
OCTAVIA RS
    UN RS 245 

JAUNĀ ŠKODA



Jaudu nevar izmērīt ar hronometru. Tāpat to nevar 
aprakstīt ar skaistiem vārdiem. Tās ir emocijas, kuras var 
piedzīvot, tikai skatoties kā garām paslīd izplūdusi 
pasaule, vienkārši nospiežot pedāli zem labās kājas. 
Izbaudiet trīsas, kuras sniedz jaunās ŠKODA OCTAVIA 
RS jauda - pa īstam nepieradināta automašīna.

Šī automašīna izstaro sportisku raksturu, pat stāvot uz 
vietas. Ar sportisko stilu un pārsteidzošiem LED priekšējiem 
lukturiem, OCTAVIA RS sportiskie nodomi atklājas tikpat 
ātri, kā steidzīgie zirgspēki zem tās dzinēja pārsega. Un ar 
papildaprīkojumā pieejamo 4x4 piedziņu tā ir automašīna 
pati savā, unikālajā segmentā.

OCTAVIA RS ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai radīt 
skaistus automobiļus, ar kuriem braukt ir tikpat aizraujoši 
šodien kā tad, kad tikai sākām. 

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA. 

KAS ĪPAŠS JAUNAJĀ OCTAVIA RS?



SKATS NO PRIEKŠPUSES 
Automašīnu var viegli atpazīt 
pēc RS emblēmas uz 
priekšējā radiatora režģa, kā 
arī niknās, sportiskās 
izteiksmes, ko tai piešķir 
LED priekšējie lukturi un RS 
dizaina LED miglas lukturi.

DISKI
Disku izvēle ir jūsu 

individualitātes izpausme. 
Pieejami vieglmetāla diski ar 

izmēriem no 17” līdz pat 
pievilcīgajiem papildaprīkojuma 

19" Xtreme.

IZPŪTĒJS
Hromēti izpūtēja 
uzgaļi vēl vairāk 
akcentē automašīnas 
sportisko izskatu.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKA SPOILERIS
Liftbeka versija aprīkota ar bagāžas nodalījuma 
vāka spoileri, kas uzlabo automašīnas stabilitāti 
lielākā ātrumā.

LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI 
Aizmugurējie lukturi ar jau ierasto 
C formas izgaismojumu ir aprīkoti 
ar LED spuldzēm, tāpat kā 
numurzīmes izgaismojums.

OCTAVIA RS ir monumentālas estētikas un sportiska 
stila apvienojums. Tās pārsteidzošais izskats ir 
papildināts ar sportisku šasiju, savukārt tās 
funkcionalitāti pasvītro atjautīgi eksterjera elementi. 

LĪDZ PAT 230 
SKAISTIEM ZIRGIEM



KOKPITA 
KOMFORTS
Kamēr vadītājs var baudīt sportiska 
kokpita atmosfēru, līdzbraucējus ieskauj 
maksimāls komforts. Visā salona garumā 
izvietotais vides apgaismojums pieejams 
desmit dažādās pievilcīgās krāsās.



SPORTA STŪRE 
Sporta multifunkcionāla stīre 
ar perforētas ādas apdari ļauj 
jums vadīt radio un telefona 
funkcijas ar digitālo balss 
pastiprinātāju, kā arī DSG 
(divsajūgu pārnesumkārbu). 
To var aprīkot arī ar apsildi, 
ko var ieslēgt informācijas un 
izklaides sistēmā.

VIDES APGAISMOJUMS  
RS versijas pievilcīgais 
interjers kļūst vēl 
skaistāks, ieslēdzoties 
vides apgaismojumam (ar 
desmit izskatīgu krāsu 
izvēli).

Pārsteidzoša ietilpīva sastopas ar sportiska dizaina 
interjeru, kas pieejams ekskluzīvā, melnā krāsā. 
Neskaitāmas detaļas padara katru braucienu patīkamāku, 
bet oriģinālā RS emblēma uz stūres, sēdekļiem un 
ātrumpārslēga sviras akcentē automašīnas pēc sajūsmas 
izslāpušo dabu.

DRESKODS: 
SPORTISKS

DURVJU SLIEKŠŅU 
UZLIKAS 
Uz priekšējo durvju 
sliekšņu 
dekoratīvajām 
uzlikām atrodami 
oriģinālie RS 
uzraksti.

