi,
• läbilaadimisala käetoe taga.

Mõlemal juhul kindlustab suur tagaluuk lihtsa 
juurdepääsu pakiruumile. Soovi korral saab tagaluugile 
lisada elektriajami või juhtida seda virtuaalpedaaliga, 
varustustasemetel Ambition ja Elegance. Uudiseks 
OCTAVIAl on võimalus tagaluuki elektri jõul avada või 
sulgeda juhiuksel asuvast nupust. Turvalisuse huvides 
tuleb nuppu allavajutatuna hoida kogu tagaluugi 
sulgumise jooksul, vastasel juhul luugi liikumine 
lakkab.
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PAKIRUUMI KORRALDUS OCTAVIA COMBI OCTAVIA

Baasmaht – rehviparanduskomplektiga 640 l 600 l

Baasmaht – pakiruumi topeltpõrandaga 604 l –

Baasmaht – kompaktse varuratta ja bassikõlariga 593 l 553 l

Maksimummaht (tagaistme seljatoed alla klapitud, rehviparanduskomplektiga versioonidel, 
kaasa arvatud põrandaalune maht ja tagaistujate jalaruum) 1,700 l 1,555 l

COMBI
Populaarse universaali uus põlvkond, OCTAVIA COMBI pakub 640-liitrise baasmahuga pakiruumi. Tagaistme 
seljatoe allaklappimisel kasvab selle maht 1700 liitrini. Soovi korral võib sinna lisada ligipääsu hõlbustava automaatselt 
avaneva pakiruumi katte. Pärast tagaluugi avamist nihkub pakiruumi kate automaatselt tagasi. Ambition- ja Elegance-
varustustasemel saab COMBIle soovi korral tellida pakiruumi topeltpõranda, mille puhul pakiruumi põhi on samal 
tasemel laadimiskünnise ja tagaistme allaklapitud seljatugedega. Pakiruumi topeltpõranda alla jääb piisavalt ruumi 
mitmesugustele esemetele, mida on tarvis kaasas vedada.
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OCTAVIA klassikalise luukpäraversiooni pakiruumi baasmaht on 600 liitrit, mis tagaistme seljatugede 
kokkuklappimise järel kasvab tervelt 1555 liitrini (sealhulgas tagaistujate jalaruum). Sellistele arvudele pole 
OCTAVIA klassis rivaalidel suurt midagi vastu panna.

LUUKPÄRA

•  kotinagid – kaks vasakul ja kaks paremal,
maksimaalse kandevõimega 7,5 kg nagi kohta

•  12 kinnituskohta pakivõrkude komplektile (pakiruumi
topeltpõrandaga autodel 14)

•  pakiruumi topeltpõrand koos pagasikinnitusvardaga,
sealhulgas neli täiendavat kinnitusaasa (lisavarustus)

•  kaks valgustit, üks kummalgi küljel (Active-taseme
luukpäral ainult üks valgusti paremal)

•  võrevahesein (lisavarustus, ainult universaalile)

•  12 V pistikupesa.

•  pakivõrkude komplekt Sigmaquick-kinnitussüsteemiga - 1
horisontaalvõrk, 2 vertikaalvõrku (lisavarustus)

•  kaks veosekinnitustõkist, mida hoitakse külgmise panipaiga
sisemises osas või pakiruumi põranda all

•  pakiruumi kahepoolne matt kumm/tekstiil (lisavarustus)

•  rihm esmaabipaki kinnitamiseks

•  panipaik ohukolmnurgale

Pakiruumile pakutakse ka hulgaliselt Simply Clever-lahendusi, mis aitavad seda korras ja veost paigal hoida:
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•  12 V pistikupesa.

•  pakivõrkude komplekt Sigmaquick-kinnitussüsteemiga - 1
horisontaalvõrk, 2 vertikaalvõrku (lisavarustus)

•  kaks veosekinnitustõkist, mida hoitakse külgmise panipaiga
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•  pakiruumi kahepoolne matt kumm/tekstiil (lisavarustus)
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Pakiruumile pakutakse ka hulgaliselt Simply Clever-lahendusi, mis aitavad seda korras ja veost paigal hoida:

SIMPLY CLEVER-LAHENDUSED 
Sarnaselt teistele ŠKODA mudeliperekondadele sisaldab ka uus OCTAVIA arvukaid nutikaid lahendusi, mis on mõeldud 
olema igapäevasteks käepärasteks abimeesteks. Loosung Simply Clever – lihtsalt nutikas – on siin igati asjakohane. 
Uuele OCTAVIAle on saadaval järgmised lahendused:

•  puute peale avanev pakiruumi kate (Push Rollo) (ainult
universaalil)

•  automaatselt avanev pakiruumi kate (ainult universaalil),
alates kalendrinädalast 25/2020

•  mehaanilised päikesesirmid tagaaknal (ainult luukpäral)
ja tagumistel küljeakendel (lisavarustus Ambition- ja
Elegance-varustustasemel)

•  multifunktsionaalne kott pakiruumi katte all, osa paketist
Sun and Pack luukpäral ja uinakupaketist universaalil
(lisavarustus)

•  tagaistmete uinakupakett (ainult universaalil, lisavarustus
Ambition- ja Elegance-tasemele)

•  panipaigad esiustes, sealhulgas vihmavari või soovi korral
käsihari (põhivarustus alates Ambition-tasemest)

•  Easy Open-topsihoidik

•  kahepoolne põrandamatt pakiruumis (osa Simply Clever-
paketist, lisavarustus Ambition ja Elegance-tasemel)

•  hoidik multimeediaseadmele, sealhulgas mündihoidik (osa
Simply Clever-paketist, lisavarustus Ambition ja Elegance-
tasemel)

•  parkimispileti klamber

•  pliiatsihoidik kindalaekas

•  prügikast uksepaneelis (lisavarustus Ambition- ja
Elegance-varustustasemel)

•  kotinagid pakiruumis (2 vasakul, 2 paremal)

•  pakiruumi topeltpõrand koos pagasikinnitusvardaga (ainult
universaalil, lisavarustus Ambition- ja Elegance-tasemele)

•  kaks eesmist USB-C-liidest (laadimiseks ja andmesideks),
kaks tagumist USB-C-liidest (ainult laadimiseks), üks USB-
C-liides tahavaatepeeglis (ainult laadimiseks)

•  230 V pistikupesa

•  juhtmeta laadimisega telefonilaegas (lisavarustus
Ambition- ja Elegance-tasemele)

•  tahvelarvutihoidik tagumisel käetoel või esiistme tagaküljel
(osa Simply Clever-paketist, lisavarustus Ambition- ja
Elegance-tasemel, pole saadaval sportistmetele)

•  võrevahesein (lisavarustus, ainult universaalile)

•  tagumiste turvavööde parkimisasend

•  Thermoflux (sportistmetega, Ambition- ja Elegance-
tasemel)

•  pakivõrkude komplekt Sigmaquick-kinnitussüsteemiga - 1
horisontaalvõrk, 2 vertikaalvõrku (lisavarustus Ambition- 
ja Elegance-tasemele)

•  kaks veosekinnitustõkist, mida hoitakse külgmise
panipaiga sisemises osas või pakiruumi põranda all
(lisavarustus Ambition- ja Elegance-tasemele)

•  1,5-liitrise pudeli hoidikud kõigis ustes

•   helkurvesti hoidikud kõigis ustes

•  jääkaabits koos rehviturvise sügavuse mõõdikuga
tankimisluugil

•  elektrooniline lapselukk (lisavarustus Ambition- ja
Elegance-tasemele)

•  mobiiltelefonitaskud esiistmete seljatugede tagaküljel

•  panipaik pakiruumi kattele pakiruumi topeltpõranda all
(ainult universaalil)

•  suusakott (lisavarustus Ambition- ja Elegance-tasemele)

•   elektriajamiga tagaluuk (lisavarustus Ambition- ja
Elegance-tasemele)

•  virtuaalpedaal (lisavarustus Ambition- ja Elegance-
tasemele)

•  nagid B-piilaritel

•  kaitse vale kütuse tankimise eest

•  elektrilise lukustusega haagisekonks (lisavarustus)

•  SmartLink (põhivarustus alates Ambition-tasemest,
lisavarustus Active-tasemele)

• prillilaegas

•  allakeeratav käetugi, kasutatav ka lauana (lisavarustus
Active-taseme luukpärale)

•  parkimisasend pakiruumi kattele tagumiste seljatugede
taga (luukpära)

•  pakiruumist nupuvajutusega allaklapitavad tagumised
seljatoed (lisavarustus Ambition- ja Elegance-tasemele)

• isikupärastamine

• ŠKODA Connect

• integreeritud lehter klaasipesuanuma korgis
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USB-C-liides tahavaatepeeglis

Tagumiste seljatugede allaklappimine pakiruumist

230 V pistikupesa koos kahe USB-C-liidesega

Pakiruumi topeltpõrand koos pagasikinnitusvardaga

Juhtmeta laadimisega telefonilaegas ja kaks USB-C-liidest

Pakivõrkude komplekt Sigmaquick-kinnitussüsteemiga

Veosekinnitustõkised

Eesmine topsihoidik koos Easy Open-pudeliavajaga, hoidik 
multimeediaseadmele, mündihoidik
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POLSTRITE NÄITED

Must Suedia 
(lisavarustus Elegance-tasemele)

Must Active (põhivarustus)

Beež Suedia (lisavarustus 
Elegance-tasemele)

Must Ambition (põhivarustus)

Ergonoomilised istmed 
(lisavarustus Elegance-tasemele)

Must nahk (lisavarustus Elegance-
tasemele)
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Pane tähele!
•  Uue põlvkonna digitaalne näidikuplokk sai uue graafika ja animatsioonid (näiteks juhiabisüsteemidel,

erinevused on viisis, kuidas kuvatakse ümbritsevaid autosid, veokeid ja mootorrattaid), samuti saab
digitaalsel näidikuplokil ning teabe- ja meelelahutusekraanil kuvada sama kaarti kahes erinevas
mõõtkavas.

•  Esimest korda on OCTAVIAle saadaval kolmetsooniline kliimaseade Climatronic.

•  OCTAVIA COMBI pakiruumi baasmaht on 30 liitrit suurem kui eelmisel põlvkonnal.

•  LED-paketti kuulub ka ŠKODA tervituslogo, mis projitseeritakse esiuste sisenemisalasse.

•  Sportistmed polsterdatakse Thermofluxiga, mis tavaliste katetega võrreldes laseb läbi 4,5 korda
rohkem õhku.

•  Esiklaasi köetakse klaasi sees asuva õhukese metallikihiga, mis teeb väljavaate selgemaks.

•  Uuele OCTAVIAle pakutakse pikka nimekirja Simply Clever-lahendusi, millest kõige
tavalisemad ja kõige vajalikumad kuuluvad põhivarustusse.

•  Neljanda põlvkonna OCTAVIAl võeti kasutusele uus kahe kodaraga roolikontseptsioon.

•  Uus OCTAVIA on esimene ŠKODA, millel on saadaval Saksamaa seljatervishoiu seltsi AGR
heakskiiduga ergonoomilised massaažiistmed.

To
ot

ei
nf

o

Ambitioni ehisosad

Elegance – Silver Squares Haptic 
ehisosad

Elegance – Silver Squares Haptic + läikivmustad osad ustel

Elegance – Silver Squares Haptic + kroomitud osad ustel

EHISOSADE NÄITED
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VARUSTUS  

TEABE- JA 
MEELELAHUTUSSÜSTEEMID 

Uues OCTAVIAs kasutatakse kolmanda põlvkonna teabe- ja meelelahutussüsteeme – MIB3. Eelmise põlvkonna 
OCTAVIAga võrreldes suurim disainierinevus seisneb selles, et teabe- ja meelelahutusekraan asub nüüd kõrgemal juhi 
vaateväljas. Täpsemalt asub ekraan – mis sai tahvelarvuti kuju – armatuurlaua peal, moodustades elegantse terviku koos 
ülejäänud armatuurlauaga. Kõik teabe- ja meelelahutussüsteemi versioonid on „klaasdisainiga“, kus kogu juhtpind on 
läikivmust. Teistelgi ŠKODA mudelitel kasutatavad kolmanda põlvkonna teabe- ja meelelahutussüsteemid (MIB3) toovad 
uue põlvkonna OCTAVIAsse mitmeid märkimisväärseid uuendusi, sealhulgas teistsuguse visuaalse kontseptsiooni, 
kliimaseadme juhtriba ning teabe- ja meelelahutussüsteemi mitmesuguste osade üldiselt vaistlikuma juhtimise. 
Mõned funktsioonid on kasutusel esimest korda ŠKODAl üldse ning neid kirjeldatakse järgnevatel lehekülgedel. Teised 
funktsioonid on uuematel ŠKODA mudelitel juba juurutatud, nende hulka kuuluvad:

•  sissehitatud SIM-kaart, mis tagab andmesideühenduse online-teabeteenusele ja Care Connect-teenustele
(kaugjuurdepääs ning hooldus- ja rikkeabi)

•  Apple CarPlay, Android Auto ja MirrorLink toetavad juhtmeta ühendust kasutaja telefoni ja auto vahel WiFi kaudu
(Swingile alates kalendrinädalast 05/2020, Bolerole ja Columbusele alates kalendrinädalast 30/2020, ainult
juhtmevaba CarPlay Columbusele alates tootmise algusest kalendrinädalal 48/2019)

44
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SWING

BOLERO (alates kalendrinädalast 30/2020)

COLUMBUS 

SAADAVUS

põhivarustus Active- ja Ambition-tasemel
Columbus – põhivarustus Elegance-varustustasemel, lisana 
saadaval Ambition-varustustasemele.

RIISTVARA
Ekraani suurus 8,25 tolli 10 tolli

Ekraani lahutusvõime 1082 × 480 pikslit 1560 × 700 pikslit

Juhtimisseadised
kuus puutetundlikku nuppu, kaks pöördnuppu, 
nupustik

kolm puutetundlikku nuppu, nupustik, puutetundlik liugur*, 
lähedusandur, viipejuhtimine, hääljuhtimine

Raadio FM, DAB

Meedia
2 Apple’i seadmetega ühilduvat USB-C liidest, 
heli voogedastus Bluetoothiga

2 Apple’i seadmetega ühilduvat USB-C liidest, heli voogedastus 
Bluetoothiga, WiFi voogedastus

Väljundvõimsus 4 × 20 W

Heliseadmed väline mikrofon, väline võimendi

Sisemälu – 64 GB välkmälu

Muu – võimalus töötada koos digitaalse näidikuplokiga

TARKVARA

Jagatud funktsioonid

SmartLink** (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay)
Online-isikupärastamine (lai valik võimalusi teatud funktsioonide kohandamiseks)
Telefonikontaktide vaatamine, sealhulgas pildid
Tagurduskaamera (selle olemasolul) kujutise kuvamine

Raadio veebi-/hübriidraadio (alates kalendrinädalast 25/2020)

Meedia voogedastusteenused (Spotify, Apple Music, Tidal jne)

Bluetooth telefon, muusika taasesitamine telefon, muusika taasesitamine, sõnumid

WiFi (WLAN) ainult SmartLinkile SmartLinkile ja kuumkohale

Kaardiandmed –

Columbusel sisemälus, kaardi uuendamine 
(uuendused on tasuta saadaval viieks aastaks pärast vastava 
teabe- ja meelelahutussüsteemi tootmise lõppu)

Kaardi kuvamine –

võimalus kuvada teabe- ja meelelahutuskeskuse ekraanil ning 
digitaalses näidikuplokis kahes erinevas mõõtkavas kaarte (ainult 
Columbus)

Valitud navigatsioonifunktsioonid –

2D- ja 2,5D-kaardikuva (3D-kaardikuva teatud linnade kohta, 
ainult Columbus), online-navigatsioon (kombinatsioonis ŠKODA 
Connecti online-teabeteenusega), linnasõidul tänavanimede 
sisestamine häälega, ristmike reaalse kuju kuvamine nende 
läbimisel, kütuse lõppemise hoiatus koos võimalusega lasta end 
juhatada lähimasse või valitud tanklasse

LISAVARUSTUS

Soovi korral

Bluetooth
SmartLink + WiFi
DAB+
Telefonilaegas

DAB+
Telefonilaegas
Helisüsteem CANTON

* Kirjeldus leheküljel 47
**  Neljanda põlvkonna OCTAVIA SmartLink-liidesel puudub „+“ märk. Kuid andmete edastamine sõidukist mobiilirakendusse (näiteks sõidudünaamika,

mootori pöörded, kiirendus) toimub autos endisel kujul. ŠKODA Connecti rakenduse uusimat versiooni, mis kavakohaselt valmib 2020. aasta esimeses 
kvartalis, hakatakse nüüd kasutama nende andmete vaatamiseks ja analüüsimiseks.

VÕRRELDES MIB3-SÜSTEEMIDEGA TEISTES ŠKODA MUDELITES 
KASUTAB OCTAVIA TÄIESTI TEISTSUGUST VISUAALSET 
KONTSEPTSIOONI NII RIIST- KUI KA TARKVARA JAOKS

TEABE- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEMI EKRAAN
MIB3 teabe- ja meelelahutuskeskuse ekraan on OCTAVIAs jagatud kolmeks põhiväljaks. Igalt väljalt juhitakse üht 

konkreetset funktsiooni.

Põhiväli kuvab infot ning kirjeldab üksikute teabe- ja meelelahutusalade funktsioone.

See sisaldab ka kaht varjatud menüüd, mida kasutajad saavad ekraani lohistades nähtavale tuua:

a) kui lohistada ekraani ülevalt alla, ilmub nähtavale otseteede (Control Centre) menüü (kirjeldus leheküljel 48)

b) kui lohistada ekraani paremalt vasakule, ilmub nähtavale aktiivse muusikapala menüü (kirjeldus leheküljel 48)

Külgmist välja kasutatakse teabe- ja meelelahutusalade täpsemaks juhtimiseks.

Alumine väli on mõeldud kliimaseadme kehtivate seadistuste ja sellega seotud funktsioonide kuvamiseks ja 
üldjuhtimiseks.

Põhiväli (kuvab funktsioone)

Alumine väli (kliimaseade)

Külgmine väli (info 
ja juhtimine)

Sisse- ja 
väljalülitamise nupp

Puutetundlik liugur

10-tollise ekraaniga teabe- ja 
meelelahutussüsteeme täiendab 
puutetundlik liugur, mida võib kasutada 
järgnevate valitud funktsioonide tarbeks:

1)  navigeerimisel lihtsustab ja kiirendab
see kaardivaate sisse- ja väljasuumimist.
Kui libistada kaht sõrme mööda liugurit
vasakult paremale, suumitakse kaardisse
sisse, ja vastupidi.

2)  multimeedia puhul muudab ühe sõrme
libistamine vasakult paremale heli
valjemaks, ja vastupidi. See funktsioon
toimib sõltumata kuvatavast sisust.

PUUTETUNDLIK LIUGUR
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KLIIMASEADE

Uue OCTAVIA kliimaseadet juhitakse teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanilt, sest moodsate arengute vaimule 
vastavalt on klassikalised nupud keskkonsoolilt täielikult eemaldatud.

