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 OCTAVIA     Active Ambition Style 
 Variklis Transmisija    NX32 ** NX33 ** NX34 ** 

NX3*L5 1.0 TSI    81 kW M6    17.351 18.425 20.687 
NX3*LD 1.0 TSI    81 kW    mHEV DSG-7    — 21.427 23.438 
NX3*N5 1.5 TSI  110 kW M6    19.235 20.283 22.546 
NX3*JD 1.5 TSI  110 kW    mHEV DSG-7  Nuo 2020 gruodžio  — 23.310 25.323 

NX3*VC 1.4 TSI  150 kW   PHEV DSGe-6    — 27.695 29.706 
NX3*45 2.0 TDI SCR   85 kW M6    20.492 21.541 23.804 

NX3*4D 2.0 TDI SCR   85 kW     DSG-7  Nuo 2020 gruodžio  — 23.856 25.867 
NX3*75 2.0 TDI SCR  110 kW M6  Nuo 2020 gruodžio  — 23.242 25.256 

NX3*7D 2.0 TDI SCR  110 kW   DSG-7    — 25.006 27.268 
NX3*7Z 2.0 TDI SCR  110 kW   DSG-7      4x4  Nuo 2020 gruodžio  — 27.627 29.638 

NX3*5Z 2.0 TDI SCR  147 kW   DSG-7      4x4  Nuo 2020 lapkričio  — 29.664 31.676 
 
Variantams, kurių gamybos pradžia numatyta vėliau, užsakymai priimami 
Turimi techniniai duomenys pateikiami kainoraščio pabaigoje 
 
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  M* – Mechaninė pavarų dėžė  
ACT – Active Cylinder management Technology  DSG* – Automatinė pavarų dėžė 
TDI – Turbodyzelinis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  mHEV – Mild Hybrid technologija 
SCR – AdBlue sistema  PHEV – Plug-in Hybrid technologija 
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 OCTAVIA COMBI     Active Ambition Style 
 Variklis Transmisija    NX52 ** NX53 ** NX54 ** 

NX5*L5 1.0 TSI    81 kW M6    18.267 19.341 21.606 
NX5*LD 1.0 TSI    81 kW    mHEV DSG-7    — 22.343 24.355 
NX5*N5 1.5 TSI  110 kW M6    20.153 21.201 23.464 
NX5*JD 1.5 TSI  110 kW    mHEV DSG-7  Nuo 2020 gruodžio  — 24.228 26.242 

NX5*VC 1.4 TSI  150 kW   PHEV DSGe-6    — 28.611 30.623 
NX5*45 2.0 TDI SCR   85 kW M6    21.409 22.458 24.721 

NX5*4D 2.0 TDI SCR   85 kW     DSG-7  Nuo 2020 gruodžio  — 24.772 26.784 
NX5*75 2.0 TDI SCR  110 kW M6  Nuo 2020 gruodžio  — 24.162 26.174 

NX5*7D 2.0 TDI SCR  110 kW   DSG-7    — 25.922 28.186 
NX5*7Z 2.0 TDI SCR  110 kW   DSG-7      4x4  Nuo 2020 gruodžio  — 28.543 30.555 

NX5*5Z 2.0 TDI SCR  147 kW   DSG-7      4x4  Nuo 2020 lapkričio  — 30.581 32.593 
 
Variantams, kurių gamybos pradžia numatyta vėliau, užsakymai priimami 
Turimi techniniai duomenys pateikiami kainoraščio pabaigoje 
 
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  M* – Mechaninė pavarų dėžė  
ACT – Active Cylinder management Technology  DSG* – Automatinė pavarų dėžė 
TDI – Turbodyzelinis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  mHEV – Mild Hybrid technologija 
SCR – AdBlue sistema  PHEV – Plug-in Hybrid technologija 
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BAZINĖ ĮRANGA 
 

