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 ŠKODA Octavia RS   Maks. greitis 0-100 km/h WLTP duomenys*  RS 

 Variklis   km/h s Vid. sąn. l /100 km CO2 komb. .g/km  EUR 

5E36U5 2.0 TSI 180 kW   M6 VAQ EU 6BG  250 s 6,6 7,0 – 7,7 158 – 175  26.768 

5E36UD 2.0 TSI 180 kW DSG  D7 VAQ EU 6BG  250 s 6,6 7,1 – 7,9 160 – 180  28.890 

5E369D 2.0 TDI SCR 135 kW DSG  D7 EU 6AG  233 8,1 5,2 – 6,1 135 – 159  28.517 

5E369Z 2.0 TDI SCR 135 kW DSG 4x4 D7-A EU 6AG  228 7,6 5,6 – 7,0 148 – 185  30.877 
 
 

 ŠKODA Octavia Combi RS   Maks. greitis 0-100 km/h WLTP duomenys*  Combi RS 

 Variklis   km/h s Vid. sąn. l /100 km CO2 komb. .g/km  EUR 

5E56U5 2.0 TSI 180 kW   M6 VAQ EU 6BG  246 6,7 7,0 – 7,7 158 – 175  27.559 

5E56UD 2.0 TSI 180 kW DSG  D7 VAQ EU 6BG  244 6,7 7,1 – 7,9 160 – 180  29.682 

5E569D 2.0 TDI SCR 135 kW DSG  D7 EU 6AG  226 8,2 5,2 – 6,1 135 – 159  29.310 

5E569Z 2.0 TDI SCR 135 kW DSG 4x4 D7-A EU 6AG  218 7,7 5,6 – 7,0 148 – 185  31.670 
 
* – pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką. Individualios degalų sąnaudų ir CO2 išlakų reikšmės nustatomos pagal tikslią 
automobilio bazinės ir papildomos įrangos komplektaciją 
 
Visos kainos nurodytos EUR, įskaitant 21% PVM    Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos   
    Garantija dažų dangai – 3 metai   
  Garantija kėbului – 12 metų 

 
 
 

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
TDI – Turbodyzelinis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
SCR – AdBlue sistema 
s – greičio ribotuvas 
 

DSG – Automatinė pavarų dėžė  
D7 – Automatinė 7 laipsnių DSG pavarų dėžė  
D7-A  – Automatinė 7  laipsnių DSG pavarų dėžė ir 4x4 
VAQ – elektronikos valdoma mechaninė priekinės ašies diferencialo blokuotė 
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ŠKODA Octavia RS ir Octavia Combi RS bazinė įranga 
Išorės dizainas 
5 durų kėbulas 
Lengvo lydinio ratlankiai 18"  GEMINI ANTHRACITE  7,5 J x 18"  - 4 vnt.  su padangomis  225/40 R 18   
2 nerūdijančio plieno trapecinės formos duslintuvo galiniai antgaliai 
Sportinė pakaba (žemesnė 15 mm) 
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės, juodos spalvos veidrodžiai 
Šoniniai LED posūkių rodikliai, integruoti į veidrodžius 
Juodos spalvos radiatoriaus grotelių apvadas 
RS dizaino galinis spoileris (Limo) 
Raudonai dažyti stabdžių laikikliai 
RS logotipas priekyje ir gale 
Vidaus dizainas 
RS interjeras ir apdaila 
Chromuotos vidinės durų rankenėlės  
Sportinis 3-stipinų perforuota oda trauktas RS dizaino multifunkcinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu – su mechanine pavarų dėže 
Sportinis 3-stipinų perforuota oda trauktas RS dizaino multifunkcinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu bei DSG dėžės valdymo svirtelėmis – su 
automatine DSG pavarų dėže 
Mažas odos paketas 
Iliuminacinis salono apšvietimas  AMBIENTE LIGHT 
RS dizaino prietaisų skydelis 
Sportinio stiliaus komfortiškos priekinės sėdynės 
Sėdynių apmušimas su RS logotipu 
Raudonais (LH) arba pilkais (LI) siūlais dygsniuoti sėdynių apmušimas, vairaračio oda, pavarų svirties apatinė apdaila ir rankena 
Durų slenksčių apdailos juostos su RS logotipu 
Sportinio stiliaus pedalų apdailos 
Saugumas 
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės 
Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija 
Šoninės priekinės saugos oro pagalvės 
Užuolaidinės saugos oro pagalvės 
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė 
Saugos diržų užsegimo kontrolė visose sėdynėse 
Vaikiškos sėdynės tvirtinimui skirtos Isofix ir Top Tether sistemos galinės sėdynės kraštinėse vietose 
Neuždarytų durų kontrolė 
Automatinis degalų tiekimo nutraukimas ir durų atrakinimas avarijos atveju 
Automatinis avarinių šviesų įsijungimas ekstremalaus stabdymo atveju 