See samm kutsub välja kuva, mis pakub kasutajale kaht võimalust:

1)   intuitiivsed seadistused – nutikas kliimaseade
•  valik eelseadistatud funktsioone (akende udueemaldus, käte soojendamine, jalgade jahutamine jne)

2)   täpsemad seadistused – klassikaline kliimaseade
•  täielikud seadistused kõigile tuulutuse ja kliimaseadme funktsioonidele (õhuvoolu tugevus ja suund, siseõhuringlus jne)

LIGIPÄÄS:
Nupustikul asuva nupuga CLIMA

Ekraani alumist välja puudutades

Kliimaseadme põhiparameetrid kuvatakse kliimaseadme 
ribale, mis asub teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani 
alaservas.

Põhielemendid, mida kliimaseadme juhtribal seadistada 
saab, on:
• esiistmete soojendus/jahutus

• temperatuuri tõstmine/langetamine auto vasaku ja
parema poole jaoks eraldi

KAS SA TEADSID?
•  Kliimaseadme juhtriba on saadaval alati, kui autot kasutatakse ning kasutaja pääseb sellele ligi kõigist teabe- 

ja meelelahutussüsteemi piirkondadest. See on realiseeritud eraldi funktsioonina ning toimib täielikult isegi
siis, kui teabe- ja meelelahutussüsteem on välja lülitatud.

•  Neljanda põlvkonna OCTAVIAle pakutakse nüüd lisana ka kolmetsoonilist kliimaseadet, mis võimaldab
tagaistmetele eraldi temperatuuri seadistamist (lisavarustus Ambition- ja Elegance-tasemele).

Kliimaseadme nutikuva

Kliimaseadme juhtriba

Kliimaseadme klassikaline kuva
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Lisaks saab valgustust tänu RGB-mooduli olemasolule isikupärastada. See võimaldab kasutajal määratleda erinevaid 
värvitoone – eraldi interjööri ülaosale (armatuurlaud ja esiuste polstrid) ja alaosale (eesmised ja tagumised jalaruumid).

Valgusplaan ŠKODA – roheline
Märkus: Värviskeem on kasutusel ka teabe- ja meelelahutussüsteemi taustal ja digitaalses näidikuplokis.

Valgusplaan RACE – punane

Liugurid värvitoonide muutmiseks

Saadaolevad värvid 

Kasutaja saab meeleoluvalgustuse värvi valida kahel viisil. Esimene võimalus on valida üks eelsalvestatud „valgusplaan“. Kõigil 
viiel valgusplaanil on etteantud värvitoon, mida selle valimisel kasutatakse uksepolstrite, armatuurlaua ja jalaruumide tarvis. 
Teine võimalus on määrata värvitoon täpselt kasutaja soovi kohaselt värviribal.

LIGIPÄÄS Menüü > Meeleoluvalgustuse ikoon

LED-MEELEOLUVALGUSTUS

LED-meeleoluvalgustust saab soetada osana meeleoluvalgustuse paketist, mis on saadaval lisavarustusena Ambition- ja 
Elegance-tasemele. Sinna kuuluvad LED-ribad armatuurlaual ja esiuste polstrites ning eesmiste ja tagumiste jalaruumide 
valgustus. Uue põlvkonna OCTAVIAs saab üksikuid elemente veelgi rohkem seadistada. Näiteks saab kasutaja valida ühe 
värvi interjööri ülaosa (armatuurlaud ja esiuksed) ning teise alaosa (eesmised ja tagumised jalaruumid) valgustamiseks.

Valguse heledus

Valguse heledust saab muuta eraldi järgmiste piirkondade kaupa: armatuurlaud, uste piirkond, jalaruumid (eesmised ja 
tagumised koos).

Armatuurlaua piirkond

Jalaruumi piirkond

Uste piirkond
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KAS SA TEADSID?
•  Kui auto lukustada/lukust avada, lülitub korraks sisse punane/roheline valgus.

•  Kui üks esiustest on avatud või mittetäielikult suletud, muutub selle ukse meeleoluvalgustus punaseks,
et hoiatada juhti, reisijat või kaasliiklejaid.

OCTAVIAs on olemas uus navigatsioonifunktsioon ehk „prognoositavate sihtpunktide“ võimalus. Alates päris esimesest 
kasutamiskorrast hakkab navigatsioonisüsteem „meelde jätma“ kõige sagedasemaid sihtpunkte, mida juht külastab. 
Olemasolevate andmete põhjal suudab süsteem hinnata, millisel kellaajal juht näiteks oma lemmikpoodi külastab ning 
pakub eelnevalt juhile seda marsruuti.

Kui pakkumine vastu võetakse, arvutab süsteem automaatselt välja sobivaima marsruudi. Juht saab marsruudi kohta 
käivat liiklusinfot vaadata paremalt vasakule viibates. Siin on näiteks info eeldatava saabumisaja, liiklustiheduse ja 
marsruudil esinevate takistuste kohta, samuti sihtpunktini jäänud vahemaa.

Teine navigatsioonialane uuendus on kaardi „topeltsuum“. 10-tollise digitaalse näidikuploki olemasolul näeb juht digitaalse 
näidikuploki ekraanil näiteks läbitava ala üksikasjalikku kaarti, teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil aga sama kaarti, 
kus kuvatakse ümbrust laiemalt, näiteks sama linna või küla suuremat osa.

NAVIGATSIOONISEADMED

LIGIPÄÄS:              Menüü > navigatsiooni ikoon
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Sarnaselt teabe- ja meelelahutussüsteemi teistele piirkondadele on ka juhiabisüsteemide osas toimunud suured 
muudatused. Visuaalne kontseptsioon on täiesti uus ning teeb nende seadistuste mõistmise vaistlikumaks.

Auto üksikud juhiabisüsteemid on nüüd kujutatud loogilises paigutuses auto ruumilise mudeli ümber. Ümberreastumise 
abisüsteem on näiteks kujutatud vaatevälja pimealas.  Kui selle juhiabisüsteemi ikooni vajutada, ilmub teabe- ja 
meelelahutuskeskuse ekraanile kuva, kust saab vastavat juhiabisüsteemi konfigureerida (aktiveerimine/deaktiveerimine + 
muud seadistused).

Juhiabisüsteemi saab seejärel menüüst aktiveerida, seda kinnitab ikooni roheline värv. Ümberreastumise abisüsteem on 
nüüd aktiveeritud.

JUHIABISÜSTEEMIDE KUVAMINE

Sõiduki seadete kuva pakub nüüd kaht seadete piirkonda – välimist ja sisemist. Selle funktsiooni põhiline hüve on auto 
üksikute funktsioonide selgem kujutamine.

Sees

Juhiabisüsteemide ülevaade

Väljas

Menüü valitud juhiabisüsteemi aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks

SÕIDUKI SEADED

LIGIPÄÄS:              Menüü > juhiabisüsteemide ikoon

LIGIPÄÄS
Nupp nupustikul ja seejärel 

sõiduki seadete väli

LIGIPÄÄS Menüü > Sõiduki seadete ikoon (Vehicle)
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Seda menüüd kastutatakse otseligipääsuks kasutaja määratud lemmikfunktsioonidele. Menüü kuvamiseks lohista liugurit 
ekraani ülaosast allapoole. Liugur on olemas teabe- ja meelelahutussüsteemi kõigis piirkondades.

Vastava välja „+“ märgi vajutamisel kuvatakse nimistu kõigist olemasolevatest auto funktsioonidest, mille kuvamist 
otseteedes muuta saab. Pärast funktsiooni valimist kinnitatakse see valitud väljale.

OTSETEED

Liugur Väli valitud funktsioonile

Raadio ja meedia haldamine käib nüüd ühest menüüst. 

Pärast selle ekraani kuvamist on kasutajal mitu välja 

üksikasjalike seadistustega. Vaikimisi valitud väli    sisaldab 

lemmikraadiojaamu, esinejaid, albumeid, lugusid jne.

Ikooni    puudutamine toob nähtavale ekraani raadiojaamade 

otsimiseks, ikooni    puudutamine võimaldab kasutajal 

multimeediaseadmelt muusika taasesitamist juhtida.

MULTIMEEDIA

KAS SA TEADSID?
•     Raadio/meedia seadistustele pääsed ligi, kui lohistad juhtmenüüd ekraani paremalt servast vasakusse.

See otseligipääs on saadaval multimeedia ja navigatsiooni piirkonnas.

Kasuta liugurit ekraani ülaservast 
rippmenüü allatõmbamiseks

LIGIPÄÄS Menüü > Multimeedia ikoon

To
ot

ei
nf

o
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* on mõeldud ainult iV jaoks

ŠKODA CONNECT
Neljanda põlvkonna OCTAVIA pakub sarnaselt SCALAle, KAMIQile ja SUPERB iV-le laia valikut online-teenuseid, mis on 
koondatud tervikuks ŠKODA Connecti alla. Lisaks juba tuntud teenustele, kasutajate haldamisele ja privaatrežiimile on 
olemas ka ŠKODA pood, kust saab osta andmesidepakette (otsingud ja meelelahutus), teabe- ja meelelahutussüsteemi 
rakendusi ning täiesti uudse võimalusena ka täiendavaid autosiseseid funktsioone.

NELJANDA PÕLVKONNA OCTAVIA ON TEENÄITAJA JÄRGMISTE 
MOBIILSETE ONLINE-TEENUSTEGA:

CARE CONNECT-TEENUSED

ONLINE-TEABETEENUS 
(1 või 3 aastat)

KAUGJUURDEPÄÄS 
(1 või 3 aastat)

HOOLDUS- JA RIKKETUGI 
(10 aastat)

Amundsen ja Columbus Kõik teabe- ja meelelahutussüsteemid Kõik teabe- ja meelelahutussüsteemid

Online-marsruudid Sõiduandmed Teabekõne

Online-liiklusinfo Sõiduki seisund Tehnilise abi kõne

Tanklad Piirkonnateavitus Avariiteavitus

Parkimiskohad Kiiruseteavitus Sõiduki tervisekaart

Online-rakendused (Uudised, Ilmateade) Signaal ja vilgutus Hooldusteavitused

Online-hääljuhtimine Viimane parkimiskoht eCall

Kaardi uuendamine Alarmiteavitus Online-süsteemiuuendused – UUS

Kohalik liiklusinfo – UUS Online-seisusoojendus Online-isikupärastamine – UUS

Laadimisjaamad (iV)* Lukustamine ja avamine

Kaugjuhtimisega tuulutus – UUS

Kaugjuhtimisega kliimaseade (iV)*

Kaugjuhtimisega laadimine (iV)*

Väljasõiduaja planeerija (iV)*

JÄRELTELLITAVAD FUNKTSIOONID 
(soetatavad ŠKODA poest)

MUUD

Automaatne valgustuse abisüsteem Digitaalne kasutajakäsiraamat

Täiendavad värvid meeleoluvalgustusele

Täiendavad funktsioonid meeleoluvalgustusele

Navigatsioon (koos 1 aasta online-teabeteenusega)

Liiklusmärkide tuvastamine



40

4 kõlarit 8 kõlarit
Helisüsteem CANTON
(12 kõlarit)

ACTIVE –

AMBITION –

ELEGANCE –

 põhivarustus   lisa     –  pole saadaval 

HELISÜSTEEM CANTON 
OCTAVIAle pakutakse lisavarustusena 12 kõlari ja rohkem kui 600-vatise väljundvõimsusega helisüsteemi CANTON. 
Helisüsteemi CANTON kõlarite paigutus:

• Esiustes sisalduvad madalsagedus- ja keskkõlar.

• Eesmised kõrgsageduskõlarid on A-piilarites.

• Tagaustes sisalduvad kesk- ja kõrgsageduskõlarid.

• Pakiruumis asub bassikõlar, mis lisab dünaamikat kogu helisüsteemile.

• Keskkõlar armatuurlauas parandab ruumilist heli.

CANTONi helisüsteemiga saab valida endale sobiva eelsalvestatud audioprofiili – CANTON, Spoken Word, 
Classic, Rock. Profiili „Philharmonic“ aitas häälestada Tšehhi Filharmoonia orkester. Soovi korral saab aga valida ka 
käsijuhtimisrežiimi ning viieribalise ekvalaiseriga ise kõlapilti seadistada.

Kasutajad võivad valida ka ruumilise heli seadistusi: 
Driver, Front, All ja Rear. Soovi korral saab helipildi keskme 
ka käsitsi soovitud istmele suunata. Vajutades teabe- ja 
meelelahutussüsteemi ekraanil vastavat istet (või istmele 
vastavat ikooni tähistustega FL, FR, RL, RR), suunatakse 
helipildi kese sellele istmele.

Heliseadistusest saab Dolby ProLogic II 
„ruumialgoritmiga“ timmida ka ruumilist heli, 
selleks on neli eelsalvestatud seadistust. See funktsioon 
muudab taasesitatava muusikapala ruumilise aistingu 
intensiivsemaks.

Eelvalitud heliprofiilide valik Heli suuna seadistamine
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helipildi kese sellele istmele.

Heliseadistusest saab Dolby ProLogic II 
„ruumialgoritmiga“ timmida ka ruumilist heli, 
selleks on neli eelsalvestatud seadistust. See funktsioon 
muudab taasesitatava muusikapala ruumilise aistingu 
intensiivsemaks.

Eelvalitud heliprofiilide valik Heli suuna seadistamine

10,25-tolline värviekraan 10,25-tolline värviekraan

Algus- ja lõpuanimatsioon sõiduki reisiandmetega Algus- ja lõpuanimatsioon sõiduki reisiandmetega

TFT-ekraani lahutusvõime: 1280 × 480 pikslit TFT-ekraani lahutusvõime: 1280 × 480 pikslit

Navigatsioon (3D-kaart, erinev mõõtkava teabe- ja meelelahutuskeskuse 
Columbus ning digitaalse näidikuploki tarvis, ristmikud suures plaanis) Navigatsioon (kaart, ristmikud suures plaanis)

Juhiabisüsteemide 3D-kuvamine

OCTAVIA 4. 
PÕLVKOND

OCTAVIA 3. 
PÕLVKOND

INFO
Uuele OCTAVIAle pakutakse arvukalt süsteeme, mis annavad juhile võimalikult täpset infot sõiduki teekonna seisundi, 
marsruudi ja teekonnal sõiduki ees toimuva kohta. Selle info selgeks ja turvaliseks esitamiseks kasutatakse uuendatud 
digitaalset näidikuplokki ja esiklaasinäidikut (ŠKODAdel kasutusel üldse esimest korda). 

Klient saab valida nelja kuvaprofiili vahel 
multifunktsionaalrooli paremal kodaral asuvaid 
nooleklahve vajutades.
Iga kuvaprofiil pakub kujundusega seotud põhiinfot ja 
põhilisi andmeid teekonna kohta (kiirus, käik, jne).

DIGITAALNE NÄIDIKUPLOKK
Võrreldes eelmise põlvkonna OCTAVIA digitaalse näidikuplokiga on tehtud 
mitmed olulised uuendused:

Digitaalse näidikuploki kuvaprofiil Basic

Navigatsioon

Digitaalse näidikuploki kuvaprofiil Classic

Juhiabisüsteemide 3D-kuvamine
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PANORAAM-KATUSEAKEN

Elektriajamiga panoraam-katuseaken 
on kaheosaline komplekt, mis on 
saadaval ainult OCTAVIA COMBIle 
(luukpärakerega OCTAVIAle ei pakuta ei 
katuseluuki ega panoraam-katuseakent). 
See on saadaval lisavarustusena 
tasemetele Ambition ja Elegance ning 
panoraam-katuseakna puhul puudub 
autost prillilaegas tehnilistel põhjustel. 
Katusemooduli välismõõtmed on 1362 
mm pikisuunas ja 870 mm laiuses. 
Panoraam-katuseaken koosneb kahest 
osast: eesmine osa on elektriajamiga 
kallutatav ja nihutatav, kuna tagumine 
osa on liikumatu. Kui eesmine osa on taha nihutatud, kerkib üles 
tuulesuunaja, mis vähendab otse auto sisemusse suunduvat 
õhuvoolu ja minimeerib müra. Mõlemad osad on tumedakstoonitud, 
et pidada kinni valgus- (88%) ja soojuskiirgust (85%).

Katuseakent juhitakse kahest puutetundlikust soonest ja nupust, 
mis kergitab akent üles või laseb alla. Juhtseadised asuvad 
tavapärases paigas katusemooduli esiosa keskel. Elektriajamiga 
päikesesirm katab järk-järgult kogu panoraam-katuseakna pinna 
tagant ettepoole.

ELEKTRILISE LUKUSTUSEGA HAAGISEKONKS

Teiste ŠKODA mudelite eeskujul saab ka OCTAVIA soovi korral 
varustada nupuga pakiruumi küljel, mis võimaldab haakeseadme 
vabastada ja välja keerata. See võimalus on saadaval lisana kõigile 
varustustasemetele.

Kui haakeseadme pistikupesaga on ühendatud näiteks haagis või 
jalgrattahoidik, ei tööta järgmised süsteemid:

Kui autole on paigaldatud alarmsüsteem ning haagis või jalgrattahoidik 
(sellel ei tohi olla LED-tagatuled) on ühendatud haakeseadme pistikupesaga, 
käivitub nende lahtiühendamisel hoiatussignaal.

• ümberreastumise abisüsteem
• tagurdamisel läheneva sõiduki
eest hoiatav süsteem

• väljumishoiatus
• tagumine udutuli
• tagumised parkimisandurid.

PEA MEELES!
•  OCTAVIA tuleb tootmisliinil varustada haakekonksuvalmidusega, et hiljem oleks võimalik

paigaldada ŠKODA Originaaltarvikute valikust pärinevat haakeseadet.

•  Kui OCTAVIAle pole tehases paigaldatud haakekonksuvalmidust, pole müügijärgselt võimalik
haakekonksu paigaldada (sõltumata sellest, kas haakekonks tuleb ŠKODA Originaaltarvikute
valikust või on teise tarnija tehtud).
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PANORAAM-KATUSEAKEN

Elektriajamiga panoraam-katuseaken 
on kaheosaline komplekt, mis on 
saadaval ainult OCTAVIA COMBIle 
(luukpärakerega OCTAVIAle ei pakuta ei 
katuseluuki ega panoraam-katuseakent). 
See on saadaval lisavarustusena 
tasemetele Ambition ja Elegance ning 
panoraam-katuseakna puhul puudub 
autost prillilaegas tehnilistel põhjustel. 
Katusemooduli välismõõtmed on 1362 
mm pikisuunas ja 870 mm laiuses. 
Panoraam-katuseaken koosneb kahest 
osast: eesmine osa on elektriajamiga 
kallutatav ja nihutatav, kuna tagumine 
osa on liikumatu. Kui eesmine osa on taha nihutatud, kerkib üles 
tuulesuunaja, mis vähendab otse auto sisemusse suunduvat 
õhuvoolu ja minimeerib müra. Mõlemad osad on tumedakstoonitud, 
et pidada kinni valgus- (88%) ja soojuskiirgust (85%).

Katuseakent juhitakse kahest puutetundlikust soonest ja nupust, 
mis kergitab akent üles või laseb alla. Juhtseadised asuvad 
tavapärases paigas katusemooduli esiosa keskel. Elektriajamiga 
päikesesirm katab järk-järgult kogu panoraam-katuseakna pinna 
tagant ettepoole.

ELEKTRILISE LUKUSTUSEGA HAAGISEKONKS

Teiste ŠKODA mudelite eeskujul saab ka OCTAVIA soovi korral 
varustada nupuga pakiruumi küljel, mis võimaldab haakeseadme 
vabastada ja välja keerata. See võimalus on saadaval lisana kõigile 
varustustasemetele.