Octavia ir Octavia Combi bazinė įranga Active Ambition Style 
Ratai    
Lieti ratai "VELORUM" 6,5J x 16" – 4 vnt. su padangomis 205/60R16 92V ■ ■ — 
Lieti ratai "ROTARE" 7J x 17" – 4 vnt. su Rowi padangomis 205/55R17 91V — □ ■ 
Padangos remonto komplektas ■ ■ ■ 
Interjeras    
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Active ■ — — 
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Ambition — ■ — 
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Style — — ■ 
Dizainas    
Kėbulo spalva dažyti išoriniai veidrodžiai ir durų rankenos ■ ■ ■ 
Chromuotas priekinių grotelių rėmelis ■ ■ ■ 
Chromuota priekinio bamperio juostelė tarp rūko žibintų — — ■ 
Juodos spalvos stogo bagažinės sijos (Combi) ■ Combi — — 
Sidabrinės spalvos stogo bagažinės sijos (Combi) — ■ Combi ■ Combi 
Išorinis chromo paketas – šoninių langų apdailos — ■ ■ 
Apdailos intarpai Style  (Silver Squares Haptik) — ■ ■ 
Chromuotos vidinės durų rankenėlės — ■ ■ 
Chromuoti ortakių rėmeliai — — ■ 
Saugos įranga    
Padangų slėgio monitoringas ■ ■ ■ 
Įkalnės asistentas ■ ■ ■ 
ESC – elektroninė stabilumo kontrolė, įskaitant papildomų vairavimo stabilumo funkcijų rinkinį, sudarytą 
iš: ABS Anti-lock braking system, EBD Electronic brakeforce distribution, MSR Engine drag torque 
control, ASR Traction control system, EDL Electronic differential lock, HBA Hydraulic brake assist, DSR 
Driver steering recommendation, RBS Rain brake support, ESBS Electronic stability braking system, 
MKB Multi-collision braking system, TSA Trailer stability assist, XDS+ Cross differential system 

■ ■ ■ 

"FRONT ASSIST" – su perspėjimo ir automatinio stabdymo funkcijomis ■ ■ ■ 
Greičio ribotuvas ■ ■ ■ 
"CRUISE CONTROL" – kruizo kontrolės sistema □ ■ ■ 
"LANE ASSIST BASIC" – aktyvi eismo juostos laikymosi sistema, multifunkcinė kamera ■ ■ ■ 
Priekinės oro pagalvės, keleivio – su išjungimo galimybe ■ ■ ■ 
Kelių oro pagalvė vairuotojui ■ ■ ■ 
Užuolaidinės oro pagalvės ir priekinės šoninės oro pagalvės ■ ■ ■ 
"ISOFIX" paruoša vaikiškos sėdynės tvirtinimui priekinėje keleivio sėdynėje ■ ■ ■ 
Neužsegtų diržų vaizdinis ir garsinis įspėjimas ■ ■ ■ 
Automatinis degalų tiekimo nutraukimas avarijos atveju ■ ■ ■ 
Automatinis durų atrakinimas avarijos atveju ■ ■ ■ 
Automatinės avarinės šviesos paniško stabdymo atveju ■ ■ ■ 
3-ias STOP žibintas ■ ■ ■ 
Saugos atšvaitai priekinėse duryse ■ ■ ■ 
Galinis rūko žibintas (vienoje pusėje) ■ ■ ■ 
Elektra valdomas galinių durų užraktas vaikų apsaugai — □ ■ 
Šviesos    
LED priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis ■ ■ ■ 
"AUTO LIGHT ASSIST" – automatinis tolimųjų šviesų valdymas, multifunkcinė kamera — □ ■ 
LED galiniai žibintai ■ ■ — 
"REAR LIGHT VIEW" – TOP versijos LED galiniai žibintai ir galinio vaizdo kamera — □ ■ 
LED priekiniai rūko žibintai □ ■ ■ 
Priekinių valytuvų valdymas su apšvietimo ir lietaus jutikliais "LIGHT AND RAIN ASSIST" ("COMING 
HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")  

— ■ ■ 

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ir automatiškai tamsėjantys bei elektra 
prilenkiam išoriniai veidrodžiai "LIGHT AND RAIN ASSIST" 