LED priekiniai žibintai su dinamine kontrole posūkiuose + teleskopinė priekinių žibintų plovimo sistema 
LED dienos šviesos 
RS dizaino LED priekiniai rūko žibintai 
TOP versijos LED galiniai žibintai 
LED registracijos numerio apšvietimas 
3-ias stop žibintas 
Saugos šviesos priekinėse duryse 
Vaikų užraktas galinėse duryse 
ABS 
ESC – elektroninė stabilumo kontrolės sistema (įskaitant ABS, MSR, ASR, EDS ir HBA) 
XDS+ – funkcija, pagerinanti sukibimą su kelių, greitai įveikinėjant posūkius (neleidžianti praslysti priekiniam vidiniam ratui) 
MULTI COLLISION BRAKE – sistema, galinti išvengti tolimesnio nekontroliuojamo automobilio judėjimo, suveikus priekinėms oro pagalvėms 
Įkalnės asistentas  
Padangų slėgio monitoringo sistema 
Funkcionalumas 
Elektromechaninis vairo stiprintuvas (sportinės charakteristikos) 
Kintamo perdavimo skaičiaus vairo mechanizmas 
Start/Stop sistema ir regeneracinė stabdymo energijos sistema, EU 6  reikalavimus atitinkantys varikliai 
Imobilizatorius 
VIN kodas po priekiniu stiklu 
Papildomas elektrinis salono oro šildytuvas su TDI varikliais 
Akinių skyrelis 
Kondicionuojama priekinio keleivio pirštinių dėtuvė su apšvietimu 
Priekinis ranktūris su dėtuve  JUMBO BOX 
12V lizdas centrinėje konsolėje (be cigarečių pridegiklio) 
Šviestuvas priekyje su 2 skaitymo lemputėmis ir naktiniu difuziniu apšvietimu 
Apšvietimo šviestuvas gale 
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ŠKODA Octavia RS ir Octavia Combi RS bazinė įranga (tęsinys) 
Tonuoti langai 
Saulės skydeliai su veidrodėliais 
Parkavimo bilietų laikiklis 
Dvitonis garso signalas 
Neišjungtų šviesų perspėjantysis signalas 
Langų ploviklio lygio indikatorius 
Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė 
Tūrį taupantis atsarginis ratas, keltuvas, ratų raktas 
4 atlenkiamos stogo rankenėlės 
Nuotolinis galinių sėdynių atlošų nulenkimas iš bagažinės skyriaus 
Atlenkiamas ir dalinamas (60:40) galinės sėdynės atlošas 
Galinės sėdynės ranktūris 
Bagažinės apšvietimas 2 šoniniais šviestuvais (su Combi – vienas išimamas) 
Kilpos bagažo fiksavimui bagažinėje, tvirtinimo vietos avariniam ženklui ir vaistinėlei 
2 atlenkiami dvigubi kabliukai bagažui (Limo) 
4 kabliukai bagažui (Combi) 
12V lizdas bagažinėje 
Priekiniai AERO tipo valytuvai (keturių jautrumo lygių) 
Galinio lango valytuvas AERO (Combi) 
Saugos liemenės laikikliai (po vairuotojo ir keleivio sėdynėmis) 
Vidaus apšvietimo aktyvacija nuo visų durų 
Tekstiliniai kilimėliai 
Komfortas 
Centrinis durų užraktas nuotoliniu valdymu (2 atlenkiami raktai) 
Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai 
Automatiškai tamsėjantys išoriniai veidrodžiai, elektra prilenkiami, su  įlipimo zonos apšvietimu 
Automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodis 
Šviesų asistentas ir lietaus jutiklis LIGHT AND RAIN ASSIST su funkcijomis COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT 
Antialerginis filtras (saugantis nuo dulkių, toksiškų dujų, blogų kvapų ir žiedadulkių) 