Kui haakeseadme pistikupesaga on ühendatud näiteks haagis või 
jalgrattahoidik, ei tööta järgmised süsteemid:

Kui autole on paigaldatud alarmsüsteem ning haagis või jalgrattahoidik 
(sellel ei tohi olla LED-tagatuled) on ühendatud haakeseadme pistikupesaga, 
käivitub nende lahtiühendamisel hoiatussignaal.

• ümberreastumise abisüsteem
• tagurdamisel läheneva sõiduki
eest hoiatav süsteem

• väljumishoiatus
• tagumine udutuli
• tagumised parkimisandurid.

PEA MEELES!
•  OCTAVIA tuleb tootmisliinil varustada haakekonksuvalmidusega, et hiljem oleks võimalik

paigaldada ŠKODA Originaaltarvikute valikust pärinevat haakeseadet.

•  Kui OCTAVIAle pole tehases paigaldatud haakekonksuvalmidust, pole müügijärgselt võimalik
haakekonksu paigaldada (sõltumata sellest, kas haakekonks tuleb ŠKODA Originaaltarvikute
valikust või on teise tarnija tehtud).

LISAVARUSTUSE 
VALITUD OSAD

Lisaks põhivarustusele pakutakse uuele OCTAVIAle lisavarustuse valikut, võimaldades klientidel autot oma soovi 
kohaselt isikupärastada. Huvitavamate võimaluste hulka kuuluvad:

MUGAVUS SÕIT TEHNIKA JA ÜHENDUVUS
Elektriajamiga tagaluuk koos 
virtuaalpedaaliga Adaptiivveermik DCC ja sõidurežiimi valik Täis-LED-maatriksesituled

Soojendusega esi- ja tagaistmed Travel Assist Esiklaasinäidik

Soojendusega rool ja esiklaas Väljumishoiatus Soojendusega rool ja esiklaas

Elektrilise lukustusega haagisekonks
Täis-LED-tagatuled koos dünaamiliste 
suunatuledega Eesmised LED-udutuled koos kurvifunktsiooniga

Ergonoomilised esiistmed Kokkupõrke vältimise abisüsteem Digitaalne näidikuplokk

Panoraamkatus
Eesistujate turvasüsteem eesmise, tagumise 
ja ümberpaiskumisfunktsiooniga 10-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutussüsteem

Helisüsteem CANTON Kohalik liiklusinfo ŠKODA Connect

Park Assist 3.0 SmartLink

Muutuva ülekandega rool

TURVALISUS
Neljanda põlvkonna OCTAVIA, nagu ka kõigi teiste ŠKODAde väljatöötamise puhul oli reisijate turvalisus alati esmatähtis. 
Turvalisuse ehituslik baas on jäik kere, ettenähtud viisil kokkusurutavad deformatsioonitsoonid ja hästiseadistatud 
veermik. Neid toetavad eeskujulik valgustus ja terve rida läbimõeldud elektroonilisi abisüsteeme, mis pidevalt 
hoolitsevad auto ja selle reisijate eest. Juhtimise hõlbustamiseks saab OCTAVIAle lisada mitmeid moodsaid radari- ja 
kaamerapõhiseid juhiabisüsteeme. Kui neile abisüsteemidele vaatamata on avarii vältimatu, kaitseb reisijaid tugev, 
laiade deformatsioonitsoonidega kere, kuni üheksa turvapatja ning avarii tagajärgi leevendama mõeldud moodsad 
elektroonikasüsteemid nagu ahelkokkupõrke ennetamise süsteem ja lisana pakutav turvasüsteem eesistujatele eesmise, 
tagumise ja ümberpaiskumisfunktsiooniga. Järgmistel lehekülgedel on ära toodud kõigi rakendatud turvameetmete 
nimistu.

AKTIIVTURVALISUSE FUNKTSIOONID
VALGUSTUS
Sõiduki tehniline tase tuleb selgesti ilmsiks selle välisvalgustusega. Uus OCTAVIA on ses osas oma segmendi liider. 
Süsteemi alustaladeks on LED-valgusallikad esi- ja tagatuledes, lisavõimaluste hulka kuuluvad ultramoodsad täis-LED-
maatriksesituled, dünaamiliste suunatuledega tagatulemoodulid ning animeeritud Coming Home/Leaving Home-
funktsioon.

Varustustasemetele Ambition ja Elegance on saadaval mitmed paketid, mis sisaldavad nii täis-LED-maatriksesitulesid kui 
ka teisi turvalisust tõstvaid funktsioone. Klient saab oma valiku teha järgmiste pakettide seast:

Tulepakett

•  täis-LED-maatriksesituled koos täiendavate
külgtuledega

•  täiendatud disainiga täis-LED-tagatuled koos
dünaamiliste tagasuunatuledega

•  multifunktsionaalkaamera (Ambition-
varustustasemele, kuulub põhivarustusse
Elegance-varustustasemel)
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Pakett Light and View (tulepaketile lisaks veel)

•  tagurduskaamera

Pakett Light and Area View (paketile Light and View lisaks veel)

•  nelja kaameraga 360-kraadise vaatega kaamerasüsteem

Pakett Rear Light View

ESITULED
OCTAVIA esituledesse paigaldatakse LED-tehnika põhivarustusena. Nii esi- kui ka tagatulesid pakutakse kahes 
variandis – baastaseme ja täis-LED-variandina. Üks OCTAVIA olulisemaid uusi võimalusi on täis-LED-maatriksesitulede 
kasutamine. Uuendatud SUPERBi järel on OCTAVIA teine ŠKODA, kus see tehnika kasutusele võeti.

BAASTASEME LED-ESITULED
Baastaseme LED-esituledes pruugitakse LED-valgusallikaid kõigi funktsioonide tarvis välja arvatud suunatuledes, kus 
töötavad endiselt hõõglambid.  Seda versiooni iseloomustab peegeldite kasutamine ning gabariidi- ja päevasõidutulede lihtsam 
konstruktsioon. Lähituli koosneb kahest peegeldist tulemooduli välisservas ja kaugtuli kahest peegeldist siseservas. Kui 
kaugtuli sisse lülitatakse, jäävad ka lähitule kaks peegeldit valgustatuks.

Lähituli (500 lm)

Suunatuli Kaugtuli (100 lx)

Päevasõidutuled/
gabariidituled

•  täiendatud disainiga täis-LED-tagatuled koos dünaamiliste tagasuunatuledega

•  tagurduskaamera

TÄIS-LED-MAATRIKSESITULED
Täis-LED-maatriksesituledes täidavad LED-valgusallikad kõiki valgustusfunktsioone ning maatrikstehnikal on kaks 
põhiotstarvet.

Esimene on automaatne vastutulevate ja eesliikuvate sõidukite „varjutamine“ sisselülitatud kaugtulede korral. 
Maatrikstehnika suudab tuvastada ja varjutada mitut objekti korraga. See annab juhi käsutusse maksimaalse 
valgustusvõimsuse ilma kaasliiklejaid pimestamata.
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Pakett Light and View (tulepaketile lisaks veel)

•  tagurduskaamera

Pakett Light and Area View (paketile Light and View lisaks veel)

•  nelja kaameraga 360-kraadise vaatega kaamerasüsteem

Pakett Rear Light View

ESITULED
OCTAVIA esituledesse paigaldatakse LED-tehnika põhivarustusena. Nii esi- kui ka tagatulesid pakutakse kahes 
variandis – baastaseme ja täis-LED-variandina. Üks OCTAVIA olulisemaid uusi võimalusi on täis-LED-maatriksesitulede 
kasutamine. Uuendatud SUPERBi järel on OCTAVIA teine ŠKODA, kus see tehnika kasutusele võeti.

BAASTASEME LED-ESITULED
Baastaseme LED-esituledes pruugitakse LED-valgusallikaid kõigi funktsioonide tarvis välja arvatud suunatuledes, kus 
töötavad endiselt hõõglambid.  Seda versiooni iseloomustab peegeldite kasutamine ning gabariidi- ja päevasõidutulede lihtsam 
konstruktsioon. Lähituli koosneb kahest peegeldist tulemooduli välisservas ja kaugtuli kahest peegeldist siseservas. Kui 
kaugtuli sisse lülitatakse, jäävad ka lähitule kaks peegeldit valgustatuks.

Lähituli (500 lm)

Suunatuli Kaugtuli (100 lx)

Päevasõidutuled/
gabariidituled

•  täiendatud disainiga täis-LED-tagatuled koos dünaamiliste tagasuunatuledega

•  tagurduskaamera

TÄIS-LED-MAATRIKSESITULED
Täis-LED-maatriksesituledes täidavad LED-valgusallikad kõiki valgustusfunktsioone ning maatrikstehnikal on kaks 
põhiotstarvet.

Esimene on automaatne vastutulevate ja eesliikuvate sõidukite „varjutamine“ sisselülitatud kaugtulede korral. 
Maatrikstehnika suudab tuvastada ja varjutada mitut objekti korraga. See annab juhi käsutusse maksimaalse 
valgustusvõimsuse ilma kaasliiklejaid pimestamata.

Päevasõidutuled 
/ gabariidituled / 
suunatuled

Lähitulede bi-LED-moodulid (900 lm) / 
täistuled (140 lx)

Täiendav külgtuli

Teine otstarve, mida ŠKODA autodel esimest korda kasutatakse, on lähitulede valgusvihu kohandamine. Kui sõiduk läbib kurvi, 
siis valgusvihk muutub ja põhimõtteliselt järgib kurvi kuju sõltuvalt rooli pööramisest. Süsteemi eelis võrreldes baastaseme 
LED-esituledega on parem tee valgustamine kurvide läbimisel.

Sellele funktsioonile lisanduvad täiendavad külgtuled (tulemoodulite vahel paiknev peegeldi) ja eesmiste udutulede 
kurvifunktsioon.

Lisaks maatrikstehnikale kohanduvad täis-LED-maatriksesituled automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega (AFS-süsteem, 
Adaptive Frontlight System), reageerides dünaamiliselt erinevatele sõiduoludele ning kohandades valgusvihku sõltuvalt 
liikumiskiirusest ja välistingimustest (linn, maantee, kiirtee, vihm).

R

PEA MEELES!
Täis-LED-maatriksesituledega OCTAVIAl varjutatakse teisi pimedal ajal liiklejaid (tänu 
maatrikstehnikale), mis tähendab, et kaugtuled on kogu aeg sisse lülitatud. Seetõttu puudub vajadus 
automaatse valgustuse abisüsteemi järele, mis lülitaks kaugtulesid sisse ja välja. Automaatne 
valgustuse abisüsteem on lisana saadaval üksnes baastaseme LED-esituledele.

Täis-LED-maatriksesituledel puuduvad dünaamilised suunatuled ja need pole animeeritud Coming/ 
Leaving Home-funktsiooni osa. 

Eesmised LED-udutuled

Esikaamera nägemisala (tuvastab 
vastutulevaid ja eesliikuvaid 
sõidukeid)

LED-valgusallikad töötavad nüüd ka 
eesmistes udutuledes, mis valgus-
tavad auto ette jäävat ala keerulistes 
valgus tingimustes. Lisaks on olemas 
kurvi funktsioon tee täiendavaks valgus-
tamiseks pööramise ajal (põhivarustus 
Ambition- ja Elegance-tasemel).

Maatriksfunktsioon

Pöördetuled (valgusvihu heledaim osa 
suunatakse kurvi siseküljele)

Varjutatud ala

Valgustatud ala
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TAGATULEMOODULID

BAASTASEME LED-TAGATULED
Kaheosalistes baastaseme LED-tagatulemoodulites täidavad valgusdioodid kõiki funktsioone. Tagatuledel on 
valgustatud üksnes välimine pool. Vasakul küljel paikneb tagurdustuli, kuna udutuli on ehitatud tagumise gabariiditule 
sisse ja asub üksnes juhi poolel. Helkurid on paigutatud tagakaitseraua sisse.

TÄIS-LED-TAGATULED
Valiku tippu kuuluvates tagatulemoodulites kasutatakse valgusdioode kõigi funktsioonide tarvis ja need sisaldavad ka 
dünaamilisi suunatulesid. Valgustatud on nii tagatulemoodulite välimised kui ka sisemised osad. Lisaks moodustavad 
tagatuled osa animeeritud Coming/Leaving Home-funktsioonist – kui auto lukustada/lukust avada, süttivad tagatuled 
järk-järgult väljastpoolt sissepoole ja tagasi. Seda saadavad vilkuvad suunatuled.

Nende tulede ülaosas on näha ka disainerivalgustust – sisselülitatud tagatulede korral on ka kristallimotiividega 
segmendid passiivselt valgustatud.

Tagumine gabariidituli/pidurituli

Kristallimotiividega 
segmendid

Pidurituli
Tagumine 
gabariidituli

Tagurdustuli Tagumine 
gabariidituli

Tagurdustuli

Suunatuli

Suunatuli

Udutuli

Udutuli
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NELJANDA PÕLVKONNA 
OCTAVIA

KOLMANDA PÕLVKONNA 
OCTAVIA Märkused

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv 
radarisüsteem

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv 
radarisüsteem

TÄIUSTATUD 
Uued võimalused on kirjeldatud allpool.

•  Kokkupõrke vältimise abisüsteem –

UUS
Roolimisabi takistusest möödapõikamisel

• Pööramisabi –

UUS
Abistab ristmikul vasakpöördel (parempoolse 
liikluse korral)

Adaptiivne kiirushoidik kuni kiiruseni 210 km/h

Adaptiivne kiirushoidik kuni kiiruseni 160 km/h (EL-
is koos jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteemiga)

Adaptiivne kiirushoidik kuni kiiruseni 210 km/h (EL-
is koos jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteemiga)

TÄIUSTATUD
Jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteem on 
saanud osaks sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgivast radarisüsteemist, mida EL-is pakutakse 
põhivarustusena.
Uued võimalused on kirjeldatud allpool.

Sõidurajal püsimise abisüsteem, baastase 
(põhivarustus EL-is)

Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem (ainult 
osana Travel Assistist)

Sõidurajal püsimise abisüsteem

–

TÄIUSTATUD
EL-is alati põhivarustuses.
Uued võimalused on kirjeldatud allpool – Travel 
Assist.

Travel Assist
Travel Assist – baastase (Amundsen)
Travel Assist (Columbus)

UUS = Travel Assist koondab nüüd endasse 
mitmeid juhiabisüsteeme ja -funktsioone. Uued 
võimalused on kirjeldatud allpool.

•  Ummikus liiklemise abisüsteem –
UUS OCTAVIAs
Osa Travel Assistist

•  Hädaolukorra abisüsteem Emergency Assist –
UUS OCTAVIAs
Osa Travel Assistist

Automaatne valgustuse abisüsteem Automaatne valgustuse abisüsteem

SAMA = Klientide jaoks pole funktsiooni 
muudetud. Uued võimalused on kirjeldatud 
allpool.

Ümberreastumise abisüsteem Pimenurga abisüsteem
UUS 
Uued võimalused on kirjeldatud allpool.

•  Tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav
süsteem

Tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav 
süsteem

SAMA = Klientide jaoks pole funktsiooni 
muudetud.

•  Väljumishoiatus – UUS

Eesistujate turvasüsteem – baastase
Eesistujate turvasüsteem – eesmine (koostöös 
esiradariga)
Eesistujate turvasüsteem – eesmise, tagumise ja 
ümberpaiskumisfunktsiooniga (koostöös esi- ja 
tagaradariga)

Eesistujate turvasüsteem – baastase
Eesistujate turvasüsteem – eesmine (koostöös 
esiradariga)

–

SAMA = Klientide jaoks pole funktsiooni 
muudetud.
Uued võimalused on kirjeldatud allpool.

Manööverdusabi süsteem 
(ees ja taga)

Manööverdusabi süsteem 
(ees ja taga) SAMA = Tehniliselt ja klientide jaoks pole muudetud.

Tagurduskaamera Tagurduskaamera
TÄIUSTATUD 
Uued võimalused on kirjeldatud allpool.

Parkimisabisüsteem Parkimisabisüsteem
SAMA = Klientide jaoks pole funktsiooni 
muudetud.

360-kraadise vaatega kaamerasüsteem (alates
kalendrinädalast 25/2020) – UUS

– Haagisega tagurdamise abisüsteem Pole saadaval neljanda põlvkonna OCTAVIAle.

Juhi väsimust tuvastav süsteem Juhi väsimust tuvastav süsteem SAMA = Tehniliselt ja klientide jaoks pole muudetud.

Ahelkokkupõrke ennetamise süsteem Ahelkokkupõrke ennetamise süsteem SAMA = Tehniliselt ja klientide jaoks pole muudetud.

JUHIABISÜSTEEMID

Juhiabisüsteemid on üks põhilisi alasid, kus uus OCTAVIA tegi kõige suurema sammu edasi. Mõned süsteemid on täiesti 
uued, mõned edasiarendatud. Teistest mudeliperekondadest on üle võetud ka varem mittekasutatud süsteeme. Allolev 
tabel annab täieliku ülevaate juhiabisüsteemidest ja toob selge võrdluse kolmanda põlvkonna OCTAVIAga selle viimasel 
mudeliaastal enne tootmise lõppu.

Tabelile järgnevad üksikute abisüsteemide pakutavate uute võimaluste kirjeldused. Need juhiabifunktsioonid, mis võeti 
muutmata kujul üle eelmiselt põlvkonnalt või teistelt ŠKODA mudelitelt, pole kirjeldatud.
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See abisüsteem (saadaval alates 2020 aasta lõpu poole) 
jälgib vastutulevaid sõidukeid, kui juht soovib vasakule 
pöörata (vasakpoolse rooliga autodel) ja toimib kiirustel 
2–15 km/h. Vahetu ohu korral peatab süsteem sõiduki ja 
lülitab sisse ohutuled. Süsteem lülitub valmisolekurežiimi 
iga kord mootori käivitamisel ja aktiveerub vasaku 
suunatule sisselülitamisel. Juht saab süsteemi välja lülitada 
teabe- ja meelelahutussüsteemi menüüst või selle 
sekkumise momendil gaasipedaali põhja vajutades.

JALGRATTURITE TUVASTUS- JA TURVASÜSTEEM

Hädapidur reageerib nüüd ka jalgratturitele, kelle tee ristub sõiduki omaga. Süsteem käivitab hoiatuste jada või 
alustab hädapidurdust, kui auto liigub kiirusega 5 kuni 85 km/h. Süsteem tuvastab ka jalgrattureid (ja jalakäijaid), kes 
liiguvad autoga samas suunas ning kasutab nende liiklejate puhul sama hoiatus- ja pidurdusprotsessi nagu eesliikuvate 
sõidukite korral.  Objektide täpsem tuvastamine sai võimalikuks tänu esiradari ja multifunktsionaalkaamera andmete 
ühendamisele.

KOKKUPÕRKE VÄLTIMISE ABISÜSTEEM

See abisüsteem asub tegevusse olukordades, kus avariid pole võimalik vältida pelgalt takistusest kõrvale põikamisega.  
Süsteem suudab esikaamera ja radari andmete põhjal välja arvutada sobivaima trajektoori. Arvesse võetakse vahemaad 
ning sõiduki ja eesseisva takistuse laiust ja asukohta.  Kriitilises olukorras, kui sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv 
radarisüsteem sekkub pidurdamisega ja juht näitab rooli pöörates, et hakkab takistusest mööda põikama, sekkub 
kokkupõrke vältimise abisüsteem eesmärgipäraselt roolimisse, et aidata takistusest mööduda vastavalt valitud 
trajektoorile ja sellega mitte kokku põrgata. Kuna tegevusse on kaastaud ka elektrooniline stabiilsuskontroll, püsib auto 
stabiilsena, kui peaks tekkima libisemine üle- või alajuhitavuse tõttu. Süsteem töötab kiirustel 30 kuni 150 km/h.