— □ ■ 

Komfortas    
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai ■ ■ ■ 
Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir berakte variklio užvedimo sistema "KESSY GO" ■ ■ — 
Imobilaizeris ■ ■ ■ 
Rakinamas kartu su centriniu užraktu degalų bako dangtelis ■ ■ ■ 
"KESSY FULL" – beraktė atrakinimo ir variklio užvedimo sistema, be “SAFE” sistemos — □ ■ 
Elektra valdomas bagažinės užraktas ■ ■ ■ 
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durys — □ ■ 
Priekiniai "AERO" valytuvai ■ ■ ■ 
Galinio lango valytuvas "AERO" (serija su Combi) ■ Combi ■ Combi ■ Combi 
Šildomi priekinio stiklo purkštuvai ■ ■ ■ 
Elektrinis stovėjimo stabdys ■ ■ ■ 
Dvitonis garsinis signalas — ■ ■ 
Galinė parkavimo sistema □ ■ — 
Priekinė ir galinė parkavimo sistema — □ ■ 
Šildomas galinis stiklas ■ ■ ■ 
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai durų langai ■ ■ ■ 
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ■ — — 
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės su juosmens reguliatoriais  — ■ ■ 
Šildomos priekinės sėdynės ■ ■ ■ 
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Octavia ir Octavia Combi bazinė įranga (tęsinys) Active Ambition Style 
Priekinis ranktūris "JUMBO BOX" — ■ ■ 
Dalinamas ir atlenkiamas galinės sėdynės atlošas ■ — — 
Dalinamas ir atlenkiamas galinės sėdynės atlošas su centriniu ranktūriu — ■ ■ 
"AMBIENTE LIGHT" – salono iliuminacija — ■ ■ 
Kojų ertmių apšvietimas priekyje ir gale — ■ ■ 
Salono apšvietimo aktyvacija visose duryse ■ ■ ■ 
Vairaračiai    
Odinis 2 stipinų vairaratis  ■ — — 
Odinis 2 stipinų multifunkcinis vairaratis (su DSG turi pavarų perjungimo svirteles)  — ■ ■ 
Elektromechaninis vairo stiprintuvas ■ ■ ■ 
Salono mikroklimatas    
Oro kondicionierius ■ — — 
"CLIMATRONIC" dviejų zonų oro kondicionierius, su drėgmės jutikliu, kombinuotu dulkių ir žiedadulkių 
filtru, oro kokybės jutikliu AQS (air quality sensor) 

— ■ ■ 

Elektroninis oro kondicionieriaus valdymas per multimedijos ekraną – intuityviu arba klasikiniu būdu ■ ■ ■ 
Kondicionuojama keleivio pirštinių dėtuvė ■ ■ ■ 
Papildomas tiekiamo salonui oro šildytuvas (su dyzeliniais varikliais ir 1.0TSI) ■ ■ ■ 
“SUNSET” – labiau tamsinti galiniai stiklai — □ ■ 
Tonuoti priekinis, šoniniai ir galinis stiklai ■ ■ ■ 
Funkcionalumas    
Saulės skydeliai su veidrodėliais ■ ■ ■ 
Skyrelis akiniams — ■ ■ 
Parkavimo bilietų laikiklis ■ ■ ■ 
Skyrelis šepečiui arba skėčiui priekinėse duryse — ■ ■ 
Pakeliama standi bagažinės lentynėlė (Limo) ■ Limo ■ Limo ■ Limo 
Roletinė bagažinės užuolaidėlė (Combi) ■ Combi ■ Combi ■ Combi 
Bagažinės apšvietimas ■ ■ ■ 
Kilpos krovinių ir tinklelių tvirtinimui ■ ■ ■ 
Dvigubas kabliukas krepšiams (Limo) — ■ Limo ■ Limo 
Kabliukai krepšiams (Combi) — ■ Combi ■ Combi 
Bagažinės apmušimas kilimine danga ■ ■ ■ 
Plastmasinė įkrovimo slenksčio apsauga ■ ■ ■ 
Dėtuvės už galinių ratų su Cargo elementais kairėje pusėje — ■ ■ 
Ledo grandiklis (degalų bako dangtelyje) — ■ ■ 
Tvirtinimo vietos vaistinėlei bei avariniam ženklui ■ ■ ■ 
Tekstiliniai kilimėliai ■ ■ ■ 
Multimedija ir komunikacija    
Borto kompiuteris ■ ■ ■ 
Skaitmeninis prietaisų skydelis "VIRTUAL COCKPIT" — □ ■ 
Multimedijos sistema "SWING", 8,25“ ekranas ■ ■ — 
Remote Access  1 metų paslauga ■ ■ — 
Navigacinė sistema  "COLUMBUS", 10“ ekranas, Wi-Fi transliacija, valdymas balsu — □ ■ 
Remote Access  1 metų+Infotainment Online 1 metų paslaugos — □ ■ 
DAB – skaitmeninio radijo imtuvas ■ ■ ■ 
2x USB-C jungtys (įkrovimui+prijungimui prie multimedijos), suderinamos su Apple ■ ■ ■ 
"SMART LINK" (MirrorLinkTM, Android Auto, Apple CarPlay) □ ■ — 
"SMART LINK" (MirrorLinkTM, Android Auto, Apple CarPlay), laidinė ir belaidė sąsaja — □ ■ 
4 garsiakalbiai (priekyje) ■ — — 
8 garsiakalbiai (4 priekyje ir 4 gale) □ ■ ■ 
Mobilaus telefono paruoša su Bluetooth, be skyrelio telefonui ■ ■ ■ 
Pagalbos iškvietimo sistema eCall ■ ■ ■ 