CLIMATRONIC – automatinis dviejų zonų oro kondicionierius, AQS (Air Quality Sensor) ir automatinis oro recirkuliacijos režimas 
Akustinė parkavimo sistema su galiniais jutikliais  
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 
Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir keleivio sėdynės 
Priekinės atramos galvai, integruotos į sėdynių atlošus 
Trys galinės reguliuojamo aukščio atramos galvai 
Šildomos priekinės sėdynės 
Šildomi priekiniai langų plovimo purkštuvai 
Šildomas galinis langas 
Užrakinamas degalų bako dangtelis 
Ledo gramdiklis, patogiai įtaisytas degalų bako dangtelyje 
Kruizo kontrolės sistema 
Borto kompiuteris su spalvotu  MAXI DOT informaciniu ekranu 
Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja 
Pramoginė–informacinė sistema BOLERO, 8“ spalvinis jutiklinis ekranas, Bluetooth komfortiška skambinimo sąsaja, SMS, SD, USB, FM radijas, 
automobilio nustatymų meniu 
SMART LINK +  funkcija (įskaitant  SMARTGATE  funkciją) – sąsaja su mobiliaisiais įrenginiais 
Radijo paruoša su 4 garsiakalbiais priekyje ir 4 garsiakalbiais gale 

 
  



Šiame kainyne pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas 
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas. 5E FL RS MY2019 – 2019CW03 WLTP Rev. 2019-01-24  2019-01-24 

 
Kodas ŠKODA Octavia RS ir Octavia Combi RS papildomai užsakoma įranga  EUR 
KA2 Galinio vaizdo kamera su plovimo sistema  385 

PDA 
Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo 
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema 

 
239 

PDD KESSY – beraktė durų atrakinimo sistema su variklio Start/Stop funkcija + PDA  641 
PDE KESSY – beraktė durų atrakinimo sistema su variklio Start/Stop funkcija, be  SAFE sistemos  403 
PE4 Galinės šoninės saugos oro pagalvės  314 

PFH 

Adaptyvi važiuoklės kontrolė DYNAMIC CHASSIS CONTROL ir PERFORMANCE MODE SELECT: 
vairavimo būdo parinktis DRIVING MODE SELECT (Normal, Sport, Eco ir Individual) + variklio veikimo 
akustikos generatorius PERFORMANCE SOUND GENERATOR  
(3 raktai personifikacijai) 

 887 

PG0 Stogo bagažinės sijos – juodos spalvos  (Combi)  167 

PG1 Stogo bagažinės sijos – sidabro spalvos  (Combi)  317 

PG2 Stogo bagažinės sijos – juodos spalvos, lakuotos  (Combi) + PLK/WCH 241 
PH5 Šildomas priekinis stiklas  205 
PH7 SUNSET – labiau tamsinti galiniai langai  152 
PH8 Elektra valdomas panoraminis stoglangis; be akinių skyrelio lubose  (Combi)  1.090 
PH9 Elektra valdomas panoraminis stoglangis; be akinių skyrelio lubose  (Limo)  985 
PHC Autonominis šildytuvas su nuotoliniu valdymu – su benzininiu varikliu  1.064 
PHC Autonominis šildytuvas su nuotoliniu valdymu – su dyzeliniu varikliu  901 
PKC SIMPLY CLEVER paketas (šiukšlių skyrelis durų apmušime, dvipusis bagažinės kilimėlis) Negal. PK3 49 

PKD 
SIMPLY CLEVER paketas su patogaus skambinimo įranga (šiukšlių skyrelis durų apmušime, skyrelis 
mobiliajam telefonui su signalo stiprintuvu, dvipusis bagažinės kilimėlis) 

+ PT0/PT1/PT5/PT7 
Negal. PK3 

49 

PKF 
SIMPLY CLEVER paketas (šiukšlių skyrelis durų apmušime, multimedijos įtaisų laikiklis) – su 
dvigubomis bagažinės grindimis (Combi) 