SĒDEKĻI
Sporta sēdekļiem ir 

integrēti galvas balsti. 
oriģināli RS emblēmas 

izšuvumi uz atzveltnēm. 
Sēdekļu apdare 

Alcantara®/ādas 
kombinācijā ar pelēkām vai 

sarkanām šuvēm (skatīt 
attēlu) ir pieejama 

papildaprīkojumā. Vienlīdz 
interesanta ir arī 

standartaprīkojumā 
pieejamā kombinācija - 

audums/Alcantara®.

PEDĀĻU UZLIKAS
Nerūsējošā tērauda pedāļu 
uzlikas ir stilīgs akcents, kas 
turklāt uzlabo arī vadītāja 
komfortu.



MY SKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais 
MyŠKODA lietotnes 
asistents (Android un iOS

sistēmām), kurš var būt noderīgs 
visdažādākajās ikdienas situācijās. 
Piemēram, jūs varat izmantot to, lai piekļūtu 
sava automobiļa informācijai vai lai gūtu 
padziļinātas zināšanas par vadības 
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs 
interesējošais indikatora signāls utt. Pols
spēj arī sazināties ar jūsu personisko 
kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst 
par tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to 
visērtāk nokļūt.

PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa 
nodalījums, kas izvietots
ātrumpārslēga sviras 
priekšpusē, pastiprina jūsu
mobilās ierīces tīkla signālu. 
Tajā pašā laikā tas
brauciena laikā uzlādē jūsu 
tālruni, izmantojot
bezvadu savienojumu.

* SmartLink+ lietošanas noteikumi u
savietojamības informācija pieejama mūsu 
mājaslapā.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar MirrorLink® Apple 
CarPlay un Android Auto atbalstu) automobiļa informācijas un izklaides 
sistēma ļauj vadītājam droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt visas 
uzstādītās lietotnes, kas ir sertificētas izmantošanai automobilī ir savietojamas 
ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai Android Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī 
SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot viedtālruni ar automobili, 
izmantojot WiFi, lai piekļūtu interesantai informācijai par jūsu braucienu, 
piemēram, degvielas patēriņa datiem, braukšanas dinamikai vai servisa 
informācijai.*

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un jaunākā laikapstākļu informācija par jūsu 
atrašanās vietu vai galamērķi, ieskaitot nokrišņu prognozi un 
brīdinājumiem.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties labāko maršrutu: aktuālā informācija sniedz 
jums perfektu pārskatu par katru braucienu. Tā ļauj arī reaģēt 
uz jauniem satiksmes pavērsieniem, piemēram, ceļu 
remontiem, avārijām vai sastrēgumiem. 

PARKOŠANĀS VIETA 
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa 
atrašanās vietas informāciju lielās 
autostāvvietās visur, kur dodaties,
savā telefonā ar adresi, laiku un datumu, 
kad novietojāt automobili.

SOS POGA
OCTAVIA savienojamības sistēma ietver
SOS zvanu. Šī ārkārtas sistēma tiek
aktivizēta, nospiežot sarkano pogu uz
automobiļa griestiem. Ja notiek 
negadījums, zvans tiek veikts automātiski.

SAVIENOJIETIES AR 
ŠKODA CONNECT

Būt tiešsaistē pilnībā un nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja 
izklaidei un informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena 
laikā. ŠKODA CONNECT ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju 
pasauli.

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT 
saskarne ietver divas pakalpojumu 
kategorijas. Tiešsaistes 
informācijas un izklaides sistēma 
sniedz informāciju reālā laikā, bet
Care Connect nodrošina atbalstu 
un uzlabo drošību, ļaujot attālināti 
piekļūt automobiļa vadībai . Tā 
piedāvā palīdzību situācijās, kurās 
tas var būt nepieciešams .



PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS AR GĀJĒJU DROŠĪBAS PROGNOZĒŠANU
Priekšējā asistenta sistēma ar radara pal īdzību priekšējā radiatora restē nosaka attālumu 
līdz automobilim, kas atrodas priekšā, un, ja nepieciešams, arī nobremzē jūsu 
automobili . Jaunā OCTAVIA RS aprīkota ar paplašināto priekšējo asistentu, kas papildi 
nāts ar gājēju drošības prognozēšanu, kas brīdina vadītāju, izmantojot audio/vizuāliem 
signāliem, kā arī maigi aktivizējot bremzes.