PÖÖRAMISABI

SÕIDUSUUNAS AUTO LÄHIÜMB-
RUST JÄLGIV RADARISÜSTEEM 

(põhivarustus EL-is)

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiva radarisüsteemi, mis jälgib 
pikivahet eesliikuva sõidukiga ning sisaldab automaatpidurdust ja 
jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteemi, on jäänud muutmatuks.

Tasub meenutada, et sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv 
radarisüsteem reageerib ka sõiduki teele jäävatele seisvatele 
objektidele, st veokitele, autodele ja mootorratastele. Süsteem ei 
suuda seisvaid jalakäijaid ja jalgrattureid täie kindlusega tuvastada. 
Süsteem töötab usaldusväärsemalt, kui jalakäija või jalgrattur liigub 
auto ees põiksuunas või eemaldudes. Sõidusuunas auto lähiümbrust 
jälgiv radarisüsteem eirab täielikult sõidukile lähenevaid objekte 
(välja arvatud juhtudel, millega tegeleb pööramisabi vastavalt 
alltoodud kirjeldusele).

Esimest korda ŠKODAdel sisaldab sõidusuunas auto 
lähiümbrust jälgiv radarisüsteem ka

• jalgratturite tuvastus- ja turvasüsteemi,

• kokkupõrke vältimise abisüsteemi,

• pööramisabi.
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ADAPTIIVNE 
KIIRUSHOIDIK

Adaptiivne kiirushoidik on eelmise põlvkonna OCTAVIAlt tuttav 
funktsioon. Uue põlvkonna OCTAVIAl on see saadaval ainult 
versioonina, mis töötab kuni kiiruseni 210 km/h, st uue põlvkonna 
OCTAVIAle ei pakuta kiiruseni 160 km/h töötavat versiooni. 

UUED FUNKTSIOONID: 

•  Adaptiivne kiirushoidik kasutab esiradarilt ja
multifunktsionaalkaameralt pärit andmeid. See annab auto
ees tekkinud olukorrast parema ülevaate, mida saab kuvada
digitaalse näidikuploki juhiabisüsteemide 3D-ekraanil.

•  Adaptiivne kiirushoidik saab nüüd ka Stop&Go-funktsiooni manuaal- või automaatkäigukastiga autodele. DSG-
automaatkäigukastiga auto suudab pidada sammu eesliikuva sõidukiga ning tihedas liikluses isegi täielikult peatuda ja
seejärel automaatselt uuesti liikuma hakata (eeldusel, et juht roolist kinni hoiab). Kui autol on manuaalkäigukast, suudab
süsteem samuti hoida pikivahet eesliikuva sõidukiga eeldusel, et sisse on lülitatud sobiv käik, ning teeb seda kuni
auto peatumiseni ja vabakäigu sisselülitamiseni. Kui juht lülitab taas käigu sisse ja võtab paigalt, hakkab OCTAVIA jälle
eesliikuvat sõidukit järgima, kuna juhile jääb ülesanne tegelda siduri ja käigukangiga.

•  Adaptiivse kiirushoidiku prognoosifunktsioon
on saadaval navigatsioonisüsteemiga autodele,
kus kaartidele on salvestatud ka kiirusepiirangud
(sealhulgas asulate algused ja lõpud). Teine
tehniline nõue on multifunktsionaalkaamera
liiklusmärkide tuvastamiseks.

 Funktsionaalsus on sama nagu uuendatud
SUPERBil (2019): näiteks kui maanteel liikuv uus
OCTAVIA siseneb asulasse, vähendab süsteem
kiirust, asula lõppedes ja taas maanteele jõudes
aga kiirendab uuesti. Lisaks toetub süsteem
navigatsiooniandmetele, et tuvastada oma
asukohta ja ennetavalt muuta auto kiirust enne kurvile, ringristmikule või ristmikule lähenemist.

Juht saab adaptiivse kiirushoidiku prognoosifunktsiooni suvalisel hetkel välja lülitada teabe- ja meelelahutussüsteemi
menüüst või piduri- või gaasipedaali vajutades.

•  A lates kalendrinädalast 30/2020 sisaldub prognoosivas kiirushoidikus ka jooksev liiklusinfo. Kui online-andmed
(ŠKODA Connecti kohalik liiklusinfo, st online-teabeteenus peab olema aktiveeritud) ütlevad süsteemile, et näiteks
eesseisval teelõigul on ummik, aeglustab prognoosiv kiirushoidik autot, nii et see läheneb seisvale autokolonnile (mis ei
pruugi olla nähtav, kui jääb näiteks kurvi taha) turvalise kiirusega.
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SÕIDURAJAL PÜSIMISE 
ABISÜSTEEM

EL-is kuulub baastaseme sõidurajal püsimise abisüsteem 
kõigi neljanda põlvkonna OCTAVIAte põhivarustusse.

Baastaseme sõidurajal püsimise abisüsteem, võrreldes 
eelmise põlvkonnaga:

•  aitab nüüd hoida sõidukit oma sõidurajal ka ilma
pikimärgistuseta teel, lisaks on olemas täiendav
funktsioon, mis lülitab sõidurajal püsimise abisüsteemi
ajutiselt passiivsesse režiimi, kui juht pole nõus
süsteemi sekkumisega (näiteks suurest sõidukist
möödumisega) või kui sõidurajad on liiga kitsad,

•  hoiab sõiduki oma rajal teetööde piirkonnas, st kollaste
joonte vahel. Lisaks kollastele joontele reageerib süsteem ka teistele teekattemärgistustele ja sõiduridade tähistamise
vahenditele, näiteks koonustele ja muudele teeserva või sõiduraja piiridele,

•  sisaldab lühemat hoiatuste jada – pärast kaht sekkumist, millele ei järgne juhi tegevust (hindamiseks kasutatakse
kompleksset algoritmi), hakkab süsteem juhti heli- ja valgussignaalidega hoiatama, et see roolimise üle võtaks. Kui juht ei
reageeri, lülitub sõidurajal püsimise abisüsteem passiivrežiimi ja ei lülitu enne uuesti sisse, kui auto jõuab sõiduraja keskele,

•  aktiveerub kiirusel 60 km/h (auto aeglustamisel on aktiivne kiiruseni 55 km/h) – eelmisel mudelil oli aktiveerumiskiirus 65 km/h,

•  NB! Ei sisalda adaptiivset sõidurajal püsimise abisüsteemi, see on Travel Assisti osa.

TRAVEL 
ASSIST 

Uue põlvkonna OCTAVIAs on Travel Assisti alla koondatud palju teisi juhiabisüsteeme ja -funktsioone. Selle hüved on 
eelkõige näha mugavuses ja hõlpsuses, mida süsteem pakub nii auto põiksuunalisel (sõidurajal püsimise abisüsteem) kui 
ka pikisuunalisel (adaptiivne kiirushoidik) juhtimisel.

OCTAVIA suudab: 

OLULINE INFO!
Kui kehtivad liikluspiirangud, kuid kollased jooned on ainult ajutise sõiduraja ühel küljel (mitte mõlemal) 
või kollaseid jooni pole üldse ja liiklust suunavad ainult koonused, ei pruugi sõidurajal püsimise 
abisüsteem korralikult toimida (see võib reageerida algsele valgele joonele tegelikult kehtiva kollase 
asemel) mitmesugustes olukordades (tee kitsenemisel, sõiduraja vahetusel, laskumisel). Probleemid 
võivad tekkida, kui süsteem peab valima mitme võimaliku joone vahel.

Juht peab seetõttu olema tähelepanelik ja aktiivselt autot ise juhtima, mitte neis kohtades täielikult 
sõidurajal püsimise abisüsteemile lootma. Sõidurajal püsimise abisüsteemi mistahes vale sekkumist 
saab kergesti tühistada (sarnaselt eelmisele mudelile), nii et põhiline oht on üllatunud ja ettearvamatult 
käituv juht. Üldiselt ei tohi juht kunagi usaldada ainult abisüsteeme ja peab alati autot ise täielikult 
juhtima. Need on endiselt abisüsteemid, mis küll pakuvad juhtidele tõhusat toetust, kuid ei suuda autot 
iseseisvalt täielikult juhtida.

• automaatselt peatuda ja ise taas liikuma hakata,
•  järgida eesliikuvate autode liikumist

liiklusummikus,

• aidata juhil järske kurve läbida roolimisabi pakkudes,
•  kuvada ümbritsevat olukorda digitaalse näidikuploki

juhiabisüsteemide 3D-ekraanil.

UUS TRAVEL ASSIST 
(KÕIKEHÕLMAV JUHIABISÜSTEEM)
(neljanda põlvkonna OCTAVIA)

ESIALGNE TRAVEL ASSIST 
(LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMISE 
ABISÜSTEEM)
(kolmanda põlvkonna OCTAVIA)

Riistvara

•  multifunktsionaalkaamera
•  esiradar
•  navigatsioonisüsteem
•  mahtuvuslik multifunktsionaalrool

•  multifunktsionaalkaamera
•  navigatsioonisüsteem

Funktsioonid 
kliendile

1. Liiklusmärkide tuvastamine
2. Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem
3. Prognoosiv adaptiivne kiirushoidik
4. Ummikus liiklemise abisüsteem
5. Hädaolukorra abisüsteem (DSG puhul)

1. Liiklusmärkide tuvastamine
2. Sõidurajal püsimise abisüsteem

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMISE SÜSTEEM

Uus liiklusmärkide tuvastamise süsteem (versioon 3.0 – 
eelmise põlvkonna OCTAVIAl kasutati versiooni 2.0) töötab 
koos uut tüüpi multifunktsionaalkaameraga, millel on suurem 
arvutusvõimsus ja eristamisvõime ning mis tänu sellele 
tuvastab liiklusmärke täpsemalt. Kuvatavad liiklusmärgid 
(maksimaalselt kaks kõrvuti):

ADAPTIIVNE SÕIDURAJAL PÜSIMISE ABISÜSTEEM (ADAPTIVE LANE ASSIST)

Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem on saadaval ainult osana Travel Assistist. Kui adaptiivne sõidurajal püsimise 
abisüsteem on välja lülitatud, püsib sõiduk joonte vahel ja süsteem sekkub ainult juhul, kui tekib oht, et auto kaldub üle 
jälgitava joone. Kui süsteem on sisse lülitatud, sekkub see pidevalt ja püüab sõidukit hoida sõiduraja keskel ning auto ei 
vingerda.

•  kiirusepiirang (5–140 km/h)

•  möödasõidu keeld

•  lisatahvlid märkide all (näitavad märgi kehtivust vihmaga,
uduga, teatud kellaaegadel jne)

•  UUS – sissesõidu keeld kõigile sõidukitele (koos hoiatusheliga)

• UUS – hoiatusmärgid

Travel Assisti saab lihtsalt sisse lülitada, vajutades eraldi   nuppu uue rooli paremal kodaral. Adaptiivset kiirushoidikut 
saab aktiveerida rooli all asuvast kolmandast hoovast. Juht peab rooli käes hoidma, kui Travel Assist on aktiivne. Et ta 
tõepoolest hoiaks, on Travel Assistiga autodel mahtuvustundlik rool, millel spetsiaalne kiht suudab tuvastada juhi käsi 
roolil.

Eelmise versiooniga võrreldes on süsteemile lisatud adaptiivne kiirushoidik, ummikus liiklemise abisüsteem ja 
hädaolukorra abisüsteem (DSG puhul).
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SÕIDURAJAL PÜSIMISE 
ABISÜSTEEM

EL-is kuulub baastaseme sõidurajal püsimise abisüsteem 
kõigi neljanda põlvkonna OCTAVIAte põhivarustusse.

Baastaseme sõidurajal püsimise abisüsteem, võrreldes 
eelmise põlvkonnaga:

•  aitab nüüd hoida sõidukit oma sõidurajal ka ilma
pikimärgistuseta teel, lisaks on olemas täiendav
funktsioon, mis lülitab sõidurajal püsimise abisüsteemi
ajutiselt passiivsesse režiimi, kui juht pole nõus
süsteemi sekkumisega (näiteks suurest sõidukist
möödumisega) või kui sõidurajad on liiga kitsad,

•  hoiab sõiduki oma rajal teetööde piirkonnas, st kollaste
joonte vahel. Lisaks kollastele joontele reageerib süsteem ka teistele teekattemärgistustele ja sõiduridade tähistamise
vahenditele, näiteks koonustele ja muudele teeserva või sõiduraja piiridele,

•  sisaldab lühemat hoiatuste jada – pärast kaht sekkumist, millele ei järgne juhi tegevust (hindamiseks kasutatakse
kompleksset algoritmi), hakkab süsteem juhti heli- ja valgussignaalidega hoiatama, et see roolimise üle võtaks. Kui juht ei
reageeri, lülitub sõidurajal püsimise abisüsteem passiivrežiimi ja ei lülitu enne uuesti sisse, kui auto jõuab sõiduraja keskele,

•  aktiveerub kiirusel 60 km/h (auto aeglustamisel on aktiivne kiiruseni 55 km/h) – eelmisel mudelil oli aktiveerumiskiirus 65 km/h,

•  NB! Ei sisalda adaptiivset sõidurajal püsimise abisüsteemi, see on Travel Assisti osa.

TRAVEL 
ASSIST 

Uue põlvkonna OCTAVIAs on Travel Assisti alla koondatud palju teisi juhiabisüsteeme ja -funktsioone. Selle hüved on 
eelkõige näha mugavuses ja hõlpsuses, mida süsteem pakub nii auto põiksuunalisel (sõidurajal püsimise abisüsteem) kui 
ka pikisuunalisel (adaptiivne kiirushoidik) juhtimisel.

OCTAVIA suudab: 

OLULINE INFO!
Kui kehtivad liikluspiirangud, kuid kollased jooned on ainult ajutise sõiduraja ühel küljel (mitte mõlemal) 
või kollaseid jooni pole üldse ja liiklust suunavad ainult koonused, ei pruugi sõidurajal püsimise 
abisüsteem korralikult toimida (see võib reageerida algsele valgele joonele tegelikult kehtiva kollase 
asemel) mitmesugustes olukordades (tee kitsenemisel, sõiduraja vahetusel, laskumisel). Probleemid 
võivad tekkida, kui süsteem peab valima mitme võimaliku joone vahel.

Juht peab seetõttu olema tähelepanelik ja aktiivselt autot ise juhtima, mitte neis kohtades täielikult 
sõidurajal püsimise abisüsteemile lootma. Sõidurajal püsimise abisüsteemi mistahes vale sekkumist 
saab kergesti tühistada (sarnaselt eelmisele mudelile), nii et põhiline oht on üllatunud ja ettearvamatult 
käituv juht. Üldiselt ei tohi juht kunagi usaldada ainult abisüsteeme ja peab alati autot ise täielikult 
juhtima. Need on endiselt abisüsteemid, mis küll pakuvad juhtidele tõhusat toetust, kuid ei suuda autot 
iseseisvalt täielikult juhtida.

• automaatselt peatuda ja ise taas liikuma hakata,
•  järgida eesliikuvate autode liikumist

liiklusummikus,

• aidata juhil järske kurve läbida roolimisabi pakkudes,
•  kuvada ümbritsevat olukorda digitaalse näidikuploki

juhiabisüsteemide 3D-ekraanil.

UUS TRAVEL ASSIST 
(KÕIKEHÕLMAV JUHIABISÜSTEEM)
(neljanda põlvkonna OCTAVIA)

ESIALGNE TRAVEL ASSIST 
(LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMISE 
ABISÜSTEEM)
(kolmanda põlvkonna OCTAVIA)

Riistvara

•  multifunktsionaalkaamera
•  esiradar
•  navigatsioonisüsteem
•  mahtuvuslik multifunktsionaalrool

•  multifunktsionaalkaamera
•  navigatsioonisüsteem

Funktsioonid 
kliendile

1. Liiklusmärkide tuvastamine
2. Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem
3. Prognoosiv adaptiivne kiirushoidik
4. Ummikus liiklemise abisüsteem
5. Hädaolukorra abisüsteem (DSG puhul)

1. Liiklusmärkide tuvastamine
2. Sõidurajal püsimise abisüsteem

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMISE SÜSTEEM

Uus liiklusmärkide tuvastamise süsteem (versioon 3.0 – 
eelmise põlvkonna OCTAVIAl kasutati versiooni 2.0) töötab 
koos uut tüüpi multifunktsionaalkaameraga, millel on suurem 
arvutusvõimsus ja eristamisvõime ning mis tänu sellele 
tuvastab liiklusmärke täpsemalt. Kuvatavad liiklusmärgid 
(maksimaalselt kaks kõrvuti):

ADAPTIIVNE SÕIDURAJAL PÜSIMISE ABISÜSTEEM (ADAPTIVE LANE ASSIST)

Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem on saadaval ainult osana Travel Assistist. Kui adaptiivne sõidurajal püsimise 
abisüsteem on välja lülitatud, püsib sõiduk joonte vahel ja süsteem sekkub ainult juhul, kui tekib oht, et auto kaldub üle 
jälgitava joone. Kui süsteem on sisse lülitatud, sekkub see pidevalt ja püüab sõidukit hoida sõiduraja keskel ning auto ei 
vingerda.

•  kiirusepiirang (5–140 km/h)

•  möödasõidu keeld

•  lisatahvlid märkide all (näitavad märgi kehtivust vihmaga,
uduga, teatud kellaaegadel jne)

•  UUS – sissesõidu keeld kõigile sõidukitele (koos hoiatusheliga)

• UUS – hoiatusmärgid

Travel Assisti saab lihtsalt sisse lülitada, vajutades eraldi   nuppu uue rooli paremal kodaral. Adaptiivset kiirushoidikut 
saab aktiveerida rooli all asuvast kolmandast hoovast. Juht peab rooli käes hoidma, kui Travel Assist on aktiivne. Et ta 
tõepoolest hoiaks, on Travel Assistiga autodel mahtuvustundlik rool, millel spetsiaalne kiht suudab tuvastada juhi käsi 
roolil.

Eelmise versiooniga võrreldes on süsteemile lisatud adaptiivne kiirushoidik, ummikus liiklemise abisüsteem ja 
hädaolukorra abisüsteem (DSG puhul).
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AUTOMAATNE 
VALGUSTUSE 

ABISÜSTEEM
 
Automaatse valgustuse abisüsteemi funktsionaalsus, 
st kaugtulede automaatne sisse- ja väljalülitamine 
jäi samaks. Ainus erinevus uue põlvkonna 
OCTAVIAs on riistvara – süsteem kasutab 
tundlikumat multifunktsionaalkaamerat. Eelmise 
põlvkonna OCTAVIAs oli ilma sõidurajal püsimise 
abisüsteemita autodes kasutusel lihtsam, madalama 
lahutusvõimega kaamera. Automaatne valgustuse 
abisüsteem on lisana saadaval üksnes koos 
baastaseme LED-esituledega.