+ PK3 
19 

PKG 
SIMPLY CLEVER paketas su patogaus skambinimo įranga (šiukšlių skyrelis durų apmušime, skyrelis 
mobiliajam telefonui su signalo stiprintuvu) – su dvigubomis bagažinės grindimis (Combi) 

+ PK3, 
PT0/PT1/PT5/PT7 

19 

PKH Vairuotojo nuovargio asistentas DRIVER ALERT  43 
PKZ Paruoša vilkties prijungimui  188 
PK0 Vilktis priekabai (lengvai išmontuojama, 13 kontaktų jungtis)  538 
PK1 Vilktis priekabai (lengvai išmontuojama, adapteris 13P/7P jungtims)  574 
PK3 Dvigubos bagažinės grindys (be Cargo elementų)  (Combi)   Negal. 3N9/PK6/PKC 167 
PK6 Dvipusis bagažinės kilimėlis Negal. PK3 47 

PSB 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptyvi greičio valdymo sistema iki 160 km/h, radaras, automatinis 
distancijos palaikymas, FRONT ASSIST – automatinis stabdymas, pėsčiųjų apsauga 

  
593 

PSC 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptyvi greičio valdymo sistema iki 160 km/h, radaras, automatinis 
distancijos palaikymas, FRONT ASSIST – automatinis stabdymas, pėsčiųjų apsauga, greičio ribotuvas 

+ PL6/PL7 
 

638 

PSE 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptyvi greičio valdymo sistema iki 210 km/h, radaras, automatinis 
distancijos palaikymas, FRONT ASSIST – automatinis stabdymas, pėsčiųjų apsauga 

 
940 

PSH 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptyvi greičio valdymo sistema iki 210 km/h, radaras, automatinis 
distancijos palaikymas, FRONT ASSIST – automatinis stabdymas, pėsčiųjų apsauga, greičio ribotuvas 

+ PL6/PL7 
 

985 

PSI FRONT ASSIST – radaras, automatinis stabdymas, pėsčiųjų apsauga  306 
PL1 Paketas Sun and Pack – galinio lango užuolaidėlė ir tinklelis po galine lentynėle (Limo)  150 
PL3 Multifunkcinė kišenė (po bagažinės roletine užuolaida) (Combi)  55 

PL6 
Šildomas sportinis 3-stipinų perforuota oda trauktas RS dizaino multifunkcinis vairaratis 
su radijo ir telefono valdymu  

+ 8T6/PSC/PSH   Limo: + PDD/PDE 
Negal. DSG 

135 

PL7 
Šildomas sportinis 3-stipinų perforuota oda trauktas RS dizaino multifunkcinis vairaratis 
su radijo ir telefono valdymu bei DSG dėžės valdymo svirtelėmis  

+ 8T6/PSC/PSH   Limo: + PDD/PDE  
Su DSG 

135 

PPA Gesintuvas po vairuotojo sėdyne ir skėtis po keleivio sėdyne (be saugos liemenės laikiklių)  68 
PWH Važiavimo eismo juostomis kontrolės sistema LANE ASSIST  396 

PWJ 
Važiavimo eismo juostomis kontrolės sistema LANE ASSIST ir nematomos zonos detektcijos sistema 
BLIND SPOT DETECT 

 
781 

PWL Nematomos zonos detektcijos sistema BLIND SPOT DETECT  385 
PW9 Priekiniai RS rūko žibintai su įsijungimo posūkyje funkcija CORNER   117 
PW7 Šildomos priekinės ir galinės sėdynės + PKR 167 

PWA Elektra valdoma vairuotojo sėdynė,  su atmintimi + PW5 540 

PWC Elektra valdomos priekinės sėdynės,  vairuotojo sėdynė – su atmintimi + PW5 951 

PW5 
Automatiškai tamsėjantys išoriniai veidrodžiai, elektra prilenkiami, su įlipimo zonos apšvietimu ir 
atmintimi 