 
■ – bazinė įranga 
□ – papildomai užsakoma įranga 
— – negalima įranga 
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Kodas Octavia ir Octavia Combi papildomai užsakoma įranga  Active Ambition Style 
 Patogumo ir saugos sistemos     
EM1 DRIVER ALERT – perspėjimo apie nuovargį sistema  42 42 42 
KS1 Head-up projekcinis ekranas  — — 663 
PDB Apsaugos sistema (signalizacija) su SAFE sistema Negal. 4E6 258 258 — 
PDC "KESSY FULL" – beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema, be SAFE sistemos  — 275 — 
PDE "KESSY FULL" ir apsaugos sistema (signalizacija) su SAFE sistema  — 533 258 
PE4 Galinės šoninės saugos oro pagalvės  312 312 312 
7W2 "CREW PROTECT ASSIST"- proaktyvi keleivių apsaugos sistema 

(basic and front) 
+ PE4 160 160 160 

7W4 "CREW PROTECT ASSIST"- proaktyvi keleivių apsaugos sistema 
(basic, front and rear) 

+ PE4, 7Y1/PW5 
Ambition: + RAF, YOY, PWJ, 

7J2/PSK, PW4 

— 179 179 

4H5 Elektra valdomas galinių durų blokavimas vaikų saugai  — 46 ■ 
PFA Blogų kelių paketas Negal. PFE/PFD/PFH/WBD 168 168 168 
PFC "DRIVING MODE SELECTION" – važiavimo profilio pasirinkimas  — 107 107 
PFD Adaptyvi važiuoklės kontrolė DCC, įskaitant DRIVING MODE 

SELECTION (nuo 110 kW) 
Negal. PFC/PFA/PFE/PFH — 993 993 

PFE Sportinė pakaba Negal. PFA/PFD/PFH/WBD — 156 156 
PFH Progresyvus vairo mechanizmas (nuo 110 kW, išskyrus 1.5TSI DSG)  Negal. PFA/PFE/PFD — 318 318 
7X1 Parkavimo sistema su jutikliais gale  362 ■ — 
7X2 Parkavimo sistema su jutikliais priekyje ir gale  — 323 ■ 
7X5 PARK ASSIST – parkavimo asistentas su jutikliais priekyje ir gale  — 656 333 
 Šviesos ir asistavimo sistemos     
PK9 "LIGHT" paketas – MATRIX LED priekiniai žibintai su dinaminiu šviesos 

srauto skirstymu ir apšvietimo posūkiuose funkcija (AFS 1), TOP 
versijos LED galiniai žibintai 

Negal. PK8/PKA — 1.383 911 

PKA "LIGHT AND VIEW" – MATRIX LED priekiniai žibintai su dinaminiu 
šviesos srauto skirstymu ir apšvietimo posūkiuose funkcija (AFS 1), TOP 
versijos LED galiniai žibintai + galinio vaizdo kamera 

Negal. PK8/PK9/PKR — 1.767 — 

8X8 Priekinių žibintų plovimo sistema, ploviklio lygio indikatorius  — 137 137 
PKR "REAR LIGHT VIEW" – TOP versijos LED galiniai žibintai ir galinio vaizdo kamera Negal. PKA — 568 ■ 
PK8 "AUTO LIGHT ASSIST" – automatinis ilgųjų šviesų valdymas su 

multifunkcine kamera 
Negal. PK9/PKA — 288 ■ 

8VQ TOP versijos LED galiniai žibintai  — 184 ■ 
8WB Priekiniai rūko žibintai  207 ■ ■ 
8WH Priekiniai rūko žibintai su posūkio funkcija  — 118 118 
PW3 Elektra prilenkiami išoriniai veidrodžiai  — 109 ■ 
PW4 Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ir automatiškai 

tamsėjantys bei elektra prilenkiam išoriniai veidrodžiai "LIGHT AND RAIN ASSIST" 
 — 253 ■ 