PIEKABES ASISTENTS 
Jums jānovieto stāvvietā
automobilis ar piekabi?
Piekabes asistents padarīs
jūsu manevrus drošākus
un vieglākus. Šī sistēma
kontrolē automobili, lēni
braucot atpakaļgaitā.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE 
Izmantojot radaru priekšējā radiatora restē, 
papildu pamata kruīzkontroles funkcijām, šis 
asistents notur drošu distanci līdz priekšā 
braucošajiem transportlīdzekļiem.

JUMS VIENMĒR 
BŪS, UZ KO 
PAĻAUTIES

Dažādas aktīvās un pasīvās asistentu sistēmas 
nodrošinās, lai katrs brauciens ar OCTAVIA RS būtu 
drošs un bez raizēm. Šie asistenti ļauj jums laikus 
reaģēt uz jebkādiem braukšanas apstākļiem, kādi var 
gadīties pa ceļam.

AKLĀS ZONAS BRĪDINĀJUMS
Aklās zonas sensori darbojas ar 
radaru palīdzību aizmugurējā 
bamperī, pateicoties kuriem 
tiek noteikta citu 
transportlīdzekļu atrašanās 
aklajā zonā aiz vai blakus 
automobilim. Balstoties uz 
attālumu un apkārtējo 
transportlīdzekļu ātrumu, 
sistēma nosaka, vai būtu 
jābrīdina vadītājs.



PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS
Informācijas un izklaides sistēma ļauj dažādiem vadītājiem radīt 
pašiem savus individuālos iestatījumus. Tie ietver, piemēram, 
braukšanas režīma izvēli, elektroniski vadāmā vadītāja sēdekļa 
iestatījumus, gaisa kondicioniera, radio un navigācijas sistēmu 
iestatījumus. Personalizēta automašīna aprīkota ar trim atslēgām, un 
visas atšķirīgo vadītāju pielāgotās funkcijas tiek automātiski aktivizētas, 
atverot auto ar atbilstošo atslēgu.

JAUDAS REŽĪMA IZVĒLE 
Automašīna aprīkota ar 
Performance Mode jaudas režīma 
izvēli, kas ietver jaudīgas skaņas 
ģenerēšanu, ļaujot izvēlēties 
dzinēja skaņu salonā: normal, eco 

vai sport režīmā.

DZINĒJI
Zem katras OCTAVIA RS motora pārsega 
pukst sportiska sirds, lai arī kādu dzinēju jūs 
izvēlētos. Mūsu piedāvājumā RS pamata 
līmenī ietilpst 2.0 TSI/169 kW (benzīna) un 

2.0 TDI/135 kW (dīzeļdzinējs), kuri pieejami 
arī ar 4x4 piedziņu.

4X4
Inteliģentā 4x4 piedziņa ir ļoti 
interesanta alternatīva. 

Parastos apstākļos 
automašīna sniedz jums 
priekšpiedziņas priekšrocības, 
savukārt ekstremālos 
apstākļos, nepārspējamu 4x4 
piedziņas saķeri.

MĒRINSTRUMENTU PANELIS
Pievilcīgais Maxi DOT krāsu displejs aprīkots 
ar LapTimer apļa laika funkciju, kas piešķir 
braukšanas pieredzei papildu sportiskumu. 
Vadītājs arī novērtēs skaidro apgaismojumu 
baltā krāsā.

SAJŪSMA UZ 
CEĻA
OCTAVIA RS sevī unikāli apvieno dinamisku 
braukšanas pieredzi un komfortabla ģimenes 
automašīnas sniegtās iespējas. Un pateicoties 
automašīnas izcilajām braukšanas īpašībām, jūs 
varat droši izmantot dzinēja potenciālu pilnībā.



KAS ĪPAŠS
JAUNAJĀ ŠKODA 

OCTAVIA RS 245? 

VAI TĀ IR JAUDA?

VAI TIE IR LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI?

   VAI TIE IR 19" 
XTREME DISKI?



IMPERATORS 
STARP KARAĻIEM

OCTAVIA RS 245 ir visjaudīgākais sasniegumu līmenis. Tās 
sportiskais dizains ir papildināts ar pārsteidzošu komfortu. 