+ PWA/PWC 0 

1SL Papildoma apačios apsauga nuo akmenų  45 

3CX Tinklinė bagažinės skyriaus pertvara  164 

3G2 Vaikiškos kėdutės tvirtinimo ISOFIX sistema priekinėje keleivio sėdynėje  35 

3N9 Cargo elementai bagažinėje dešinėje Negal. su PK3/RA3 9 

3X5 Išimamas krepšys kroviniams UNIBAG  119 

4E7 Elektra valdomas galinių durų atidarymas (Combi)  380 

4E6 Elektra valdomas galinių durų atidarymas ir virtualus pedalas (Combi)  559 

6M3 Tinklelių programa  55 
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Kodas ŠKODA Octavia RS ir Octavia Combi RS papildomai užsakoma įranga (tęsinys)  EUR 
7W1 Aktyvi papildoma vairuotojo ir priekinio keleivio saugos sistema CREW PROTECT ASSIST + PE4 160 

7W2 
Aktyvi papildoma vairuotojo ir priekinio keleivio saugos sistema CREW PROTECT ASSIST  
– su FRONT ASSIST 

+ PE4, PSB/PSC/PSE/PSH/PSI 
 

160 

7X2 Parkavimo sistema PARK DISTANCE CONTROL su jutikliais priekyje ir gale  322 
7X5 Parkavimo asistentas PARK ASSIST 2,0  657 
8A8 Priekinė ir galinė parkavimo sistema PARK DISTANCE CONTROL + TRAILER ASSIST + KA2, PK0/PK1 607 
8A9 Parkavimo asistentas PARK ASSIST 2.0 + TRAILER ASSIST + KA2, PK0/PK1 942 
8G1 AUTO LIGHT ASSIST – automatinis ilgųjų šviesų perjungimas  200 
8M1 Galinio lango valytuvas AERO (serija su Combi)  85 
8T6 Kruizo kontrolės sistema su greičio ribotuvu + PL6/PL7 45 
9S0 Skaitmeninis prietaisų skydelis  433 
9JB Priekinė ir galinė peleninės Negal. 9Z3 30 
9JD Priekinė peleninė  16 

9Z3 AC ~230 V lizdas + PKR   Negal. su 9JB 100 
PKR 2 galiniai USB įkrovimui  +PW7/9JB/9Z3 50 
PBA Fleet paketas – galingesnis generatorius ir/arba akumuliatorius  47 
EA9 Pratęsta garantija – 5 metai iki 150 000 km ridos  265 
TA Techninės apžiūros komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė)  40 

 
 

Kodas Informacinės-pramoginės, navigacinės ir komunikacinės sistemos bei paslaugos  EUR 

PNC 
Navigacinė – informacinė sistema  AMUNDSEN : 
8“ spalvinis jutiklinis ekranas, SMART LINK +, WLAN (hotspot), Bluetooth komfortiška skambinimo 
sąsaja, SMS, SD, USB, FM radijas, automobilio nustatymų meniu. Europos žemėlapiai (SD kortelėje) 

+ PT5/PT6,  
YOU / NZ4+YOX 523 

PNE 

Navigacinė – informacinė sistema  COLUMBUS : 
9,2“ stiklo dizaino spalvinis jutiklinis ekranas, SMART LINK +, DVD, Video, WLAN  (hotspot), HDD, 
Bluetooth komfortiška skambinimo sąsaja, SMS, SD, USB (suderinama su Apple įrenginiais), FM 
radijas, automobilio nustatymų meniu + spalvinis MAXI DOT. Integruoti Europos žemėlapiai  

+ PT7/PT8, QV3 
 YOU / NZ4+YOX 

1.354 

PWR 
TRAVEL ASSIST BASIC – kelio ženklų atpažinimas, LANE ASISST, AUTO LIGHT ASSIST, spalvinis 
MAXI DOT  ir navigacijos sistema AMUNDSEN. Europos žemėlapiai (SD kortelėje) 

+ PT5/PT6,  
YOU / NZ4+YOX  

1.188 

PWI 
TRAVEL ASSIST  - kelio ženklų atpažinimas, LANE ASISST, AUTO LIGHT ASISST ir navigacijos 
sistema COLUMBUS. Integruoti Europos žemėlapiai 

+ PT7/PT8, QV3  
YOU / NZ4+YOX 

2.019 

7Y9 LANE ASSIST  ir  BLIND SPOT DETECT  (su  TRAVEL ASSIST ) + PWI/PWR    781 
YOU Infotainment Online  1 metų paslauga + PNC/PNE    0 
YOK Care Connect  3 metų paslauga + NZ4    Negal. Navi 379 
YOX Care Connect  3 metų +  Infotainment Online  1 metų paslaugos + PNC/PNE, NZ4 379 