PW5 "SIDE ASSIST" įskaitant "REAR TRAFFIC ALERT". Naujo tipo radaras 
stebi situaciją gale iki 70 m. Nauja funkcija – "EXIT WARNING", išlipant 
perspėjanti apie besiartinančius dviračius, paspirtukus ir pan. 120⁰ 
kampu ir 35 m atstumu + išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija 

+ PWA/PWC/PWD 
 

— — 509 

7Y1 "SIDE ASSIST" įskaitant "REAR TRAFFIC ALERT". Naujo tipo radaras 
stebi situaciją gale iki 70 m. Nauja funkcija – "EXIT WARNING", išlipant 
perspėjanti apie besiartinančius dviračius, paspirtukus ir pan. 120⁰ 
kampu ir 35 m atstumu 

Ambition: + RAF, YOY, 
9WJ, PSK/7J2, PW4 

— 482 482 

8T6 "CRUISE CONTROL" – kruizo kontrolė su greičio ribotuvu  196 ■ ■ 
8T8 "ADAPTIVE CRUISE CONTROL" – adaptyvi kruizo kontrolė iki 210km/h  — 412 412 
PSK "TRAVEL ASSIST LOW" asistavimo sistemų paketas: "ADAPTIVE 

CRUISE CONTROL" – adaptyvi kruizo kontrolė iki 210km/h, Lane Assist 
su adaptyvia eismo juostos palaikymo funkcija + Emergency Assist, 
dinaminis kelio ženklų rodymas 

MQ + PL4/PL9 
DQ + PLC/PLF 

Ambition: + RAF, YOY, 
9WJ,  

— 961 658 

 Vairaračiai     
PL4 Šildomas 2-stipinų multifunkcinis vairaratis  — 135 135 
PL7 3-stipinų sportinis multifunkcinis vairaratis  — 119 119 
PL9 Šildomas 3-stipinų sportinis multifunkcinis vairaratis  — 254 254 
PLC Šildomas 2-stipinų multifunkcinis vairaratis, su DSG valdymu + DSG — 135 135 
PLE 3-stipinų sportinis multifunkcinis vairaratis, su DSG valdymu + DSG — 121 121 
PLF Šildomas 3-stipinų sportinis multifunkcinis vairaratis, su DSG valdymu + DSG — 254 254 
 Salono mikroklimatas     
PHB 3-jų zonų oro kondicionierius  — 268 268 
PHC Autonominis salono šildytuvas (su benzininiais varikliais, išskyrus 1.0TSI)  — 1.083 1.083 
PHC Autonominis salono šildytuvas (su dyzeliniais varikliais ir 1.0TSI)  — 919 919 
4GW Šildomas priekinis stiklas (metalo plėvelės technologija) (negal. su 1.0TSI MQ)  — 286 286 
4KF "SUNSET" – labiau tonuoti galiniai šoniniai ir galinis stiklai  — 202 ■ 
VW5 "SUNSET" + akustiniai priekiniai šoniniai langai  — 326 125 
VW6 Akustiniai priekiniai šoniniai langai  — 123 — 
 Dizainas     
PBI Priekinė salono panelė Beige spalvos Interjeras CB (Beige)   +5MN 

Negal. PWD, PBC/PBE/PBD/WBD 
— — 0 

5MN Salono apdaila "PIANO BLACK"  — — 0 
7M3 Durų slenksčių juostos  — 60 60 
PKG Chromuota apdailos juostelė priekiniame bamperyje  — 40 ■ 
0NA Be modelio pavadinimo užrašo automobilio gale  0 0 0 
VF1 Pedalų apdailos (nuo rugsėjo)  — 107 107 
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Kodas Octavia ir Octavia Combi papildomai užsakoma įranga (tęsinys)  Active Ambition Style 
 Sėdynės     
PBD Kombinuotas odos/gobeleno sėdynių apmušimas Interjeras BG 

Negal. PWD, PBB, WBD 
— 856 856 

PBE Odinis sėdynių apmušimas Interjeras BG 
Negal. PWD, WBD 

— — 1.667 

PBF Kombinuotas Suedia/odos sėdynių apmušimas Interjerai BG/CB   +PBI, 5MN 
Negal. PWD/WBD 

— — 1.418 

PBB Dirbtinės odos priekinių sėdynių atbulinė pusės apmušimas Ambition Interjeras BG 
Negal. PBD/WBD 

— 25 — 

PBC Dirbtinės odos priekinių sėdynių atbulinė pusės apmušimas Style Interjeras BG 
Negal. PWD/WBD 