HÄDAOLUKORRA ABISÜSTEEM

Hädaolukorra abisüsteem on OCTAVIAl kasutusel esimest 
korda. Siin pruugitakse versiooni 3.0. Samas on see juba 
tuttav teistelt ŠKODA mudelitelt, täpsemalt SUPERBilt, 
KODIAQilt ja KAROQilt (millel kasutati versiooni 1.0).

Mõlema versiooni ühine joon on automaatkäigukast, 
mille olemasolu on vajalik hädaolukorra abisüsteemi töö 
tagamiseks.

Hädaolukorra abisüsteem on OCTAVIAs automaatselt 
saadaval, kui Travel Assist on sisse lülitatud. Süsteem 
aktiveerub automaatselt, kui juht sõidu ajal ei mingit 
aktiivsust üles ei näita (st ei hoia rooli käes).

Aktiveerumine koosneb järgmisest sündmustejadast:

Hädaolukorra abisüsteemi sekkumise saab katkestada piduri- või gaasipedaali vajutades või rooli keerates.

UMMIKUS LIIKLEMISE ABISÜSTEEM

Ummikus liiklemise abisüsteem on OCTAVIAl kasutusel esimest 
korda. Samas on see juba tuttav teistelt ŠKODA mudelitelt, 
täpsemalt SUPERBilt, KODIAQilt ja KAROQilt. Erinevalt 
nendest on süsteem OCTAVIAl automaatselt saadaval, kui Travel 
Assist on sisse lülitatud ning töötab koos nii manuaal- kui ka 
automaatkäigukastiga.

1.  Kõlab hoiatusheli ja süttib hoiatusteade

2.  Nõksutatakse pidureid ja turvavöid (juhi äratamiseks)

3.  Hoiatamiseks nõksutatakse rooli

4.  Ohutuled lülitatakse sisse ja auto hakkab omal sõidurajal
püsides pidurdama kuni täieliku peatumiseni.

5.  eCall aktiveeritakse automaatselt.

Uus OCTAVIA on sarnaselt teistele ŠKODA 
mudelitele saadaval ümberreastumise 
abisüsteemiga. Teist tüüpi radarit kasutades 
jälgib see auto taha jäävat ala kuni 70 meetri 
kaugusele. Ümberreastumise abisüsteem on 
seega hästi kasutatav ka kiirteel. Uus on ka 
LED-hoiatustuli küljepeegli korpusel.

Ümberreastumise abisüsteem ei tööta, kui 
haakeseadme pistikupesaga on ühendatud 
näiteks haagis või jalgrattahoidik.

TAGANTLÄHENEVA SÕIDUKI HOIATUS
See täiendav funktsioon on jäänud muutmatuks. Tagantläheneva sõiduki hoiatus ei tööta, kui haakeseadme 
pistikupesaga on ühendatud näiteks haagis või jalgrattahoidik.

VÄLJUMISHOIATUS – UUS
See uus turvafunktsioon on veel üks ümberreastumise abisüsteemi täiendav võimalus. Väljumishoiatus hoiatab juhti ja 
teisi reisijaid (nii esi- kui ka tagaistmetel) kuuldavate ja nähtavate signaalidega, kui näiteks teega paralleelselt pargitud 
autost väljumise ajal võib ukse avamine põhjustada kokkupõrke teise auto, jalgratturi, mootorratturi, elektritõukeratta 
või jooksjaga. Väljumishoiatus kasutab ümberreastumise abisüsteemi tagaradareid ning jälgib umbes 120-kraadise nurga 
all auto taha ja külgedele jäävat ala kuni 35 meetri kaugusele. Süsteem töötab pargitud autos ja seda saab (de)aktiveerida 
teabe- ja meelelahutussüsteemist. Nähtavad ja kuuldavad hoiatussignaalid kestavad kogu aja, mil radarid tuvastavad 
lähenevaid objekte ja uksed on avatud. Väljumishoiatus ei tööta, kui haakeseadme pistikupesaga on ühendatud näiteks 
haagis või jalgrattahoidik.

ÜMBERREASTUMISE 
ABISÜSTEEM

PARKIMISABISÜSTEEMID
Uuel OCTAVIAl on terve rida ultramoodsaid 
süsteeme, mis lihtsustavad parkimiskohale 
sõitmist ja sealt lahkumist, sealhulgas:

•  hoiatused edaspidi ja tagurpidi parkimisel

•  manööverdusabi süsteem (ees ja taga)

•  parkimisabisüsteem Park Assist 3.0

•  parkimine sõidusuunaga paralleelselt

•  parkimine sõidusuunaga risti, edaspidi

•  väljasõit teega paralleelselt parkimiskohalt

•  parkimine sõidusuunaga risti, tagurpidi

Park Assist 3.0

Manööverdusabi süsteem
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AUTOMAATNE 
VALGUSTUSE 

ABISÜSTEEM
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all auto taha ja külgedele jäävat ala kuni 35 meetri kaugusele. Süsteem töötab pargitud autos ja seda saab (de)aktiveerida 
teabe- ja meelelahutussüsteemist. Nähtavad ja kuuldavad hoiatussignaalid kestavad kogu aja, mil radarid tuvastavad 
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Süsteem kasutab nelja lainurkkaamerat, andmaks 
täielikku pilti ümbritsevast alast. Teabe- ja 
meelelahutuskeskuse ekraanile reaalajas 
kuvatud info annab juhile täiusliku ülevaate 
kogu auto ümber juhtuva kohta. Võrreldes 
süsteemiga, mis on KODIAQile saadaval alates 
2017. aastast, pakub neljanda põlvkonna 
OCTAVIA uus süsteem vähem erinevaid kujutisi 
(KODIAQis 12, OCTAVIAs 7) ja tänu digitaalsele 
andmeedastusele parema kvaliteediga pilti. 
OCTAVIAs olevat uuendatud süsteemi pole 
ŠKODAdes varem nähtud.

STABIILSUSKONTROLLI SÜSTEEMID
Uue OCTAVIA põhivarustusse kuulub elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC), mis koondab endasse hulga 
täiendavaid sõidustabiilsuse süsteeme, muutes juhtimise turvalisemaks:

360-KRAADISE VAATEGA
KAAMERASÜSTEEM
(alates kalendrinädalast 30/2020)

TAGURDUSKAAMERA

ABS Blokeerumisvastane pidurisüsteem 

EBD Elektrooniline pidurdusjõudude jaotur

MSR Mootori pöördemomendi piiraja

ASR Veojõukontrolli süsteem

EDL Elektrooniline diferentsiaalilukustus

HBA Hüdrauliline pidurdusabi

DSR Roolimissoovitus

RBS Vihmas pidurdamise abisüsteem

ESBS Elektrooniline pidurdusstabiilsuse süsteem

MKB Ahelkokkupõrke ennetamise süsteem

TSA Haagisestabilisaator

XDS+ Elektrooniline diferentsiaalikukutus

Tagurduskaameral on nii uus riistvara kui ka 
tarkvara. Tänu digitaalselt edastatud kujutisele 
pakub see nüüd paremat ülevaadet auto taha 
jäävast alast ja dünaamilistest abijoontest.
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Süsteem kasutab nelja lainurkkaamerat, andmaks 
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MKB Ahelkokkupõrke ennetamise süsteem

TSA Haagisestabilisaator

XDS+ Elektrooniline diferentsiaalikukutus

Tagurduskaameral on nii uus riistvara kui ka 
tarkvara. Tänu digitaalselt edastatud kujutisele 
pakub see nüüd paremat ülevaadet auto taha 
jäävast alast ja dünaamilistest abijoontest.

 PASSIIVTURVALISUSE FUNKTSIOONID
TURVAPADJAD
OCTAVIA saab üheksa turvapatja.

1 Juhi eesmine
turvapadi

7 Põlveturvapadi – ei lase 
laupkokkupõrke korral juhi põlvedel 
kokku puutuda armatuurlaua 
alaosaga.

2 Eesmise kaasreisija
eesmine turvapadi, 
deaktiveeritav lapseistme 
(seljaga sõidusuunas) 
paigaldamiseks.

3 ja 4 Eesmised 
külgturvapadjad kaitsevad 
tõhusalt juhi ja eesmise 
kaasreisija vaagna- ja 
rindkerepiirkonda.

8 ja 9 Tagumised
külgturvapadjad 
kaitsevad tõhusalt 
tagaistujate vaagna- ja 
rindkerepiirkonda.

5 ja 6 Turvakardinad
kaitsevad reisijate pead 
mistahes autoküljele tulevate 
löökide eest, nendega 
kaasnevad ka eelpingutid 
tagumistel turvavöödel.
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AHELKOKKUPÕRKE ENNETAMISE SÜSTEEM

Kokkupõrke järel hoiab süsteem pidurdades ära sõiduki edasise kontrollimatu liikumise, vähendades sellega 
ahelkokkupõrke ohtu. Samal ajal lülitab süsteem sisse vilkuvad ohutuled ja pidurituled.

EESISTUJATE TURVASÜSTEEM EESMISE, TAGUMISE JA 

ÜMBERPAISKUMISFUNKTSIOONIGA (alates kalendrinädalast 30/2020)

Selle abisüsteemi eesmärk on kaitsta avarii korral ruumi kaasreisijate ümber:
•  pingutades eesmisi turvavöid vastuseks häda- või

äkkpidurdusele,

•  pingutades eesmisi turvavöid ja sulgedes elektriajamiga
küljeaknad (kui need on avatud), jättes need 55
mm jagu avatuks ning sulgedes elektriajamiga
katuseluugi (selle olemasolul) vastuseks libisemis- või
ümberpaiskumisohule,

•  pingutades eesmisi turvavöid ja sulgedes elektriajamiga
küljeaknad (kui need on avatud), jättes need 55 mm
jagu avatuks, sulgedes elektriajamiga katuseluugi (selle
olemasolul) ning lülitades sisse ohutuled vastuseks
tagant otsasõidu ohule.

Uuele OCTAVIA on saadaval kaks eesistujate turvasüsteemi versiooni:

Kui sõidukil on olemas esiradar (sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem), suudab eesistujate 
turvasüsteem liiklust jälgides reageerida ohuolukorra võimalusele ja sellega valmistuda enamate võimalike ohtude 
puhuks.

Uus OCTAVIA on esimene ŠKODA mudel, kus on kasutusel eesistujate uue taseme turvasüsteem, mis on 
mitte ainult ühenduses elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi ja esiradariga, vaid nüüd ka tagaradarite ja 
ümberpaiskumisanduriga. Tagaradarid võimaldavad süsteemil valmistada reisijaid ette tagant otsasõiduks 
(pingutades turvavöid, sulgedes küljeaknad peaaegu lõpuni ja sulgedes täielikult katuseluugi) ning sellise olukorra 
tekkimisel lülitada sisse ohutuled. Tänu ümberpaiskumisandurile käivitub eesistujate turvasüsteem ka siis, kui 
tekib auto ümberpaiskumise oht. Uue taseme süsteemiga suudab neljanda põlvkonna OCTAVIA reageerida palju 
enamatele ohuolukordadele.

•  Eesistujate turvasüsteem – eesmine (koostöös
esiradariga)

•  Eesistujate turvasüsteem – eesmise, tagumise ja
ümberpaiskumisfunktsiooniga (koostöös esi- ja tagaradariga) –
alates kalendrinädalast 30/2020.
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Uuele OCTAVIA on saadaval kaks eesistujate turvasüsteemi versiooni:

Kui sõidukil on olemas esiradar (sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem), suudab eesistujate 
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enamatele ohuolukordadele.

•  Eesistujate turvasüsteem – eesmine (koostöös
esiradariga)

•  Eesistujate turvasüsteem – eesmise, tagumise ja
ümberpaiskumisfunktsiooniga (koostöös esi- ja tagaradariga) –
alates kalendrinädalast 30/2020.



IMMOBILISAATOR

Kui süüde sisse lülitatakse, kontrollib näidikupaneeli juhtseade võtme ja kõigi teiste immobilisaatorisüsteemi osade 
õigsust. Kui kasvõi ühe osa õigsus ei leia kinnitust, ei lase süsteem mootorit käivitada.

VIN-KOODI KLEEBIS KOOS TRIIPKOODIGA

Esiklaasi alt selgelt nähtav VIN-koodi kleebis lihtsustab auto tuvastamist.

KOMPONENTIDE KAITSE

Teabe- ja meelelahutussüsteemid (samuti juhtseadmed) on kaitstud unikaalse, konkreetse autoga vastavusse seatud 
koodiga. Neid koode kasutatakse sõiduki süsteemide volitamiseks. Volitamine toimub iga kord süüte sisselülitamisel.

VARGUSVASTANE KAITSE

PÕHIVARUSTUS LISAVARUSTUS

Immobilisaator Siseruumiseirega alarm, sõltumatu toitega sireen, kallutusandur ja SAFE-süsteem

VIN-koodi kleebis koos triipkoodiga

Komponentide kaitse

Kaugjuhtimisega kesklukustus 

SISERUUMISEIREGA ALARM

Alarmseade koos sireeni ja sõltumatu toiteallikaga jälgib:

Veel üheks takistuseks varastele on SAFE-kesklukustussüsteem. Auto lukustub sellisel viisil, et isegi klaasi purustamise 
korral pole võimalik ust seestpoolt avada.

•  kõiki uksi, sealhulgas mootorikapotti
ja tagaluuki,

•  sõiduki kallutamist,

•  pardapinge langust,
•  süütelülitit,
•  auto sisemust.

7758
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MOOTORID JA KÄIGUKASTID
Neljanda põlvkonnani jõudnud OCTAVIA mootorivalik tegi läbi põhjalikud muutused.  Esimest korda ŠKODA autodel 
võetakse kasutusele uue taseme hübriidajam, mida tuntakse kui kerghübriidi (mHEV ehk Mild Hybrid Electric vehicle). 
Juurutati samuti uut tüüpi käigukastid, sealhulgas uus kaheksakäiguline hüdrotrafoga automaatkäigukast. Allolevas 
tabelis on ära toodud täielik saadaolevate mootorikonfiguratsioonide loend.

Käigukast  Heitmenorm Tootmise algus

1.0 TSI/81 kW 6-käiguline – manuaal (MQ200) EU6 AP Q2/2020 

1.0 TSI/81 kW e-TEC 7-käiguline – automaat (DQ200) EU6 AP Q2/2020

1.5 TSI/110 kW 6-käiguline – manuaal (MQ281) EU6 DG* Q4/2019

1.5 TSI/110 kW e-TEC 7-käiguline – automaat (DQ200) EU6 AP Q4/2020

1.5 TSI/96 kW G-TEC 6-käiguline – manuaal (MQ200) EU6 AP Q4/2020

1.5 TSI/96 kW G-TEC 7-käiguline – automaat (DQ200) EU6 AP Q3/2020

2.0 TSI/140 kW 4×4 7-käiguline – automaat (DQ381) EU6 AP Q1/2021

1.4 TSI/150 kW** iV 6-käiguline – automaat (DQ400e) EU6 AP Q2/2020 

2.0 TDI EVO/85 kW 6-käiguline – manuaal (MQ281) EU6 DG* Q4/2019

2.0 TDI EVO/85 kW 7-käiguline – automaat (DQ200) EU6 AP Q4/2020

2.0 TDI EVO/110 kW 6-käiguline – manuaal (MQ281) EU6 AP Q4/2020

2.0 TDI EVO/110 kW 7-käiguline – automaat (DQ381) EU6 DG* Q4/2019

2.0 TDI EVO/110 kW 4×4 7-käiguline – automaat (DQ381) EU6 AP Q4/2020

2.0 TDI EVO/147 kW 4×4 7-käiguline – automaat (DQ381) EU6 AP Q3/2020

* üleminek heitmenormile EU6 AP aastal 2020
** sisepõlemismootori ja elektrimootori süsteemivõimsus 

UUTE KÄIGUKASTIDE KIRJELDUSED
MQ281 – mehaaniline täielikult sünkroniseeritud

DQ381 – topeltsiduriga automaatkäigukast DSG võimalusega roolilt käsitsi käike vahetada 

MOOTOR



BENSIINIMOOTORID
1,0- ja 1,5-liitrised bensiinimootorid põhinevad moodsal EA211-arhitektuuril. Neljanda põlvkonna OCTAVIAl kasutatakse 
uuendatud mootoreid, mis käesolevates koolitusmaterjalides kannavad tähist EVO, et eristada neid eelmisest versioonist.

Kõigil EL-i turgude jaoks mõeldud mootoritel on kübemefilter ning need vastavad EVAP-i nõuetele. EVAP (kütuseaurude 
süsteem ehk Evaporative Emission Control) on sõiduki toitesüsteemi tihendamine eesmärgiga vältida süsivesinike 
atmosfääri pääsemist auto kütusepaagist ja -torustikust.

1.0 TSI/81 kW EVO, 1.5 TSI/110 kW EVO
Uuendused uuendatud EVO-mootoriversioonidel:

•  hübriidtehnika juurutamine – kerghübriidtehnika (mHEV) koos DSG-automaatkäigukastiga

•  350-baarine sissepritserõhk – väiksemad hüdraulilised kaod ja väiksem vajaminev kütusekogus

•  atmosfäärirõhul plasmapihustusega töödeldud silindripinnad parema kasuteguri saavutamiseks

Uuendused 1.0 TSI mootoril:

•  kõrgema surveastmega Milleri põlemistsükkel (maksimaalne pöördemoment on sadaval madalamatel pööretel)

•  heitgaasidega käitatav turboülelaadur juhtlabade muudetava geomeetriaga parema soojusliku kasuteguri saavutamiseks

1.5 TSI põhiomadused:

•  väljalülitatavad silindrid (Active Cylinder Technology) – mootori optimaalne kasutegur tänu muudetavale töömahule,
väiksem kütusekulu

Parendused:

•  kütusekulu vähenes kuni 0,4/100 km

•  heitgaaside CO₂ sisaldus

1.5 TSI/110 kW
 mootor
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BENSIINIMOOTORID
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•  hübriidtehnika juurutamine – kerghübriidtehnika (mHEV) koos DSG-automaatkäigukastiga

•  350-baarine sissepritserõhk – väiksemad hüdraulilised kaod ja väiksem vajaminev kütusekogus

•  atmosfäärirõhul plasmapihustusega töödeldud silindripinnad parema kasuteguri saavutamiseks

Uuendused 1.0 TSI mootoril:

•  kõrgema surveastmega Milleri põlemistsükkel (maksimaalne pöördemoment on sadaval madalamatel pööretel)

•  heitgaasidega käitatav turboülelaadur juhtlabade muudetava geomeetriaga parema soojusliku kasuteguri saavutamiseks

1.5 TSI põhiomadused:
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1.5 TSI/110 kW
 mootor

KERGHÜBRIID (MHEV – MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE)
Uus OCTAVIA on esimene ŠKODA masstootmise mudel, mis saab 48-voldise pingega hübriidversiooni – 
kerghübriidtehnika. OCTAVIA kerghübriid saab tagaluugil tähise „e-TEC“ ning sellele paigaldatakse 1.0 TSI/81 kW või 1.5 
TSI/110 kW bensiinimootor, alati koos seitsmekäigulise DSG-automaatkäigukastiga. Tootmise algus on kavandatud 2020. 
aasta suveks.

Osa kerghübriidauto elektrisüsteemist töötab 48-voldisel pingel – sellel on 48 V elektrimootor (käiviti-generaator), mida 
toidab 48 V liitium-ioonaku. Autol on samuti alalispingemuundur, nii et 12 V akut saab laadida 48 V pardavõrgust. Vajadusel 
saab selle abil stabiliseerida pinget mõlemas võrgus.