Tomēr tas, kas to padara absolūti unikālu, atrodams zem 
dzinēja pārsega: tas ir 245ZS benzīna dzinējs. Automašīna ir 
papildus aprīkota ar priekšējās ass aktīvo, elektronisko 
bloķēšanas diferenciāli. Tas nodrošina maksimālu saķeri, novērš 
izslīdēšanu un piešķir papildu izveicību.

SĒDEKĻI
Komfortablā Alcantara®/

ādas apdare ir papildināta 
ar sarkanām vai pelēkām 
šuvēm. Un, protams, 
sēdekļu atzveltnes rotā RS 
logo.

DISKI 
Ekskluzīvi šai versijai 

pieejamie 19" Xtreme 

vieglmetāla diski 
melnā krāsā vēl vairāk 

pastiprina spēcīgo 
iespaidu.

IZPŪTĒJS
Izpūtēja gali spīdīgi melnā krāsā ir 
īpaši radīti, lai radītu raksturīgu, 
sportisku dzinēja skaņu.

MELNAS UZLIKAS
Ārējo sānu spoguļu melnās uzlikas 
ir vēl viena RS 245 versijas 
raksturīgā iezīme.

SKATS NO PRIEKŠPUSES 
Dinamiskais automašīnas 
priekšējās daļas dizains ir 
pasvītrots ar spīdīgi melnu 
priekšējo radiatora režģi un 
īpašu RS emblēmu.



17" DENOM vieglmetāla diski
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DISKI

19" XTREME vieglmetāla diski sudraba krāsā 19" XTREME vieglmetāla diski antracīta krāsā

18" GEMINI vieglmetāla diski sudraba krāsā

19" XTREME vieglmetāla diski antracīta krāsā

18" GEMINI vieglmetāla diski antracīta krāsā 18" GEMINI vieglmetāla diski melnā krāsā

* Nav pieejami RS 245 versijai
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2.0 TSI/169 kW 2.0 TSI/180 kW* 2.0 TDI/135 kW 2.0 TDI/135 kW 4x4

DZINĒJS
Cilindri/darba tilpums (cc) 4/1,984 4/1,984 4/1,968 4/1,968

Maksimālā jauda (kW / min-1) 169/4,700–6,200 180/5,000–6,700 135/3,500–4,000 135/3,500–4,000

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1) 350/1,500–4,600 370/1,600–4,300 380/1,750–3,250 380/1,750–3,250

Emisijas norma/degviela EU6/benzīns, min. RON 95 EU6/benzīns, min. RON 95 EU6/dīžeļdegviela EU6/dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h) 250 (249) 250 232 (230) 228

Ieskriešanās 0–100 km/h (s) 6.7 (6.8) 6.6 7.9 7.6

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)
– pilsētā 7.9 (8.5) 8.7 (8.3) 5.3 (5.8) 5.9

–  ārpus pilsētas 5.5 (5.5) 5.4 (5.3) 4.1 (4.4) 4.7

– kombinētais 6.5 (6.6) 6.6 (6.4) 4.5 (4.9) 5.1

CO2 izmeši (g/km) 149 150 (146) 119 (129) 134

Apgriešanās diametrs (m) 10.6 10.6 10.6 10.6

TRANSMISIJA
Piedziņas tips Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa 4x4

Sajūgs Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Elektrohidraulisks daudz disku

Pārnesumkārba Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 6 pārnesumu DSG) Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 7 pārnesumu DSG) Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 6 pārnesumu DSG) Automātiska 6 pārnesumu DSG

SVARS
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg) 1,420 (1,440) 1,445 (1,465) 1,445 (1,465) 1,550

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg) 542 542 542 542

Pilnā masa (kg) 1,887 (1,907) 1,912 (1,932) 1,912 (1,932) 2,017

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg) 710 (720) 720 (730) 720 (730) 750