— — 25 

PWA Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, įskaitant nugaros atramą, su 
atminties funkcija 

+ PW5 
Negal. PWD, PWC 

— — 477 

PWC Elektra valdomos priekinės sėdynės, įskaitant nugaros atramas, su 
atminties funkcija 

+ PW5 
Negal. PKJ, PWD, PWA 

— — 1.016 

PWD "ERGOSITZ HIGH" – aukščiausio komforto ergonomiškos priekinės 
sėdynės. Pasižymi net tiktai neprilygstamo patogumo dizainu, bet ir 
šiomis savybėmis: elektra valdomos, įskaitant 4 kryptims reguliuojamas 
nugaros atramas su masažo funkcija, programuojama atmintis , 
mechaniškai reguliuojamas sėdimosios dalies prailginimas. Sėdynės 
apvilktos perforuotos odos apmušalais ir yra ventiliuojamos. Komplektą 
papildo galinių sėdynių nuotolinio atlenkimo iš bagažinės mechanizmas. 
Galima užsakyti nuo 2020 metų 3-io ketvirčio 

+ PW5 
Negal. PKJ, PBI, 

PWA/PWC, 
PBC/PBF/PBE/PBD, 

WBD 

— — 2.686 

PWE Ergonominės sėdynės BASIC (nuo 2020 lapkričio)  — 446 446 
4A4 Šildomos priekinės ir galinės sėdynės + PHB — 168 168 
WBD Sportinis paketas  DYNAMIC , įskaitant sportinę pakabą:  

SUNSET, pedalų apdailos, salono apdaila, sportinis 3-stipinų 
multifunkcinis odinis vairaratis, galinių sėdynių nulenkimo iš bagažinės 
įtaisas, galinis spoileris, durų slenksčių apdailos, sėdynių apmušimas 
gobelenu SPORT, komfortiškos priekinės sportinės sėdynės, išoriniai 
apdailos elementai 

Negal. PFA, 7M3, PFE, 
PWD, PBI, PL4/PL7, 

PLC/PLE,  
PBC/PBF/PBE/PBD, 

VW6 

— 804 635 

 Komfortas     
3FU Panoraminis 2-jų sekcijų stoglangis, priekinė jų – valdoma elektra (Combi)  — 1.107 1.107 
4E7 Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durys Ambition: + 4H5/PKS/PKZ, 

PK9/PKA/PKR/8VQ 
— 379 ■ 

4E6 VIRTUAL PEDAL – kojos judesiu valdomos elektra atidaromos 
ir uždaromos bagažinės durys 

Ambition: + PDC/PDE, 
4H5/PKS/PKZ, 

PK9/PKA/PKR/8VQ  

— 558 179 

7J2 Skaitmeninis prietaisų skydelis "VIRTUAL COCKPIT"  — 433 ■ 
 Funkcionalumas     
PKE Dvigubos bagažinės grindys su pritaikomais aliuminio bėgeliais (Combi) Negal. PKC — 254 254 
PKC "SIMPLY CLEVER" paketas: centrinė konsolė su laikikliu medijai ir 

žaliuzėmis, dvipusis apverčiamas bagažinės kilimėlis, laikiklis planšetei 
 

Negal. PKE 
— 146 146 

PKJ Daiktų laikymo paketas: dėtuvė po keleivio sėdyne, tinklelių programa, 
Cargo elementai (išskyrus 1.0TSI DSG ir 1.5TSI DSG) 

Negal. PWC/PWD — 88 88 

PKS "SUN AND PACK" paketas (Limo): šoninės ir galinė užuolaidėlės, el. 
galinių durų užraktų blokavimas, "MULTIFLEX" lentynėlė 

 
 

— 274 242 

PKZ "SLEEP" (miego) paketas (Combi)  — 256 225 
PK0 Vilktis priekabai, nulenkiama su elektriniu užraktu  884 884 884 
PK1 Vilktis priekabai, nulenkiama su elektriniu užraktu ir adapteriu  919 919 919 
1M5 Paruoša vėlesniam vilkties sumontavimui  188 188 188 
UK3 Mechaninis galinės sėdynės nulenkimas iš bagažinės  — 91 91 
3CX Tinklinė bagažinės skyriaus pertvara (Combi)  163 163 163 
3X5 Krepšys slidėms  — 118 118 
6M3 Tinklelių komplektas ir Cargo elementai bagažinėje  — 70 70 
8M1 Galinio lango valytuvas (Limo; serija su Combi)  137 137 137 
PBA "FLEET" paketas (galingesnis generatorius ir/arba talpesnis 

akumuliatorius) (išskyrus 1.0TSI) 
 — 47 47 

 Garantija     
EA9 Pratęsta garantija iki 5 metų arba 150.000 km (kas įvyks anksčiau)  280 280 280 