Kerghübriidi otstarbeks on vähendada kütusekulu ja seeläbi heitgaaside CO2 sisaldust.

2.0 TSI/140 kW

Selle mootori uut põlvkonda hakatakse OCTAVIAle ja teistele ŠKODA mudelitele paigaldama 2020. aasta 4. kvartalis 
ja 2021. aasta 1. kvartalis. See on ristiasendis neljasilindriline turboülelaadimisega esimootor, millel on optimeeritud 
põlemistsükkel (B-tsükkel), kus tänu sisselaskeklappide muutuvale ajastusele saab vähendada kütusesegu surveastet. 
Kolvini jõudvat energiat kasutatakse seetõttu tõhusamalt, mis omakorda vähendab sissepritsitud kütuse kulu. Mootor 
töötab madalamatel pööretel ja koormusel (tagades ühtlase veojõu), kui võimsus pisut langeb. Samas, mootori 
täiskoormusel kasutatakse ära kogu võimsus ja põlemistsükkel on sama nagu tavalisel bensiinimootoril (Otto tsükkel).

MILLISED ON KERGHÜBRIIDI 
ISELOOMULIKUD OMADUSED? KUIDAS ON SEE VÕIMALIK?
Sisepõlemismootor lülitatakse välja

•  aeglustamisel – kiirusel umbes 20 km/h, samuti lülitub 
mootor välja, kui auto ei liigu

•  kiirusel üle 7 km/h tasasel teel, vabajooks (väljalülitatud 
sisepõlemismootoriga) aktiveerub, kui gaasipedaal on 
vabastatud. Vabajooks ei aktiveeru, kui käiguvalits on 
asendis S.

Lühikesed lõigud (aeglustamine väikesel kiirusel, vabajooks) väljalülitatud 
sisepõlemismootoriga on võimalikud tänu sisepõlemismootorist sõltumatult töötavatele 
komponentidele. 48 V elektrisüsteem suudab tagada piisava toite elektromehaanilisele 
roolivõimendile, nii et juht saaks rooli harjumuspärasel viisil pöörata. Tänu elektrilisele 
pidurivõimendile (eBKV) toimivad pidurid täiesti ootustekohaselt, st nagu sisepõlemismootor 
töötaks. Teised elektriseadmed toimivad tavapäraselt, saades energiat 48 V liitium-ioonakust.

Abistab sisepõlemismootorit paigaltvõtul ja kiirendusel.
Elektrimootor annab sisepõlemismootorile kuni 12 kW lisavõimsust paigaltvõtul ja 
kiirendusel.

Aeglustustel käivitub energia regenereerimine – kasutades 
klassikalisi pidureid või mootoriga pidurdamist.

Oma topeltrolli tõttu suudab elektrimootor ka elektrienergiat genereerida. See energia 
salvestatakse 48 V akusse ja kasutatakse seejärel sisepõlemismootori toetamiseks 
käivitamisel ja paigaltvõtul, samuti 12 V aku laadimiseks.

Auto ei saa liikuda ainult elektri jõul.

Kerghübriidsüsteem on mõeldud sisepõlemismootori abistamiseks paigaltvõtul ja 
kiirendusel, käivitamise hõlbustamiseks pärast sisepõlemismootori väljalülitamist ja energia 
regenereerimiseks. See vähendab heitmekogust ja kütusekulu.

Ei vaja välisest allikast laadimist.

48 V liitium-ioonaku mahutavus on piisavalt väike, et seda laadida liikuva sõiduki 
pidurdusenergia taaskasutamisega. Teisalt on mahutavus piisavalt suur, et tagada 
kerghübriidsüsteemi töö.

Tavalise start-stopp-süsteemiga sõidukitega võrreldes suudab kerghübriid:

•  käivitada sisepõlemismootorit sujuvamalt, sest
elektrimootor on palju võimsam kui tavasõiduki käiviti,

•  genereerida suures koguses elektrienergiat sõidu ja
pidurdamise ajal,

•  kasutada elektrimootorit sisepõlemismootori
abistamiseks. Start-stopp-süsteemiga tavasõidukid
seda ei suuda. Täpsemalt öeldes saab neil üksnes
generaatori välja lülitada, et see ei tarbiks kiirenduse ajal
sisepõlemismootori võimsust.
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Topeltpritse

Illustratsioon

Neljanda põlvkonna OCTAVIAl on uhiuus mootor 
tähisega EA288 EVO, mida on aastast 2019 
kasutatud ka uuendatud SUPERBil. Mootor 
on täiesti uus, samuti kasutatav tehnika, mida 
on eelkäijaga võrreldes nii nutikalt edasi arendatud, 
et see on veelgi tõhusam ja parandab jõuallika 
nõtket tööd igasugustes liiklusoludes. 

EA288 EVO põhiomadused on järgmised:

Eraldi jahutus silindripeale ja mootoriplokile

Vedelikuvoogu juhib nüüd vahetult mootori juhtseade.
Selline jaotus soojendab mootori töötemperatuurini palju kiiremini.

Magnetklapiga sisselaskepihustid

Uutel magnetklapiga sisselaskepihustitel on sama sissepritseajastus nagu piesoelektriliste pihustitega versioonil. 
Magnetklappe kasutatakse põhjusel, et need on vähem tundlikud kütuse kvaliteedi suhtes.

Sisselaskekollektorisse integreeritud põlemisõhu vahejahuti.

Põlemisõhu vahejahutil on oma jahutuskontuur, nii et õhu jahutamisel saab hoida püsivat temperatuuri.

Turboülelaadur

Ümbertehtud turboülelaaduril pööratakse staatori labasid nüüd elektrimootoriga, kuna eelkäijal oli vaakumiga käitatav 
täiturmehhanism. Selle tulemusena reageerib mootor gaasipedaali vajutamisele dünaamilisemalt.

DIISELMOOTOR
Mootor põhineb EA288 arhitektuuril. Sellele paigaldatakse põhivarustusena kübemefilter ja SCR-süsteem koos AdBlue 
sissepritsega. AdBlue paagi maht on umbes 12 l. Kulu sõltub sõidustiilist (1–3 l/1000 km). OCTAVIAle on saadaval üks 
diiselmootor kolmes võimsusvariandis.

2.0 TDI EVO/85 kW, 110 kW JA 147 kW

48 V liitium-ioonaku

48 V elektrimootor 
(käiviti-generaator) ja 
veorihm

Alalispingemuundur

1. pritse SCR-süsteemis

2. pritse SCR-süsteemis

CNG-MOOTOR

1.5 TSI/96 kW G-TEC
Sarnaselt eelmisele põlvkonnale kannab surumaagaasi kütusena kasutav OCTAVIA versioon indeksit G-TEC. Jõuallikas 
põhineb 96 kW 1.5 TSI mootoril, millel on muutuva ajastusega sisselaskeklapid ja mis töötab Milleri tsükli kohaselt. 
Bensiinimootoriga võrreldes tekitab surumaagaasil töötav auto umbes 25 protsenti vähem CO2. Põlemisel tekib ka 
palju vähem lämmastikoksiide (NOX) ja üldse mitte tahkeid osakesi, mistõttu langeb ära vajadus kübemefiltri järele. 

Selle tulemusena vastab ŠKODA OCTAVIA rangeimale praegu olemasolevale heitmenormile (EU6 AP) ning pakub 
keskkonnasõbralikumat alternatiivi tavakütustele. 

Bensiini kasutatakse kütusena üksnes järgnevatel juhtudel: 

Ühelt kütuselt teisele lülitumine on täisautomaatne ega nõua kasutaja sekkumist. Gaasipaakide maht on 17,7 kg, 
bensiinipaagi maht 9 liitrit. Kolm gaasipaaki asuvad pakiruumi põranda alla ja tagaistme all ning nende konstrueerimisel 
võeti tarvitusele tõhusamad kaitsemeetmed, et surugaasi säilitamise turvalisuse ja usaldusväärsuse tase oleks veelgi 
kõrgem.

Digitaalne näidikuplokk on samuti kohandatud G-TEC jõuallikale, täpsemalt kütusepaagi mahule, kütusekulule jne.

ELEKTROONILINE KÄIGUKANG
Põhivarustusse kuuluva kuuekäigulise käigukasti kõrval on saadaval ka 
elektroonilise käigukangiga DSG-automaatkäigukast. Elektrooniline 
käigukang viib moodsa tehnika kasutamise veel sammu võrra edasi. Uuel 
käiguvalitsal puudub fikseeritud mehaaniline ühendus DSG-käigukastiga. 
Selle asemel toimuvad käiguvahetused puhtelektrooniliselt. Tänu sellele 
sai võimalikuks ka käigukasti juhtimine ümber korraldada, enam pole vaja 
käigukangi sarnast käiguvalitsat. Valitsa tavalised asendid R (tagasikäik), 
N (vabakäik) ja D/S (sõit/sport) on alles. Parkimisasendi valimiseks tuleb 
vajutada nuppu „P“ käiguvalitsa ees.

•  mootori käivitamiseks pärast surumaagaasi tankimist
(gaasiballoonides toimunud rõhumuutuse ja vajaduse
tõttu tuvastada surumaagaasi kvaliteeti),

•  mootori käivitamisel, kui välistemperatuur on alla -10°C,

•  pärast surumaagaasi lõppemist (rõhu alampiir 11 baari).

PANE SEDA TÄHELE!
•  Kõik EL-i turgudel müümiseks mõeldud OCTAVIA bensiini- ja diiselmootorid on varustatud kübemefiltriga,

et tagada vastavus heitmenormiga EU6 AP ja ajutiselt vajadusel normiga EU6 DG.

•  1.0 TSI ja 1.5 TSI mootorid koos seitsmekäigulise DSG-automaatkäigukastiga on kerghübriidid. See on
hübriidtehnika esimene tase, kus elektrimootor abistab sisepõlemismootorit. Sõidukit pole tarvis laadida
välisallikast ja see pole võimeline sõitma pelgalt elektri jõul.

•  OCTAVIA on esimene ŠKODA mudel, mis saab automaatkäigukastiga versioonidele elektroonilise
käigukangi. See süsteem edastab käske automaatkäigukasti juhtseadmele puhtelektrooniliselt.
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PHS 
24,7 %

UHSS 
1,8 %

AHSS 
12,5 %

LSS
21,8 %

HSS
39,2 %

OSAKAAL 
KERE MASSIST

KERE JA VEERMIK

KERE
Neljanda põlvkonna OCTAVIA ehitatakse põikmootoriga moodulplatvormile (MQB – Modularer Querbaukasten), 
mis on kontserni modulaarne süsteem põikasendis eesmootoriga autodele. See kasutab täielikult ära MQB 
konstruktsioonielemente (mootoreid, sildu ja roolisüsteeme) ning saab ka ultramoodsa tehnika (uusimad 
juhiabisüsteemid).

Auto kere on konstrueeritud vastavalt uusimatele standarditele ning seal kasutatakse kuumvormitud kõrgtugevast 
terasest osi. Seda terast pruugitakse põhiliselt A- ja B-piilaris, mootori- ja reisijateruumi vaheseinas ning kesktunnelis

KEREMATERJALIDE JAOTUS

MATERJALI TUGEVUS RP0,2 [MPa] OSAKAAL KERE MASSIST
Madaltugev teras (LSS) < 200 21,8 %

Kõrgtugev teras (HSS) 200–420 39,2 %

Parendatud kõrgtugev teras (AHSS) 400–700 12,5 %

Ülikõrgtugev teras (UHSS) 700–1000 1,8 %

Kuumvormitud ülikõrgtugev teras (PHS) 1000–1200 24,7 %
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TAGASILD
ÕÕTSHOOBADEGA TAGAVEDRUSTUS

Tagasild koosneb üksikutest hoobadest (õõtshoobadest) ja neid ühendavatest U-profiiliga põiktaladest, mis toimivad 
ühtlasi ka stabilisaatoritena. Amortisaatorid on paigaldatud väljapoole vedrusid ja kinnituvad õõtshoobade otstesse, 
mis võimaldab neil töötada maksimaalse kineetilise tõhususega. See vedrustus sobib kõige paremini mootoritele, mille 
võimsus on alla 100 kW.

MITMIKHOOB-TAGAVEDRUSTUS

Tagumine mitmikhoob-vedrustus koosneb ühest piki- ja kolmest põikhoovast ehk neljast elemendist. Nende elementide 
jaotus piki- ja põiksuunaliste jõudude ülekandmiseks oligi alus üksikute hoobade konstruktsioonile ning tagab silla 
optimaalse kinemaatika. Tulemuseks on mitte ainult eeskujulik juhitavus, vaid ka kõrge sõidumugavus. Seda vedrustust 
kasutatakse mootoritel võimsusega üle 110 kW ja nelikveo puhul.

TUGEVUSED
nõuab vähe ruumi

väike vedrustamata mass

silla lihtne paigaldamine ja eemaldamine

hooldusvaba, lihtsam amortisaatorite vahetamine

TUGEVUSED NÕRKUSED
optimaalne vedrustuse kinemaatika ja rataste juhtimine nõuab rohkem ruumi

palju seadistamisvõimalusi kohandamiseks konkreetse sõidukiga

sobib ka veosillale (4x4)

optimaalne kokkujooks, külgkalle ja rööbe vedrustuse kokkusurumisel

ESISILD
Esisilla konstruktsioon põhineb läbiproovitud MacPhersoni-tüüpi lahendusel, millel on plekist poolraam ja alumised 
õõtshargid. Sarnaselt amortisaatoritele ja vedrudele on need kinnitatud sõltumatult.

Esisilla häälestus on eraldi kohandatud iga kasutatava mootoriga. Lisaks optimeeritud sõidumugavusele ja suutlikkusele 
peab see olema vastavuses ka kasutatava tagasillaga (õõtshoobadega või mitmikhoobsild). Kaht tüüpi tagasillad töötati 
välja lähtuvalt arusaamast, et tavalistes sõiduoludes peavad need tagama võrreldava sõidukvaliteedi.

SILLAD

Illustratsioon
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SPORTVEDRUSTUS
Sportvedrustus on jäigem ja lühemate vedrudega, mida täiendavad sportlikud amortisaatorid. Selle tulemusena on kliirens 
(tühimassi korral) 15 mm väiksem.

ADAPTIIVVERMIK DCC

Adaptiivveermik (lisavarustus) jälgib pidevalt juhi käitumist (pidurdamist, kiirendamist, pöördeid), hindab seda ja reageerib 
amortisaatorite tööparameetrite muutmisega vastavalt valitud sõidurežiimile. Süsteemi põhiosadeks on kahekambrilised 
hüdropneumaatilised muutuvate parameetritega amortisaatorid. Igal amortisaatoril on elektroonilise juhtimisega klapp, 
mis juhib õlivoolu amortisaatoris ja seeläbi tema võnkumisi summutavat toimet. Adaptiivveermiku DCC teine põhiosa on 
elektrooniline juhtseade.

See hindab pidevalt sisendsignaale, määramaks kindlaks amortisaatorite optimaalseid parameetreid (iga ratta kohta 
eraldi ja üksteisest sõltumatult) sõltuvalt valitud sõidurežiimist. Sõidurežiime valitakse ja aktiveeritakse teabe- ja 
meelelahutussüsteemi ekraani all paiknevas nupustikus asuvast MODE-nupust. Valitud seadistus kuvatakse seejärel 
teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanile.

OCTAVIA on esimene ŠKODA, millele Comfort- ja Sport-režiimile pakutakse adaptiivveermiku täiendavaid seadistusi 
(vastavalt järgmises lõigus toodud kirjeldusele).

Adaptiivveermik DCC vähendab kliirensit 10 mm võrra, sest kasutatakse teistsuguseid amortisaatoreid.
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SPORTVEDRUSTUS
Sportvedrustus on jäigem ja lühemate vedrudega, mida täiendavad sportlikud amortisaatorid. Selle tulemusena on kliirens 
(tühimassi korral) 15 mm väiksem.

ADAPTIIVVERMIK DCC

Adaptiivveermik (lisavarustus) jälgib pidevalt juhi käitumist (pidurdamist, kiirendamist, pöördeid), hindab seda ja reageerib 
amortisaatorite tööparameetrite muutmisega vastavalt valitud sõidurežiimile. Süsteemi põhiosadeks on kahekambrilised 
hüdropneumaatilised muutuvate parameetritega amortisaatorid. Igal amortisaatoril on elektroonilise juhtimisega klapp, 
mis juhib õlivoolu amortisaatoris ja seeläbi tema võnkumisi summutavat toimet. Adaptiivveermiku DCC teine põhiosa on 
elektrooniline juhtseade.

See hindab pidevalt sisendsignaale, määramaks kindlaks amortisaatorite optimaalseid parameetreid (iga ratta kohta 
eraldi ja üksteisest sõltumatult) sõltuvalt valitud sõidurežiimist. Sõidurežiime valitakse ja aktiveeritakse teabe- ja 
meelelahutussüsteemi ekraani all paiknevas nupustikus asuvast MODE-nupust. Valitud seadistus kuvatakse seejärel 
teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanile.

OCTAVIA on esimene ŠKODA, millele Comfort- ja Sport-režiimile pakutakse adaptiivveermiku täiendavaid seadistusi 
(vastavalt järgmises lõigus toodud kirjeldusele).

Adaptiivveermik DCC vähendab kliirensit 10 mm võrra, sest kasutatakse teistsuguseid amortisaatoreid.

* Adaptiivveermikuga varustatud
OCTAVIAtel on uus täiustus, mida
pole nähtud teistel ŠKODA mudelitel
– amortisaatorite pidevjuhtimine.
Amortisaatorite jäikust saab liugurist
seadistada vahemikus Comfort+ kuni
Sport+.

• mootor

• start-stopp-süsteem

• DSG-käigukast

• roolivõimendi

• adaptiivveermik

• prognoosiv kiirushoidik

• turvasüsteem eesistujatele

• kliimaseade

• LED-maatriksesituled

SÕIDUREŽIIMI VALIK
Sõidurežiimi valik võimaldab juhil valida auto parameetreid ja käitumisviisi. Sõltuvalt valitud režiimist saab seadistada 
järgmisi komponente (kui need on paigaldatud):

Sõidurežiimi valik ilma adaptiivveermikuta võimaldab juhil valida järgneva nelja režiimi vahel: 

Eco – tagab minimaalse kütusekulu ja maksimaalse võimaliku sõiduulatuse

Normal – sobib tavalise sõidumaneeri jaoks

Sport – juhtseadised reageerivad tundlikumalt

Individual – võimaldab juhil kombineerida Normal- ja Sport-režiimi parameetreid vastavalt oma soovidele.

Sõidurežiimi valik koos adaptiivveermikuga võimaldab juhil valida järgneva viie režiimi vahel:

Eco – tagab minimaalse kütusekulu ja maksimaalse võimaliku sõiduulatuse

Comfort – rahulik kulgemine maksimaalse mugavusega

Normal – sõiduki tavapärane käitumine, sobib tavalisele sõidustiilile

Sport – sõiduki sportlikum käitumine, reageerib juhi korraldustele kiiremini, sobib kiireks sõiduks

Individual – saab kombineerida eri režiimide parameetreid. Amortisaatorite jäikust saab nüüd seadistada kuni 15 astmes.*
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NELIKVEDU

Nelikveol on elektrohüdrauliliselt juhitav sildadevaheline mitmekettaline sidur koos hulga anduritega (näiteks rattakiiruse 
andur, esiratta nurga andur, piki- ja põikkiirenduse andur, gaasipedaali asendi andur, mootori pöörlemiskiiruse andur, 
pöördemomendi andur), mis pidevalt hindavad sõiduolusid ja edastavad mõõteandmeid juhtseadmele, mis omakorda 
arvutab välja ja tagab veojõu optimaalse jaotuse.