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1,600 1,600 1,600 1,800

Degvielas tvertnes tilpums (l) 50 50 50 55

2.0 TSI/169 kW 2.0 TSI/180 kW* 2.0 TDI/135 kW 2.0 TDI/135 kW 4x4

4/1,984 4/1,984 4/1,968 4/1,968

169/4,700–6,200 180/5,000–6,700 135/3,500–4,000 135/3,500–4,000

350/1,500–4,600 370/1,600–4,300 380/1,750–3,250 380/1,750–3,250

247 (245) 250 230 (228) 224

6.8 (7.0) 6.7 8.0 7.7

– 7.9 (8.5) 8.7 (8.3) 5.3 (5.8) 5.9

– 5.5 (5.5) 5.4 (5.3) 4.1 (4.4) 4.7

– 6.5 (6.6) 6.6 (6.4) 4.5 (4.9) 5.1

149 150 (146) 119 (129) 134

10.6 10.6 10.6 10.6

1,442 (1,462) 1,467 (1,487) 1,467 (1,487) 1,572

566 566 566 566

1,933 (1,953) 1,958 (1,978) 1,958 (1,978) 2,063

720 (730) 730 (740) 730 (740) 750

1,600 1,600 1,600 1,800

50 50 50 55

TEHNISKIE DATI 
OCTAVIA  RS

TEHNISKIE DATI 
OCTAVIA  COMBI RS

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA
Virsbūve Ārējie izmēri
Tips 5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi Garums/platums/augstums (mm) 4,689/1,814/1,448

Aerodinamiskā pretestība Cw 0.291–0.303 atkarībā no izvēlētā dzinēja Wheel base (mm) 2,680

Šasija Sporta dizains Garenbāze (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja 1,535/1,544

Priekšējā ass McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru Klīrenss (mm) 127

Aizmugurējā ass Daudzsviru piekare ar vērpes stabilizatoru Salona izmēri
Bremžu sistēma Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm) 1,454/1,449

– priekšējās bremzes/aizmugurējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm) 983/980

Stūres iekārta Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)
Riteņu diski/riepas 7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 atkarīb no izvēlētā dzinēja Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm - paceltām/nolaistām 590/1,580

4,689/1,814/1,452

0.307–0.319 atkarībā no izvēlētā dzinēja 2,680

1,535/1,544

127

1,454/1,449

– 983/995

7.5J x 17"; 7.5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 atkarībā no izvēlētā dzinēja 610/1,740

* Pieejams tikai RS 245 versijai.
 ( ) Attiecas uz versijām ar automātisku pārnesumkārbu.

Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.* Pieejams tikai RS 245 versijai.
 ( ) Attiecas uz versijām ar automātisko pārnesumkārbu.

Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas 
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas 
sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu DZINĒJS

Cilindri/darba tilpums (cc)
Maksimālā jauda (kW / min-1)
Maksim lais griezes moments (Nm / min-1) 
Emisijas norma/degviela

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0–100 km/h (s)
Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)
 pilsētā
 ārpus pilsētas
kombinētais

CO2 izmeši (g/km)
Apgriešanās diametrs (m)

TRANSMISIJA
Piedziņas tips
Sajūgs 

Pārnesumkārba

SVARS
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg)
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg)
Pilnā masa (kg)
Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)
Degvielas tvertnes tilpums (l)

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA
Virsbūve
Tips
Aerodinamiskā pretestība Cw
Šasija
Priekšējā ass
Aizmugurējā ass
Bremžu sistēma

 priekšējās bremzes/aizmugurējās bremzes

Stūres iekārta
Riteņu diski/riepas

Ārējie izmēri
Garums/platums/augstums (mm)
Garenbāze (mm) 
Šķērsbāze (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja
Klīrenss (mm) 
Salona izmēri
Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)
Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)
Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)
Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm - paceltām/nolaistām

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Sporta dizains
McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru
Daudzsviru piekare ar vērpes stabilizatoru
Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma
Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu
Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

EU6/benzīns, min. RON 95 EU6/benzīns, min. RON 95 EU6/dīžeļdegviela EU6/dīzeļdegviela

Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa 4x4

Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Hidraulisks viena diska
(Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Elektrohidraulisks daudz disku

Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 6 pārnesumu DSG) Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 7 pārnesumu DSG) Manuāla 6 pakāpju (Automātiska 6 pārnesumu DSG) Automātiska 6 pārnesumu DSG

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas 

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu
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Jūsu ŠKODA partneris:

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no 
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS UZ 
TESTA BRAUCIENU

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo 
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar 
POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums 
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī 
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet visām 
nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā, vienalga, vai tie būtu 
braukšanas dati, degvielas atlikums, maršruta plānošana vai 
pat vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.