 
 

 Multimedija ir komunikacija  Active Ambition Style 
RAF Navigacinė sistema  "COLUMBUS", 10“ ekranas, Wi-Fi transliacija, 

valdymas balsu + Web radijas 
Ambition: + YOY, 

9WJ, PSK/7J2  
— 1.590 ■ 

YOY Remote Access   1 metų + Online Infotainment  1 metų paslaugos + RAF — 0 ■ 
PT2 Komfortiška telefonijos įranga su LTE, Bluetooth, belaidžiu įkrovikliu ir 

skyreliu telefonui 
 — 293 293 

U9C 2x USB priekyje, 2x USB gale, 1x USB galinio vaizdo veidrodyje  — 156 156 
PT9 230V lizdas + 2x USB priekyje, 2x USB gale, 1x USB galinio vaizdo veidrodyje  — 256 256 
8RM 8 garsiakalbiai  105 ■ ■ 
9VS "SOUND SYSTEM CANTON" 

(negalima su mHEV ir 1.0TSI) 
+ PJC 

Ambition: + RAF, YOY, 9WJ, PDC/PDE, PSK/7J2, PKS/PKZ/4H5 
— 660 660 

9WJ "SMART LINK" (MirrorLinkTM, Android Auto, Apple CarPlay), laidinė ir belaidė sąsaja  — 172 ■ 
9WT "SMART LINK" (MirrorLinkTM, Android Auto, Apple CarPlay)  172 ■ — 
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Kodas Ratai  Active Ambition Style 
      
PJ1 Lieti ratai "VELORUM"  6,5J x 16" – 4 vnt. 

 

■ ■ — 

PJ0 Lieti ratai "TWISTER AERO"  7J x 16" – 4 vnt. 

 

147 — — 

PJ2 Lieti ratai  "ROTARE AERO"  7J x 17  - 4 vnt.  

 

— 351 ■ 

PJ3 Lieti ratai  "PULSAR AERO" , juodi, poliruoti, 7J x 17  - 4 vnt. 

 

— 547 197 

PJ4 Lieti ratai  "VEGA AERO" , juodi, poliruoti, 7,5J x 18  - 4 vnt. 

 

— 970 619 

PJ5 Lieti ratai  "PERSEUS" , poliruoti 7,5J x 18  - 4 vnt. 

 

— 863 512 

PJ6 Lieti ratai  "PERSEUS" , Anthracite, poliruoti, 7,5J x 18  - 4 vnt. 

 

— 970 619 

 Atsarginiai ratai     
PJA Laikinas plieninis atsarginis ratas, keltuvas ir raktas Negal. 9VS 144 144 144 

PJB Plieninis atsarginis ratas, keltuvas ir raktas + PJ1 144 144 — 

PJC Vietą taupantis atsarginis ratas, keltuvas ir raktas + 9VS — 144 144 

HV8 Visa sezoninės padangos (iki 110 kW) + PJ2/PX2 — 168 168 
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GRYNOS SPALVOS 
 

"METALLIC" SPALVOS 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kodas Kėbulo dažų spalva EUR 
*FLT Crystal Black Metallic 6J6J 

Velvet Red Metallic  K1K1 
880 

*MET Black Magic Pearlescent 1Z1Z 
Brilliant Silver Metallic 8E8E 
Lava Blue Metallic  0F0F 
Maple Brown Metallic 4Q4Q 
Moon White Metallic 2Y2Y 
Quartz Grey Metallic F6F6 
Race Blue Metallic  8X8X 
Titan Blue Metallic  9F9F 

480 

*SPE Candy White  9P9P 
Corrida Red  8T8T 

320 

*UNI Energy Blue  K4K4 0 
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OCTAVIA  OCTAVIA COMBI 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

  

 
 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 1.0 TSI/81 kW 1.5 TSI/110 kW 2.0 TDI/85 kW 2.0 TDI/110 kW 
 Turbo-benzininis variklis Turbo-benzininis variklis Turbo-dyzelinis variklis Turbo-dyzelinis variklis 
VARIKLIS     
Cilindrų skaičius/darbinis tūris (cm3) 3/999 4/1498 4/1968 4/1968 
Maksimali galia/sūkių skaičius (kW/min-1) 81/5500 110/5000-6000 85/2750-4250 110/3000-4200 
Maksimalus sukimo momentas/sūkių skaičius (Nm/min-1) 200/2000-3000 250/1500-3500 300/1600-2500 360/1600-2750 
Emisijos reglamentas EURO 6 AP EURO 6 DG EURO 6 DG EURO 6 DG 
Degalai Benzinas, min 95 Benzinas, min 95 Dyzelinas Dyzelinas 
     
TRANSMISIJA     
Tipas Priekiniai varantieji ratai Priekiniai varantieji ratai Priekiniai varantieji ratai Priekiniai varantieji ratai 
Pavarų dėžė Mechaninė 6-pavarų Mechaninė 6-pavarų Mechaninė 6-pavarų Automatinė 7-pavarų 

DSG 
     
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS  
(skliaustuose nurodytos reikšmės Combi variantui) 

    

Maksimalus greitis (km/h) 208 (224) 230 (224) 211 (205) 227 (222) 
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) 10,8 (8,3) 8,2 (8,3) 10,3 (10,4) 8,7 (8,8)  
Degalų sąnaudos NEDC (l/100 km)     

- mieste 6,0 (6,3-6,4) 6,2-6,4 (6,3-6,4) 4,2 (4,2) 4,4 (4,4) 
- užmiestyje 3,8-3,9 (4,0-4,1) 3,9-4,0 (4,0-4,1) 3,1 (3,1-3,2) 3,2-3,3 (3,3-3,4) 
- kombinuotos 4,6-4,7 (4,7-4,8) 4,7-4,8 (4,8-4,9) 3,5 (3,5-3,6) 3,6-3,7 (3,7) 

CO2 emisija NEDC (g/km) - kombinuota 105-107 (111-113) 109-111 (110-113) 91-93 (92-94) 96-97 (97-98) 
Degalų sąnaudos WLTP (l/100 km)     

- žemos 6,562–7,201 7,465–8,516 4,890–5,644 5,882–6,575 
- vidutinės 4,948–5,847 5,294–6,578 4,132–5,046 4,529–5,337 
- aukštos 4,337–5,382 4,482–5,808 3,391–4,498 3,672–4,694 
- labai aukštos 4,899–6,420 5,064–6,943 3,804–5,559 4,087–5,492 
- kombinuotos 4,957–6,087 5,251–6,729 3,888–5,139 4,288–5,359 

CO2 emisija WLTP (g/km) - kombinuota 112,10–137,70 119,50–153,10 101,90–134,70 112,40–140,50 
 
Išmetamas CO2 kiekis ir degalų sąnaudos priklauso nuo įrangos ir komplektacijos. Nurodytos suvartojimo ir išmetamųjų teršalų vertės buvo nustatytos laikantis įstatyme nustatytų matavimo metodų. Nuo 
2018 m. rugsėjo 1 dienos nauja WLTP (visame pasaulyje suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo tvarka) pakeis ankstesnį vairavimo ciklą (NEDC). Dėl realistiškesnių bandymo sąlygų pagal WLTP 
išmatuotos degalų sąnaudos daugeliu atvejų išmetamo CO2 vertės yra didesnės nei išmatuotos pagal NEDC. Daugiau informacijos apie WLTP ir NEDC skirtumus galima rasti tinklalapyje 
https://www.skoda.lt/owners/wltp.  
Šiuo metu NEDC vertės vis dar yra svarbios komunikacijai. Kalbant apie naujus automobilius, kuriems tipas patvirtintas pagal WLTP, NEDC vertės yra išvestos iš WLTP verčių. Papildomos WLTP verčių 
specifikacijos gali būti būtinos. Kitu atveju, galite naudoti savo noru. Kadangi NEDC vertės nurodomos kaip diapazonai, jos nenurodo vienos atskiros transporto priemonės ir nėra pasiūlymo dalis. Jie naudojami 
tik palyginimui tarp skirtingų transporto priemonių markių ir modelių. Papildoma įranga ir priedai (papildomos dalys, padangų formatas ir kt.) gali būti svarbūs transporto priemonės parametrams, tokiems 
kaip, svoris, pasipriešinimas riedėjimui ir aerodinamika. Oro bei eismo sąlygos ir individualus vairavimo elgesys taip pat turi įtakos transporto priemonės degalų, energijos suvartojimui, išmetamo CO2 kiekiui 
ir ridai.  