See tähendab, et süsteem suudab pidevalt ümber jagada pöördemomenti esi- ja tagasilla ning üksikute rataste vahel 
– tagasillale võib suunata kuni 100% pöördemomendist ja kuni 85% pöördemomendist saab suunata ühele rattale
(koostöös EDL-iga).

VEERMIKU KAITSE
Veermiku kaitset saab veelgi tõhustada tänu:

1) kõrgema veermiku võimalusele, mille puhul kliirens on 15 mm võrra suurem

2) raskete teeolude paketile, millega kaasnevad järgmised tehnilised lahendused:

•  teistsugused vedrud ja amortisaatorite seadistus

•  põhjakaitse tagasilla all

Need tagavad peamiselt kaitse

•  mehaaniliste vigastuste eest (mida põhjustavad ebatasased pinnad või kivikesed jne)

•  katmata osade kahjustamise eest (juhtmestik, mootoriruum, sillad jne)
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Nelikveol on elektrohüdrauliliselt juhitav sildadevaheline mitmekettaline sidur koos hulga anduritega (näiteks rattakiiruse 
andur, esiratta nurga andur, piki- ja põikkiirenduse andur, gaasipedaali asendi andur, mootori pöörlemiskiiruse andur, 
pöördemomendi andur), mis pidevalt hindavad sõiduolusid ja edastavad mõõteandmeid juhtseadmele, mis omakorda 
arvutab välja ja tagab veojõu optimaalse jaotuse.

See tähendab, et süsteem suudab pidevalt ümber jagada pöördemomenti esi- ja tagasilla ning üksikute rataste vahel 
– tagasillale võib suunata kuni 100% pöördemomendist ja kuni 85% pöördemomendist saab suunata ühele rattale
(koostöös EDL-iga).

VEERMIKU KAITSE
Veermiku kaitset saab veelgi tõhustada tänu:

1) kõrgema veermiku võimalusele, mille puhul kliirens on 15 mm võrra suurem

2) raskete teeolude paketile, millega kaasnevad järgmised tehnilised lahendused:

•  teistsugused vedrud ja amortisaatorite seadistus

•  põhjakaitse tagasilla all

Need tagavad peamiselt kaitse

•  mehaaniliste vigastuste eest (mida põhjustavad ebatasased pinnad või kivikesed jne)

•  katmata osade kahjustamise eest (juhtmestik, mootoriruum, sillad jne)

ROOLISÜSTEEM
OCTAVIAl on muutuva elektromehaanilise võimendusega (võimendus väheneb kiiruse kasvades) hammaslattrool. See 
muudab rooli pööramise madalal kiirusel (manööverdamisel) lihtsaks, tagades samal ajal rooli piisava tagasiside suurtel 
kiirustel. Elektromehaanilisel roolivõimendil on ka see eelis, et ta aitab säästa kütust, kuna töötab ja tarbib elektrienergiat 
ainult vajaduse korral.

Roolivõimendi konstruktsioon võimaldab realiseerida selliseid juhiabisüsteeme nagu kokkupõrke vältimise abisüsteem, 
sõidurajal püsimise abisüsteem ja automaatparkimissüsteem.

MUUTUVA ÜLEKANDEGA ROOL
Muutuva ülekandega rool on nüüd saadaval lisana mootoritele võimsusega 110 kW ja rohkem. Muutuva ülekandega rool 
ühendab dünaamilise juhtimise – et juht ei peaks käsi roolil lappama – lihtsa manööverdamisega (linnaliikluses või parklas) 
rooli suuremate pöördenurkade korral. Seda võimaldab rooliseadme muutuv ülekandearv, mis sõltub rooli väljapööramise 
nurgast. Kui rooli pöörata umbes120°, pööravad esirattad rohkem kui tavalisel sõidul, nii et juhil pole vajadust käsi rollil 
lappama hakata.

Kui rooli pööramise nurk on üle 120°, käsitletakse seda kui tüüpilist parkimismanöövrit või sõitu linnaliikluses. Rooli 
servast servani keeramiseks tuleb teha 2,13 pööret, tavalisel OCTAVIAl seevastu 2,70.

Juhi tunnetus:

• Sirge tee – tavaline roolitunnetus

• Looklev tee – tuntavalt dünaamilisem roolimine

• Linnasõit ja parkimismanöövrid – lihtsam roolimine
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PIDURID
ŠKODA OCTAVIAl on diagonaalis poolitatud kahekontuuriline hüdrauliline pidurisüsteem koos elektromehaanilise 
võimendiga. Et tulla toime kriitilistes olukordades, varustatakse süsteem mitte ainult neljakanalilise ABS-süsteemiga (osa 
põhivarustusse kuuluvast ESCst), vaid ka pidurite toimet tõhustava hüdraulilise pidurdusabiga (HBA) ja Prefill-funktsiooniga, 
mis lühendab pidurdusmaad hüdraulikasüsteemi (hüdraulikaseade, pidurtorustik, -sadulad ja -kettad) ettevalmistamisega 
hädapidurduseks.

ELEKTROMEHAANILINE 
SEISUPIDUR

ŠKODA OCTAVIAl on nüüd põhivarustuses 
elektromehaanilise ajamiga seisupidur. See 
rakendub tagaratastele ning seda juhitakse 

keskkonsoolil esiistmete vahel asuva lülitiga. Lüliti ülespoole 
tõmbamine rakendab piduri, vajutamine vabastab. Kui juhiuks 
on suletud, lülitub seisupidur paigaltvõtul automaatselt välja..

Funktsioon AutoHold ei lase sõidukil iseeneslikult 
liikuma hakata (sõltumata tee kaldenurgast) 
paigaltvõtul või peatumisel ka ilma piduripedaali 

vajutamata. Paigaltvõtul vabastatakse pidur automaatselt.

OCTAVIA TUGEVUSED:
•   Nelikveoga autodel on keerukama ehitusega nelja hoovaga tagasild. Esiveoga sõidukid ajavad läbi ruumi

säästva ja kergema õõtshoobadega tagasillaga.

•   Elektrohüdrauliliselt juhitava mitmekettalise sildadevahelise siduriga nelikveosüsteem suudab pidevalt ümber
jagada pöördemomenti esi- ja tagasilla vahel.

•   Muutuva ülekandega rool on saadaval kõigile OCTAVIA varustustasemetele ja erimitele (välja arvatud RS,
millel on oma muutuva ülekandega roolisüsteem).

•   Uue OCTAVIA põhivarustusse kuulub elektromehaaniline seisupidur.

•   Sõidurežiimi valik pakub kolme eelsalvestatud seadistust ja võimalust Individual-režiimi suuremas ulatuses muuta.

R

PEA MEELES!
Kui auto pesemisel on vaja seda vabalt liigutada, tuleb mootor seisata, lülitada süüde sisse, viia käiguvalits 
asendisse N ja lülitada välja funktsioon AutoHold. AutoHoldi lülitatakse sisse/välja keskkonsoolil asuvast 
vastavast nupust.
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PIDURID
ŠKODA OCTAVIAl on diagonaalis poolitatud kahekontuuriline hüdrauliline pidurisüsteem koos elektromehaanilise 
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ŠKODA OCTAVIAl on nüüd põhivarustuses 
elektromehaanilise ajamiga seisupidur. See 
rakendub tagaratastele ning seda juhitakse 

keskkonsoolil esiistmete vahel asuva lülitiga. Lüliti ülespoole 
tõmbamine rakendab piduri, vajutamine vabastab. Kui juhiuks 
on suletud, lülitub seisupidur paigaltvõtul automaatselt välja..
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liikuma hakata (sõltumata tee kaldenurgast) 
paigaltvõtul või peatumisel ka ilma piduripedaali 

vajutamata. Paigaltvõtul vabastatakse pidur automaatselt.

OCTAVIA TUGEVUSED:
•   Nelikveoga autodel on keerukama ehitusega nelja hoovaga tagasild. Esiveoga sõidukid ajavad läbi ruumi

säästva ja kergema õõtshoobadega tagasillaga.

•   Elektrohüdrauliliselt juhitava mitmekettalise sildadevahelise siduriga nelikveosüsteem suudab pidevalt ümber
jagada pöördemomenti esi- ja tagasilla vahel.

•   Muutuva ülekandega rool on saadaval kõigile OCTAVIA varustustasemetele ja erimitele (välja arvatud RS,
millel on oma muutuva ülekandega roolisüsteem).

•   Uue OCTAVIA põhivarustusse kuulub elektromehaaniline seisupidur.

•   Sõidurežiimi valik pakub kolme eelsalvestatud seadistust ja võimalust Individual-režiimi suuremas ulatuses muuta.

R

PEA MEELES!
Kui auto pesemisel on vaja seda vabalt liigutada, tuleb mootor seisata, lülitada süüde sisse, viia käiguvalits 
asendisse N ja lülitada välja funktsioon AutoHold. AutoHoldi lülitatakse sisse/välja keskkonsoolil asuvast 
vastavast nupust.

1.5 TSI/110 kW

Mootor

Mootori tüüp
turboülelaadimisega bensiinimootor, silindrite reasasetus, vedelikjahutus, DOHC, 
ees põikasendis

Silindrite arv 4

Töömaht [cm3] 1498

Silindri läbimõõt × kolvikäik [mm × mm] 74,5 × 85,9

Mootori maksimumvõimsus / pööretel [kW p/min juures] 110 / 5000 – 6000

Maksimummoment / pööretel [Nm p/min juures] 250 / 1500 – 3500

Surveaste 10,5:1

Heitmenorm EU6 DG

Kütuse sissepritsesüsteem elektronjuhtimisega otsepritse

Süüde juhtseadmega elektrooniline süütesüsteem

Õlitus läbivoolufiltriga surveõlitus 

Kütuse kvaliteet pliivaba bensiin, oktaaniarv vähemalt 95 RON

Veoskeem

Veoskeem esirattavedu

Sidur hüdroajamiga ühekettaline membraanvedruga kuivsidur, asbestivaba

Käigukast 6-käiguline täielikult sünkroniseeritud manuaalkäigukast

Ülekandearvud I-3,750 II-1,952 III-1,200 IV-0,925 V-0,767 VI-0,652 R-3,583

Peaülekanne 3,944

Veermik

Esisild alumiste õõtsharkide ja stabilisaatorvardaga MacPherson-vedrustus

Tagasild väändetala ja õõtshoobadega tagasild

Vedrud teleskoopamortisaatorid koos keerdvedrudega, taga väljaspool vedrusid

Pidurisüsteem
hüdroajamiga, kahekontuuriline, diagonaalis poolitatud, vaakumvõimendi, Dual 
Rate-süsteem

Esipidurid sisemise jahutusega kettad, ühe kolviga nihksadul

Tagapidurid ketaspidurid

Seisupidur elektromehaaniline, rakendub tagaratastele

Roolisüsteem elektromehaanilise võimendiga hammaslattrool

Kere

Kere 5-ukseline, kahemahuline, 5-istmeline

Õhutakistustegur cw 0,270

Välismõõtmed

Pikkus [mm] 4689

Laius [mm] 1829

Kõrgus (tühimassi korral) [mm] 1468

Teljevahe [mm] 2686

Kliirens (tühimassi korral) [mm] 142

Laadimiskünnise kõrgus (tühimassi korral) [mm] 632

Rööbe ees [mm] 1543*

Rööbe taga [mm] 1535*

Sisemõõtmed

Laius esiistmete kohal [mm] 1463

Laius tagaistmete kohal [mm] 1444

Pearuum esiistmetel [mm] 1039

Pearuum tagaistmetel [mm] 985

Pakiruumi maht [l] 640

Pakiruumi maht allaklapitud tagumise seljatoe korral [l] 1700

ŠKODA OCTAVIA COMBI

TEHNILISTE ANDMETE TABELID
Tehnilised andmed kehtivad tootmise alguse seisuga kalendrinädalal 48/2019. Mõned arvud võivad tehniliste 
andmete hilisemates väljaannetes muutuda. 

BENSIINIMOOTORID
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2.0 TDI EVO/85 kW 2.0 TDI EVO/110 kW (A)

Mootor

Mootori tüüp
ees põiki asetsev turboülelaadimisega diiselmootor, iseseadistuvate labadega 
turboülelaadur, silindrite reasasetus, vedelikjahutus, DOHC

Silindrite arv 4

Töömaht [cm3] 1968

Silindri läbimõõt × kolvikäik [mm × mm] 81,0 × 95,5

Mootori maksimumvõimsus / pööretel
[kW p/min 
juures] 85 / 2750 – 4250 110 / 3000 – 4200

Maksimummoment / pööretel
[Nm p/min 
juures] 300 / 1500 – 2500 340 / 1700 – 2750

Surveaste 16,0:1

Heitmenorm EU6 DG

Kütuse sissepritsesüsteem elektronjuhtimisega kõrgsurve-otsepritse, ühisanumsüsteem

Õlitus läbivoolufiltriga surveõlitus 

Kütuse kvaliteet diislikütus

Käigukast  

Veoskeem esirattavedu

Sidur
hüdroajamiga ühekettaline 
membraanvedruga kuivsidur, asbestivaba

kaks elektrohüdraulilise ajamiga 
mitmekettalist märgsidurit

Käigukast  
6-käiguline täielikult sünkroniseeritud
manuaalkäigukast 7-käiguline DSG-automaatkäigukast

Ülekandearvud
I-3,750 II-1,952 III-1,200 IV-0,833 V-0,638 
VI-0,510 R-3,583

I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 
VI-0,722 VII-0,561 R-2,900

Peaülekanne 3,684 4,167/3,125

1.5 TSI/110 kW

Massid

Tühimass koos juhiga** [kg] 1360–1550

Kandevõime koos juhiga** [kg] 405–595

Täismass [kg] 1880

Maksimaalne katusekoormus [kg] 75

Piduriteta haagise maksimummass [kg] 680

Piduritega haagise maksimummass – 12% [kg] 1500

Piduritega haagise maksimummass – 8% [kg] 1500

Haakeseadme maksimumkoormus [kg] 80

Vedelikud

Kütusepaagi maht [l] 45

Suutlikkus / kütusekulu

Tippkiirus [km/h] 224

Kiirendusaeg 0 – 100 km/h [s] 8,3

Kütusekulu (NEDC)

asulas [l/100 km] 6,2–6,4

väljaspool asulat [l/100 km] 4,1–4,2

keskmiselt [l/100 km] 4,9–5,0

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 112–115

Kütusekulu (WLTP)

keskmiselt [l/100 km] 5,2–6,9

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 119–156

Pöörderingi läbimõõt [m] 10,4

ŠKODA OCTAVIA COMBI

ŠKODA OCTAVIA COMBI

DIISELMOOTORID

Tehnilised andmed kehtivad baasversiooni kohta.
* Näitajad kehtivad 16-tolliste ET46 velgede kohta.
** Näitajad kehtivad baasversiooni kohta, juhi mass 75 kg.
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2.0 TDI EVO/85 kW 2.0 TDI EVO/110 kW (A)

Mootor

Mootori tüüp
ees põiki asetsev turboülelaadimisega diiselmootor, iseseadistuvate labadega 
turboülelaadur, silindrite reasasetus, vedelikjahutus, DOHC

Silindrite arv 4

Töömaht [cm3] 1968

Silindri läbimõõt × kolvikäik [mm × mm] 81,0 × 95,5

Mootori maksimumvõimsus / pööretel
[kW p/min 
juures] 85 / 2750 – 4250 110 / 3000 – 4200

Maksimummoment / pööretel
[Nm p/min 
juures] 300 / 1500 – 2500 340 / 1700 – 2750

Surveaste 16,0:1

Heitmenorm EU6 DG

Kütuse sissepritsesüsteem elektronjuhtimisega kõrgsurve-otsepritse, ühisanumsüsteem

Õlitus läbivoolufiltriga surveõlitus 

Kütuse kvaliteet diislikütus

Käigukast  

Veoskeem esirattavedu

Sidur
hüdroajamiga ühekettaline 
membraanvedruga kuivsidur, asbestivaba

kaks elektrohüdraulilise ajamiga 
mitmekettalist märgsidurit

Käigukast  
6-käiguline täielikult sünkroniseeritud
manuaalkäigukast 7-käiguline DSG-automaatkäigukast

Ülekandearvud
I-3,750 II-1,952 III-1,200 IV-0,833 V-0,638 
VI-0,510 R-3,583

I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 
VI-0,722 VII-0,561 R-2,900

Peaülekanne 3,684 4,167/3,125

1.5 TSI/110 kW

Massid

Tühimass koos juhiga** [kg] 1360–1550

Kandevõime koos juhiga** [kg] 405–595

Täismass [kg] 1880

Maksimaalne katusekoormus [kg] 75

Piduriteta haagise maksimummass [kg] 680

Piduritega haagise maksimummass – 12% [kg] 1500

Piduritega haagise maksimummass – 8% [kg] 1500

Haakeseadme maksimumkoormus [kg] 80

Vedelikud

Kütusepaagi maht [l] 45

Suutlikkus / kütusekulu

Tippkiirus [km/h] 224

Kiirendusaeg 0 – 100 km/h [s] 8,3

Kütusekulu (NEDC)

asulas [l/100 km] 6,2–6,4

väljaspool asulat [l/100 km] 4,1–4,2

keskmiselt [l/100 km] 4,9–5,0

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 112–115

Kütusekulu (WLTP)

keskmiselt [l/100 km] 5,2–6,9

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 119–156

Pöörderingi läbimõõt [m] 10,4

ŠKODA OCTAVIA COMBI

ŠKODA OCTAVIA COMBI

DIISELMOOTORID

Tehnilised andmed kehtivad baasversiooni kohta.
* Näitajad kehtivad 16-tolliste ET46 velgede kohta.
** Näitajad kehtivad baasversiooni kohta, juhi mass 75 kg.