NZ4 
Pagalbos skambutis SOS. Techninės pagalbos ir informacinis skambučiai 
(integruotas GSM modulis su dedikuota SIM kortele) 

Be Navi:  + YOK               
Su PNC/PNE: + YOX 

0 

PT0 Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth, belaidė antenos jungtis, belaidis kroviklis  294 
PT1 Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth, belaidė antenos jungtis, belaidis kroviklis, su valdymu balsu  311 
PT3 Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth, su valdymu balsu  18 

PT5 
Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja, belaidė antenos jungtis, belaidis kroviklis, su 
valdymu balsu, Wi-Fi 

+ PNC/PWR 365 

PT6 Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja, su valdymu balsu, Wi-Fi + PNC/PWR 71 

PT7 
Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja, belaidė antenos jungtis, belaidis kroviklis, su 
valdymu balsu, Wi-Fi, rSap, LTE spartusis mobilusis internetas* 
* - paslaugai reikalinga papildoma aktyvuota SIM kortelė 

+ PNE/PWI 588 

PT8 
Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja, su valdymu balsu, Wi-Fi, rSap, LTE spartusis 
mobilusis internetas* 
* - paslaugai reikalinga papildoma aktyvuota SIM kortelė 

+ PNE/PWI 296 

QV3 Skaitmeninis radijo imtuvas DAB  109 
RA3 SOUND SYSTEM CANTON  (10 garsiakalbių, skaitmeninis ekvalaizeris, žemų dažnių garsiakalbis)  494 

RA4 
SOUND SYSTEM CANTON  (10 garsiakalbių, skaitmeninis ekvalaizeris, žemų dažnių garsiakalbis)  
– su dvigubomis bagažinės grindimis (Combi) 

+ PK3 488 

9WX 
Bevielė  Wireless RSE  APP (Media Command) funkcija –  
pramoginės–informacinės sistemos valdymas Wi-Fi ryšiu 

+ Navi 80 

  



Šiame kainyne pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas 
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas. 5E FL RS MY2019 – 2019CW03 WLTP Rev. 2019-01-24  2019-01-24 

 
Kodas Dizaino paketai  EUR 

4ZE 

 
Chromo paketas:  
ü grotelių rėmelis 
ü šoninių langų apvadai,  
ü kėbulo spalvos veidrodžiai,  
ü ratai 18“ GEMINI SILVER 

 

 
0 

WCZ 

 
RS CHALLENGE  PLUS paketas: 
ü "DRIVING MODE SELECT" su Sound generator ir "DYNAMIC CHASSIS CONTROL" 
ü "PARK DISTANCE CONTROL" su jutikliais priekyje ir  
ü Challenge Plus: juodi išmetimo vamzdžiai, juodas RS-Logo 
ü Exhaust tailpipe, double-flow 
ü Išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija 
ü Elektra valdomos priekinės sėdynės, vairuotojo – su atminties funkcija 
ü Elektra valdomos juosmens atramos priekinėse sėdynėse  
ü Alcantara sėdynių apmušalai 

 

 

2.121 

 
 

Kodas ŠKODA Octavia RS ir Octavia Combi RS ratlankiai ir padangos  EUR 

PJ7 
Lengvo lydinio ratlankiai  GEMINI  Anthracite  

- 7,5J x 18    su padangomis  225/40 R18   –  4 vnt.  
 

 

 
 

� 

PCN 

 
 
Lengvo lydinio ratlankiai  VEGA    

- 7,5J x 18    su padangomis  225/40 R18   –  4 vnt.  
 
 
 

 

 

90 

 
 

Metallic (EXC/MET) dažų spalvos: EUR 
K1K1 – Velvet Red 645 
8E8E – Brilliant Silver F6F6 – Quartz Grey 8X8X – Race Blue 180 
2Y2Y – Moon White P7P7 – Rallye Green 1Z1Z – Black Magic 180 
Specialių (SPE) dažų spalvos:   
M3M3 – Steel Grey J3J3 – Laser White 8T8T – Corrida Red 9P9P – Candy White 0 

 