2.0 TDI EVO/85 kW 2.0 TDI EVO/110 kW (A)

Veermik

Esisild Alumiste õõtsharkide ja stabilisaatorvardaga MacPherson-vedrustus

Tagasild väändetala ja õõtshoobadega tagasild

Vedrud teleskoopamortisaatorid koos keerdvedrudega, taga väljaspool vedrusid

Pidurisüsteem hüdroajamiga, kahekontuuriline, diagonaalis poolitatud, vaakumvõimendi, Dual Rate-süsteem

Esipidurid sisemise jahutusega kettad, ühe kolviga nihksadul

Tagapidurid ketaspidurid

Seisupidur elektromehaaniline, rakendub tagaratastele

Roolisüsteem elektromehaanilise võimendiga hammaslattrool

Kere

Kere 5-ukseline, kahemahuline, 5-istmeline

Õhutakistustegur cw 0,276 0,275

Välismõõtmed

Pikkus [mm] 4689

Laius [mm] 1829

Kõrgus (tühimassi korral) [mm] 1468

Teljevahe [mm] 2686

Kliirens (tühimassi korral) [mm] 142

Laadimiskünnise kõrgus (tühimassi korral) [mm] 632

Rööbe ees [mm] 1543*

Rööbe taga [mm] 1535*

Sisemõõtmed

Laius esiistmete kohal [mm] 1463

Laius tagaistmete kohal [mm] 1444

Pearuum esiistmetel [mm] 1039

Pearuum tagaistmetel [mm] 985

Pakiruumi maht [l] 640

Pakiruumi maht allaklapitud tagumise seljatoe korral [l] 1700

Massid

Tühimass koos juhiga** [kg] 1445 – 1635 1487–1677

Kandevõime koos juhiga** [kg] 390 – 580 388–578

Täismass [kg] 1950 1990

Maksimaalne katusekoormus [kg] 75

Piduriteta haagise maksimummass [kg] 720 740

Piduritega haagise maksimummass – 12% [kg] 1500 1600

Piduritega haagise maksimummass – 8% [kg] 1500 1600

Haakeseadme maksimumkoormus [kg] 80

Vedelikud

Tank capacity [l] 45

Suutlikkus / kütusekulu

Tippkiirus  [km/h] 205 222

Kiirendusaeg 0 – 100 km/h  [s] 10,4 8,8

Kütusekulu (NEDC)

asulas [l/100 km] 4,3 – 4,4 4,4

väljaspool asulat [l/100 km] 3,3 3,3–3,4

keskmiselt [l/100 km] 3,6 – 3,7 3,7

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 96 – 98 97–98

Kütusekulu (WLTP)

keskmiselt [l/100 km] 4,0 – 5,2 4,3–5,4

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km] 106 – 137 112–141

Pöörderingi läbimõõt [m] 10,4

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Tehnilised andmed kehtivad baasversiooni kohta.
* Näitajad kehtivad 16-tolliste ET46 velgede kohta.
** Näitajad kehtivad baasversiooni kohta, juhi mass 75 kg.
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* Näitajad kehtivad 16-tolliste ET46 velgede kohta.

MÕÕTMED
mõõtmed millimeetrites

COMBI
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* Näitajad kehtivad 16-tolliste ET46 velgede kohta.

LUUKPÄRA
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Laius  [mm] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

1700 1720 1740 1760 1780 1800 1 820 1840 1860 1880 1900

1829

1 871

1800

1825

1795

1863

1814

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW

Renault Mégane Grandtour

4500 4550 4600 4650 4700 4750

4689

4702

4600

4668

4585

4585

4626

FAKTID JA ARVUD GRAAFIKUTENA

Järgnevatel lehekülgedel võrreldakse ŠKODA OCTAVIA ja valitud konkurentide tehnilisi näitajaid graafiliselt. Üksikutelt 
graafikutelt on lihtne märgata, millised näitajad on uue OCTAVIA tugevuseks konkurentidega võrreldes. Graafikud 
näitavad samuti, millistes kategooriates on ŠKODA OCTAVIA näitajad konkurentidega võrreldavad või veidi halvemad.

Võrdluseks kasutasime 2.0 TDI / 85 kW mootorit koos kuuekäigulise manuaalkäigukastiga, kuna seda hakatakse 
prognooside kohaselt kõige enam müüma, ning rivaalide sarnaseid mootoreid.

• ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

VÄLISMÕÕTMED
Pikkus  [mm] 
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Laius  [mm] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

1700 1720 1740 1760 1780 1800 1 820 1840 1860 1880 1900

1829

1 871

1800

1825

1795

1863

1814

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW

Renault Mégane Grandtour

4500 4550 4600 4650 4700 4750

4689

4702

4600

4668

4585

4585

4626

FAKTID JA ARVUD GRAAFIKUTENA

Järgnevatel lehekülgedel võrreldakse ŠKODA OCTAVIA ja valitud konkurentide tehnilisi näitajaid graafiliselt. Üksikutelt 
graafikutelt on lihtne märgata, millised näitajad on uue OCTAVIA tugevuseks konkurentidega võrreldes. Graafikud 
näitavad samuti, millistes kategooriates on ŠKODA OCTAVIA näitajad konkurentidega võrreldavad või veidi halvemad.

Võrdluseks kasutasime 2.0 TDI / 85 kW mootorit koos kuuekäigulise manuaalkäigukastiga, kuna seda hakatakse 
prognooside kohaselt kõige enam müüma, ning rivaalide sarnaseid mootoreid.

• ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

• Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW, 6-käiguline manuaalkäigukast

VÄLISMÕÕTMED
Pikkus  [mm] 

Kõrgus  [mm] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510

1510

1465

1465

1461

1449

1468

1469

Teljevahe  [mm] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

2600 2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740

2662

2650

2650

2730

2712

2686

2700

PAKIRUUM
Baasmaht  [l]

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640

540

625

610

449 (diisel)
507 (bensiinimootorid)

640

608

602

Maksimummaht  [l]

ŠKODA OCTAVIA COMBI 

Opel Astra Sports Tourer

Kia Ceed Sportswagon

Ford Focus Turnier

Hyundai i30 Wagon

Peugeot 308 SW 

Renault Mégane Grandtour

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700

1630

1694

1660

1432 (diisel)
1504 (bensiinimootorid)

1700

1653

1650
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ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

1370
580

1950

550
1945

1425
495

1920

1920

1395

1955

1415

1280

1442
519

1961

 tühimass
 kandevõime
  maksimaalne 
lubatud mass

 tühimass
 kandevõime
  maksimaalne 
lubatud mass

1395

560

505

1840
560

SÕIDUKI MASS
Tühimass / kandevõime / maksimaalne lubatud mass [kg]

SÕIDUANDMED
Tippkiirus  [km/h] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

170 175 180 185 190 195 200 205 210

205

200

192

194

192

183

190

Kiirendusaeg  0–100 km/h [s] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

10,4

11,1

11,1

10,3

11,1

11,9

11,4
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ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

1370
580

1950

550
1945

1425
495

1920

1920

1395

1955

1415

1280

1442
519

1961

 tühimass
 kandevõime
  maksimaalne 
lubatud mass

 tühimass
 kandevõime
  maksimaalne 
lubatud mass

1395

560

505

1840
560

SÕIDUKI MASS
Tühimass / kandevõime / maksimaalne lubatud mass [kg]

SÕIDUANDMED
Tippkiirus  [km/h] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

170 175 180 185 190 195 200 205 210

205

200

192

194

192

183

190

Kiirendusaeg  0–100 km/h [s] 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

10,4

11,1

11,1

10,3

11,1

11,9

11,4

  KESKKOND JA KÜTUSEKULU
Kütusekulu  [l/100 km]

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3

3,6 

3,4

3,9

3,5

4,3

3,7

3,9

Heitgaaside CO2 sisaldus [g/km]

ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI/85 kW

Opel Astra Sports Tourer 1.5/77 kW

Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi/84 kW

Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue/88 kW

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi/85 kW 

Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi/75 kW

Renault Mégane Grandtour 1.5 BLUE dCi/85 kW

85 90 95 100 105 110 115

96

90

101

97

112

98

102
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ŠKODA 
OCTAVIA Opel Astra Kia Ceed Ford Focus Hyundai i30 Peugeot 308

Renault 
Mégane

Digitaalne näidikuplokk * – – –

Teabe- ja meelelahutussüsteemi 
ekraani maksimumsuurus (tolli) 10 8 8 (10,25*) 8 8 9,7 8,7

Esiklaasinäidik – – – –

Eesmised / tagumised USB-liidesed 3/2 2/2 2/0 3/0 1/0 1/0 2/0

Juhtmeteta laadimine – –

Kliimaseadme tsoone 3 2 2 2 2 2 2

Elektrooniline käigukang – – – –

Turvapatju 9 6 6 6 7 6 6

Prognoosiv adaptiivne kiirushoidik 
(töötab koos liiklusmärkide tuvastamise 
süsteemi ja/või GPS-i andmetega)

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

Ümberreastumise abisüsteem
pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

Pööramisabi – – – – – –

Kokkupõrke vältimise abisüsteem – – – – –

Virtuaalpedaal – – –

Ergonoomilised istmed – – – –

Tuulutusega istmed – – –

Massaažifunktsiooniga istmed – – –

Täis-LED-tuled ees/taga / /– / / /– /– /–

Maatriksesituled –
nutikad LED-
esituled – – –

Maksimaalne veljemõõt (tolli) 19 18 18 18 17 18 18

Lukustussüsteemiga haakekonks – – – –

Gaasimootor (CNG) – – – – – –

* Ainult Proceedile

   VARUSTUS

Näitajad kehtivad alati universaalversioonile, kui pole eraldi mainitud.



ŠKODA 
OCTAVIA Opel Astra Kia Ceed Ford Focus Hyundai i30 Peugeot 308

Renault 
Mégane

Digitaalne näidikuplokk * – – –

Teabe- ja meelelahutussüsteemi 
ekraani maksimumsuurus (tolli) 10 8 8 (10,25*) 8 8 9,7 8,7

Esiklaasinäidik – – – –

Eesmised / tagumised USB-liidesed 3/2 2/2 2/0 3/0 1/0 1/0 2/0

Juhtmeteta laadimine – –

Kliimaseadme tsoone 3 2 2 2 2 2 2

Elektrooniline käigukang – – – –

Turvapatju 9 6 6 6 7 6 6

Prognoosiv adaptiivne kiirushoidik 
(töötab koos liiklusmärkide tuvastamise 
süsteemi ja/või GPS-i andmetega)

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

adaptiivne 
kiirushoidik

Ümberreastumise abisüsteem
pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

pimenurga 
abisüsteem

Pööramisabi – – – – – –

Kokkupõrke vältimise abisüsteem – – – – –

Virtuaalpedaal – – –

Ergonoomilised istmed – – – –

Tuulutusega istmed – – –

Massaažifunktsiooniga istmed – – –

Täis-LED-tuled ees/taga / /– / / /– /– /–

Maatriksesituled –
nutikad LED-
esituled – – –

Maksimaalne veljemõõt (tolli) 19 18 18 18 17 18 18

Lukustussüsteemiga haakekonks – – – –

Gaasimootor (CNG) – – – – – –

* Ainult Proceedile

   VARUSTUS

Näitajad kehtivad alati universaalversioonile, kui pole eraldi mainitud.

 
MÜÜGIJÄRGNE 
TEENINDUS
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ŠKODA ORIGINAALTARVIKUD  

ŠKODA HOOLDUS



83

ŠKODA ORIGINAALTARVIKUD  

ŠKODA HOOLDUS
ŠKODA ORIGINAALTARVIKUD

Uus OCTAVIA uhkeldab silmapaistva välimuse ja ŠKODA uusimate disainielementidega. OCTAVIA on tulvil moodsaimat 
tehnikat ja Simply Clever-lahendusi, samuti evib väga avarat siseruumi. Sellele lisaks leidub autos veel teisigi detaile, mis 
praktilist kasutamisväärtust tõstavad.

Igal kliendil on omad vajadused ja nõudmised ning erinev ootuste tase. Kui kliendid soovivad lisada tavalisse valikusse 
mittekuuluvaid tarvikuid, võimaldavad ŠKODA Originaaltarvikud neil oma auto välimust täiustada ning nautida arvukate 
praktiliste lisade hüvesid, mis muudavad reisimise lihtsamaks ja meeldivamaks. 

Tooteid on lihtsam müüa, kui need õigesse kohta välja panna – see on kuldreegel, kuidas ŠKODA Originaaltarvikuid välja 
pakkuda ja oma müüginäitajaid kergitada. Ole siin proaktiivne, esitledes valitud tarvikuid õiges kohas!

VALIK ŠKODA ORIGINAALTARVIKUID

SPORT JA DISAIN

Ukselävekatted alumiiniumist ehisosadega Alumiiniumist ukselävekatted

Roostevabast terasest pedaalikattedPoldikatted
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16-tollised 
valuveljed

18-tollised 
valuveljed

TÜÜP NIMETUS JA SUURUS

Velorum – must 
metallik 

Velg: 6,5J × 16 ET46

Vega – must metallik, 
matistatud 

Velg: 7,5J × 18 ET48

Twister – 
hõbedane 

Velg: 7J × 16 ET46

Perseus – antratsiithall, 
matistatud 

Velg: 7,5J × 18 ET48

Velorum – 
hõbedane 

Velg: 6,5J × 16 ET46

Perseus - 
hõbedane, 
matistatud

Velg: 7,5J × 18 ET48

17-tollised 
valuveljed

Pulsar
– must metallik,
matistatud

Velg: 7J × 17 ET46

Rotare – 
hõbedane

Rim: 7J × 17 ET46

OCTAVIA logoprojektor

VELJED

Märkus: 18- ja 19-tollised valuveljed Comet ja Altair on saadaval alates kalendrinädalast 25/2020, Taurus alates kalendrinädalast 37/2020.
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Tekstiiljalamatid 
Prestige

Tekstiiljalamatid Prestige – 
hallide õmblustega

Ilmastikukind-
lad jalamatid

Pakiruumivõrkude komplekt

MUGAVUS JA PRAKTILISUS

Smart Holder – nagi

Smart Holder – hoidik multimeediaseadmele Smart Holder – riidepuu
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Lapseistme alus Koera turvavöö / tagaistme kaitsekate

TRANSPORT JA TURVALISUS

Katuseboks

Lukustatav jalgrattahoidik katusele Jalgrattahoidik haakekonksule, kolmele jalgrattale
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ŠKODA HOOLDUS

ŠKODA CARE-TOOTED
Tänapäevases äärmiselt konkurentsitihedas keskkonnas tuleb auto ostnud klientidele pakkuda ka hooldustoodete 
valikut, mis tagaks autole kogu tema eluea jooksul igakülgse hoole. Vastava hoolduspakkumise saab teha ŠKODA Care-
toodetega, kuhu kuuluvad pikendatud garantii, hoolduspaketid ja mobiilsusgarantii. Neid tooteid pakutakse kliendile 
üldiselt auto müügijärgus eraldi või üheskoos ning need kannavad kompleksselt hoolt kliendi eest, tõstes tulemusena 
klientide lojaalsust ja rahulolu.

Mobiilsusgarantii

ŠKODA pakub kõikehõlmavat mobiilsusgarantiid. Kui kliendi autot tabab rike, korraldab ŠKODA teeäärse abi kõnekeskus 
tasuta tehnilise abi saabumise sündmuskohale ja vajadusel ka rikkega auto pukseerimise ŠKODA lähima volitatud 
teeninduspartneri juurde, samuti täiendavad teenused juhile ja reisijatele, näiteks ööbimise hotellis, asendusauto või 
transpordi sihtkohta.

ŠKODA pikendatud garantii

ŠKODA pikendatud garantii kontseptsioon esindab uusi standardeid ning põhineb täielikul katvusel, üksikute klientide 
vajadusi arvestaval mitmekesisusel, läbipaistvatel hindadel ja kõikehõlmavusel. ŠKODA pikendatud garantii eksisteerib 
16 variandis, mis erinevad garantiiperioodi pikkuse (pärast kaheaastast tavagarantiid) ja maksimaalse läbisõidu poolest. 
Saadaval kõigile mudelitele, variantidele ja mootoriversioonidele.

ŠKODA teeäärne abi

Kui kliendi autot tabab teel olles rike, võib ta mistahes ajal võtta ühendust Škoda teeäärse abi kõnekeskusega (24 tundi 
päevas, 365 päeva aastas):

Eestis: +372 6979 182
Muudes riikides: +420 236 090 002

Ülaltoodud näide kehtib ŠKODA teeäärse abi kohta Tšehhi Vabariigis. Kõnekeskus tegeleb ka sõidukitega, mis on 
muutunud sõiduvõimetuks avarii, sissemurdmise, vandalismi või varguse tõttu.

Kõnekeskuse personal korraldab klientidele vajaliku abi ning aitab neil toime tulla tekkinud ebamugavustega.
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Täiendavad hoolduspakkumised

•  tehnilise abi kõne ja teabekõne
•  pealevõtmine ja kohaletoimetamine
•  asendusauto
•  rataste hoiustamine
•  tarvikute rent

HOOLDUSVÄLBAD
OCATAVIAle kehtivad uued välbad:

1) Mootoriõli vahetus

• muutuv välp
• QI6 – näidiku järgi (maksimaalselt iga kahe aasta või 30 000 km järel)*

• fikseeritud välp
• QI4 – mootoriõli vahetus näidiku järgi (iga 15 000 km järel või üks kord aastas)*

2) Korraline hooldus

• variant 1 – näidiku järgi (esmalt kahe aasta või 30 000 km järel, edasi kord aastas või 30 000 km järel)*
• variant 2 – näidiku järgi (iga 15 000 km järel või kord aastas)*

* Vastavalt sellele, kumb täitub enne

Märkus: ŠKODA volitatud teeninduspartner teavitab klienti hoolduse käigus tehtavate tööde ulatusest.

•  autopesu ja siseruumi puhastus
•  ettevalmistus ülevaatuseks
•  hooajalised kampaaniad
•  AdBlue
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Infolinka ŠKODA

Můj obchodník

Kalendář

Moje auto

MYŠKODA RAKENDUS: KÕIK SINU AUTO KOHTA OTSE SINU TASKUS

Kujuta ette rakendust oma nutitelefonis, mis on Su saatjaks iga päev. Rakendust, mis annab Sulle üksikasjalikku infot Sinu 
auto ja selle hoolduse kohta, ükskõik kus Sa ise viibid. See on viis, kuidas saada silmapilkselt teeäärset abi oma lemmik-
müügiesinduselt. Tõeline isiklik abiline, kes tagab, et Sa jõuad igale poole õigel ajal. See ongi MyŠKODA rakendus.

MyŠKODA on iOS- (Apple) ja Android-seadmetele (Google) saadaolev mobiilirakendus. Rakendus ühildub 
ka Apple CarPlay ja Android Autoga. Selle põhiülesanne on aidata Sind mitmesugustes argiolukordades, 
mitte ainult autoga seotud küsimustes. Rakenduse osaks on interaktiivne abiline PAUL (Personal Assistant 
U Love), kes juhendab Sind rakenduse sees ja aitab argimurede korral.

Sõiduk – Rakenduse keskne osa tegeleb Sinu autoga: Auto andmed pakub värskeimat ülevaadet Sinu 
autost ja selle hooldusaegadest, Täielik käsiraamat on omaniku käsiraamatu interaktiivne koopia ning 
terve rida samm-sammult järgitavaid juhiseid on saadaval alajaotustes Hoiatuslambid, Kiirnõuanded, 
Videonõuanded ja Simply Clever.

Minu esindus – MyŠKODA rakenduse juurde kuulub telefoninumber, mis ühendab Sind oma 
eelistatud müügiesindusega. Saad tutvuda lahtiolekuaegade ja pakutavate teenustega või lihtsat 
formulari täites hooldusaega küsida, mille järel müügiesindus saab ise Sulle tagasi helistada.

Abi teel – Pole vahet, kas oled jäänud teele seisma või ei taha auto käivituda otse Su kodumaja ees, 
ŠKODA teeäärne abi on vaid kolme sõrmeliigutuse kaugusel. Vajuta vastuvõtja ikoonile ning meie 
meeskond tuleb Sulle appi nii kiiresti kui võimalik.

Kalender – PAUL hoiab silma peal liiklusel ning annab Sulle teada, kui teel on mingeid takistusi või on 
Sul tarvis varem startida. PAUL võib hoiatust varasemaks nihutada, kui tiheda liikluse või halva ilma 
tõttu on oht hiljaks jääda.

Kas poleks tore, kui auto mahuks ära Sinu nutitelefoni sisse?
MyŠKODA rakendusega mahub sinna veel palju muudki.



90

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

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

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

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

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

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

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee


