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LENGE LEVE
NYE OCTAVIA!

OCTAVIA har lenge vært en av ŠKODA sine mest suksessfulle modeller. For å opprettholde denne posisjonen
fremover, kreves det kontinuerlig utvikling og innovasjon på
alle plan, inkludert design, komfort, håndtering, sikkerhet og
miljøvennlighet. Vi er glade for at den nye OCTAVIA,
bokstavelig talt, vrimler av nye funksjoner.
Vi vet allerede nå at den nye modellen ikke vil gjøre skam på
sitt navn.
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DEKORATIVE INNSTEGSLISTER

Innstegslister i sort med innlegg i rustfritt stål
5E3 071 303A

Til nye OCTAVIA kan du velge mellom ﬂere forskjellige sett
innstegslister. Alle leveres med OCTAVIA-logo og ett er også belyst
(en særdeles elegant løsning). Alle sett er perfekt estetisk tilpasset
nye OCTAVIA og beskytter lakken mot både riper og smuss.

Innstegslister med dekorativ 3D-logo
5E3 071 310 | sort høyglans
5E3 071 310A | karbon-look

Innstegslister med innlegg i rustfritt stål

Sport og design

5E3 071 303

Belyste innstegslister
5E3 071 300

Lastekantbeskytter - sort

Lastekantbeskytter - rustfritt stål

5E6 061 195 | sedan, 5E7 061 195 | stasjonsvogn

5E7 061 195A | stasjonsvogn

LED-logo projektor OCTAVIA*

Hekkspoiler*

5E3 052 133E

5E6 071 641 F9R

* tilgjengelig på et senere tidspunkt.

* tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Sport og design
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Sidespeil for passasjerside med automatisk dimming
5E4 072 538
5E4 072 538A | for biler med Side View Assist
5E4 072 538C | innfellbare, for biler med Side View Assist

SPEILKAPPER
Gjør din nye OCTAVIA mer sportslig med
sorte speilkappe. Leveres i to utførelser.
Speilkapper

Sport og design

5E3 072 530B F9R | sort metallic
5E3 072 530C F9R | sort metallic for biler med Side View Assist
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FOTVILER OG SPORTSPEDALER
Fotviler i rustfritt stål

Fotviler og sportspedaler i rustfritt stål gir din Octavia en
mer sportslig look og visuell appell. Sølvfargen matcher
også de mange kromdetaljene i interiøret.

5E1 064 209

Sportspedaler i rustfritt stål

Sport og design

5E1 064 200 | for biler med manuell girkasse
5E1 064 205 | for biler med automat

A

ALUMINIUMSFELGER
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Visste du at…
Alle våre aluminiumsfelger har passert strenge
homologeringstester for å bevise sin motstand
mot korrosjon, klimatiske påvirkninger og
kjørebelastninger.
ŠKODA originale aluminiumsfelger er
også beskyttet av et ekstremt sterkt
og varmebestandig lakklag for
lengst mulig holdbarhet.

Aluminiumsfelger

Kan brukes sammen med kjettinger.
Aluminiumsfelgene er produsert i lettvekts
aluminium og inkluderer senterkapsel med
ŠKODA logo.

PERSEUS
aluminiumsfelg 7.5J x 18” ET48
for 225/45 R18 dekk
5E3 071 498G 8Z8 | sølv børstet

Aluminiumsfelger
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VEGA

PERSEUS

ROTARE

PULSAR

aluminiumsfelg 7.5J x 18” ET48
for 225/45 R18 dekk
5E3 071 498F FL8 | sort metallic børstet

aluminiumsfelg7.5J x 18” ET48
for 225/45 R18 dekk
5E3 071 498H HA7 | antrasitt børstet

aluminiumsfelg7.0J x 17” ET46
for 205/55 R17 dekk
5E3 071 497C 8Z8 | sølv

aluminiumsfelg 7.0J x 17” ET46
for 205/55 R17 dekk
5E3 071 497D FL8 | sort metallic børstet

TWISTER

VELORUM

VELORUM

KJETTINGER

aluminiumsfelg 7.0J x 16” ET46
for 205/60 R16 dekk
5E3 071 496A 8Z8 | sølv metallic

aluminiumsfelg 6.5J x 16” ET46
for 205/60 R16 dekk
5E0 071 496L 8Z8 | sølv metallic

aluminiumsfelg 6.5J x 16” ET46
for 205/60 R16 dekk
5E3 071 496 FL8 | sort metallic

For 16” og 17” størrelse
000 091 387AK
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FELGBESKYTTELSE
OG STYLE PACK

Låsebolter
000 071 597C

Uansett om dine felger på din ŠKODA er stilige, sporty eller
rent funksjonelle, tilbyr vi en rekke praktiske og elegante
produkter som vil gjøre dine felger enda mer attraktive og
helt unike!

Ventilhetter
ŠKODA originale dekkbager

000 071 215C

000 073 900L*

* Kan leveres med ŠKODA-logo
på et senere tidspunkt.

For biler
med låsebolter:

For biler
uten låsebolter:

1Z0 071 215A Z37 | grå matt
1Z0 071 215A 01C | sort matt

1Z0 071 215 7ZS
1Z0 071 215 UZ7
1Z0 071 215 9B9
1Z0 071 215 Z37
1Z0 071 215 01C

| sølv metallic
| grå høyglans
| sort høyglans
| grå matt
| sort matt

Aluminiumsfelger

Hjulboltkapsler

INFOTAINMENT
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ŠKODA CONNECT
Det handler om reisen og ikke bare destinasjonen - og med ŠKODA
OCTAVIA nyter alle kjøreturen. Et moderne infortainmentsystem gjør det
enkelt å kommunisere med venner, samt få tilgang på aktuell
informasjon når du måtte trenge det. Vårt infortainmentsystem holder
deg og dine passasjerer fornøyd under hele turen.
Bruk ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp til å blinke med lyktene
for å lokalisere den i f.eks. parkeringshus, sørg for at alle dører er låst eller
kontroller drivstoff, traﬁkk og vær. Dra nytte av statistisk fra tidligere
kjøreturer og bruk disse til å planlegge en mer effektiv rute neste gang.
ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp gir deg en rekke andre
funksjoner som bare venter på å bli utforsket.

CONNECT App

Infotainment

OneApp er en særdeles nyttig mobilapplikasjon som gir enkel tilgang til et
bredt spekter av tjenester og assistanseverktøy. Du kan enkelt sjekke
bilens status, en turlogg eller å planlegge en tur ved å referere til interessante steder i nærheten med din smarttelefon. Med ŠKODA
Connect App vil du alltid ha full kontroll over din OCTAVIA.
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USB Tilkoblingskabel
Micro USB
Mini USB
Apple Lightning
USB C

|
|
|
|

5JA 051 446J
5JA 051 446H
5E0 051 510E
565 051 510

USB C til USB A 3.0 adapter
000 051 443H
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MyŠKODA App
ALT OM DIN OCTAVIA - RETT I DIN EGEN LOMME
Forestille deg en app på smarttelefonen din som fungerer som din
ledsager hver dag. En app som gir deg detaljert informasjon om bilen
din og dens tjenester, uansett hvor du måtte befinne deg. En måte å
få øyeblikkelig hjelp fra veihjelp eller din favorittforhandler.
En personlig assistent som sørger for at du alltid ankommer i tide.
Møt MyŠKODA-appen.

MyŠKODA App er en mobilapp tilgjengelig for iOS (Apple) og
Android (Google) enheter. Den viktigste oppgaven er å hjelpe deg i
forskjellige daglige situasjonern. Applikasjonen er utstyrt med PAUL
(PersonaI Assistant U Love), en interaktiv assistent som guider deg
gjennom appen og hjelper til med daglige problemer.

Ville det ikke være ﬁnt om du kunne presse hele bilen din inn i smarttelefonen? Med MyŠKODA-appen, får du mye mer ...

Merk:

Infotainment

Support av MyŠKODA
App avsluttes uke 36
2020.
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My Car – En sentral del av appen er fokusert på bilen din:
Car Data tilbyr den siste oppsummeringen om bilen din og
bilens serviceavtaler, Car Manual er en interaktiv kopi av
bruksanvisningen, og en hel rekke trinn for trinn forklaringer
er tilgjengelig. Før kjøreturen starter, kontrolllamper, raske
tips, videotips og Simply Clever seksjoner er tilgjengelig. Du
kan motta siste utvalgte data fra bilen direkte på mobiltelefonen din ved å koble til et kompatibelt infotainmentsystem.

My Dealer – MyŠKODA-appen kommer med en hotline
linje som kobler degraskt til din ŠKODA-forhandler. Bla
gjennom åpningstider og tilbudte tjenester, eller be om en
avtale ved å fylle ut et enkelt skjema slik at forhandleren kan
ringe deg tilbake.

Assistanse – Enten du har fått drivstoﬀstans langs veien
eller bilen din ikke vil starte foran huset ditt er ŠKODA
Assistanse bare tre klikk unna. Trykk på telefonrørikonet og
vårt team vil hjelpe deg så raskt som mulig.

Infotainment

Kalender – PAUL holder øye med traﬁkk, vær og drivstoﬀtanken for å gi deg beskjed om det kan oppstå problemer
underveis. PAUL kan også aktivere systemene tidligere hvis
det er en sjanse for at du kan komme for sent på grunn av
mye traﬁkk eller dårlig vær.

Aluminiumsfelger
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Aluminiumsfelger

KOMFORT OG
BESKYTTELSE
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ELEKTRISKE
KJØLEBOKSER
Forfriskende drikke - selv på varme sommerdager.
Takket være disse kjøleboksene har du alltid kald
drikke, frukt, snacks for hånden. Brukervennlighet
og allsidighet gjør disse kjøleboksene til det
perfekte tilbehør. Den er uunnværlig både på lange
bilturer og for mat som må holdes kjølig når du er
ute og handler. Finnes i 15 l. og 20 l. variant.

Termoelektrisk kjøleboks (15L)
5L0 065 400

Termoelektrisk kjøleboks (20L)
000 065 400G

25

PARAPLY
Denne paraplyen kan enkelt
oppbevares i bilens praktiske
dørlomme.
Paraply
000 087 600G 9B9

LED LAMPE
Original ŠKODA LED lampe gir
deg økt komfort på spesielt
lengere kjøreturer.

LED lampe (12V)
000 069 690L
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BÆRBAR KAFFEMASKIN
Liker du god kaffe? Da vil du helt sikkert ønske
deg denne elegante, og fremfor alt, kompakte
kaffemaskinen. Med en kaffemaskin på turen kan
du alltid glede deg over din favoritt espresso,
hvor som helst - når som helst.

Kaﬀe/espressomaskin
000 069 641C
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SØPPELBØTTE
Elegant, uttgabar søppelbøtte som passer perfekt din
ŠKODA. Elegant løsning for å håndtere søppel i bilen.
Det øvre lokket forhindrer mulig lukt eller at søppel
faller ut. Enkel i bruk.

Uttagbar søppelbøtte for dørlommel
5JA 061 107 9B9 | sort
5JA 061 107 WC4 | beige

Askebeger for koppholder
000 061 142B
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Isskrape
000 096 010E

ISSKRAPE OG SNØKOST

Snøkost
000 096 011

Komfort og beskyttelse

Ikke la været overraske deg. Med isskrape og
snøkost i bilen er du alltid forberedt til vinteren.
Snøkosten kan oppbevares i eget tilpasset rom i
enten førerdør eller passasjerdør.
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TEKSTIMATTER

GUMMIMATTER

Disse stoﬀmattene gir en lun atmosfære og
reduserer støynivået inne i kjøretøyet.
Mattene gir dermed økt komfort på bilturen.

Gummimatter er et “must’ for våte høstdager
og norsk vinter. Mattene beskytter mot fukt,
gjørme og skitt. Perfekt tilpasset interiøret til
din OCTAVIA.

Tekstilmatter - Prestige

Komfort og beskyttelse

5E4 061 270

Tekstilmatter - Prestige
med grå kantsøm
5E4 061 270A

Tekstilmatter - Standard

Gummimatter (4-delt sett)

5E4 061 404

5E4 061 500
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SKVETTLAPPER
FORAN OG BAK
ŠKODA originale skvettlapper ser ikke
bare bra ut, men beskytter også egen bil
og medtraﬁkanters biler mot steinsprut
og smuss. Skvettlappene er perfekt
tilpasset bilens design.

Skvettlapper foran

Skvettlapper bak

5E3 075 111

5E3 075 101

GUMMIMATTE FOR
KARDANGTUNNEL

Gummimatte for kardangtunell
5E3 061 580

Komfort og beskyttelse

Denne matten er et praktisk tillegg som
kompletterer perfekt de bakre gummimattene og beskytter bilens kardangtunnel
fra å bli skitten.
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Gjør transporten av dine
eiendeler enklere og mer
bekvemmelig

Universalt festesystem
6V0 061 104

Komfort og beskyttelse

med en rekke produkter som våre oppbevaringsnett, skipose, festesystem eller en oppbevaringsveske for bagasjerom. Du vil også sette pris på
beskyttelsesløsningene for bagasjeromsgulvet
som f.eks. bagasjeromsmatte eller trau.

Nettsystem

Veske for bagasjerom

5E7 065 110A | grå
5E7 065 110 | sort
5E7 065 110B | sort (for biler med dobbelt gulv)

DMK 770 003

Dobbeltsidig bagasjeromsmatte

Bagasjeromsmatte i gummi

stasjonsvogn, 5E7 061 163A | dobbelt gulv, 5E6 061 163 | sedan, 5E7 061 163

5E7 061 162A | stasjonsvogn, 5E6 061 162A | sedan

Bagasjeromsmatte med utfellbar lastekantbeskytter

Bagasjeromstrau

5E7 061 210A | stasjonsvogn, 5E7 061 210 | dobbelt gulv
5E6 061 210 | sedan

5E7 061 162 | stasjonsvogn
5E6 061 162 | sedan

Skilledeler for
bagasjeromstrau
5G5 017 254

Skillevegger i aluminium
000 017 254A

Komfort og beskyttelse
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Komfort og beskyttelse
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Hundegitter for bagasjerom

Skillevegg for bagasjerom

Lastekantbeskytter

5E7 017 222 | stasjonsvogn

5E7 017 221 | stasjonsvogn

5E7 061 197A | stasjonsvogn, 5E6 061 197A | sedan

Multifunksjonsholder
5E7 061 103 | stasjonsvogn, 5E6 061 103 | sedan
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KOMFORTPAKKE
Nyt din egen komfortsone i bilen - uansett hvor du skal.
Komfortpakken tilbyr ﬂere smarte løsninger som gjør
enten business- eller feriereisen mer behagelig.
Komfortpakke L
000 061 122D

• Smartholder - kleshenger
• Søppelbøtte for dørlomme (sort)

Komfortpakken er tilgjengelig for både sedan og stasjonsvogn.
Passer ikke til biler med sportsseter.

Smartholder – adapter
For montering på nakkestøtte.
3V0 061 128

Smartholder – kleshanger

Smartholder – krok

Smartholder – multimediaholder

3V0 061 127

3V0 061 126

3V0 061 129

Komfort og beskyttelse

• Smartholder – adapter, 2 stk.
• Smartholder – krok
• Smartholder –multimediaholder
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MULTIMEDIAHOLDER
Bruke koppholderen din på en helt ny måte. Denne
praktiske holderen sikrer komfortabel og sikker
plassering av din mobiltelefonen, musikkavspiller
eller en annen mediaenhet. Raskt tilgjengelig innen
en armlengdes avstand.

Mediaholder
000 051 435AK
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ER DU KLAR TIL Å MØTE VINTEREN? MED DEFA
WARMUP LINK BLIR DET LITT LETTERE.
Ha full kontroll på bilvarmesystemet ditt. Hvor som helst, når som helst. WarmUp Link er et brukervennlig system som
revolusjonerer måten du kommuniserer med bilvarmeproduktene dine fra DEFA. Lett tilgjengelig på mobiltelefonen din har du
full kontroll på bilvarmesystemet ditt – uansett hvor du befinner deg. Du vil motta meldinger ved lav batterispenning eller hvis
ikke 230V er tilkoblet. Last ned appen til mobiltelefonen din og kontakt en forhandler for installasjon av Link-enhet i bilen.

Vi tilbyr ﬂere forskjellige bilvarmeløsninger. Uansett valg har du sikret deg en varm og startklar bil året rundt.

DEFA WARM UP LINK PAKKE
Pakken inneholder motorvarmer, batterilader, Termini™ 1400w kupèvarmer og Warmup Link.

DEFA WARM UP PAKKE BLUETOOTH
Pakken inneholder motorvarmer, batterilader, Termini™ 1400 W kupévarmer, WarmUp Link og GPS Link.
DEFA WarmUp Link krever ett abonnement.

BAKSETEBESKYTTELSE

Komfort og beskyttelse

Praktisk beskyttelsesdekk for baksetet ved
transport av f.eks. hund. Størrelsen kan
endres til kun å dekke halve baksetet.

Beskyttelsestrekk for baksetet
3V0 061 680

Sikkerhetsbelte for hund
size S |
size M |
size L |
size XL |

000 019 409A
000 019 409B
000 019 409C
000 019 409D
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Førstehjelpspute

Reﬂeksvest

Slepetau

Foldbar snøskuffe

Førstehjelpspute som inneholder alt du måtte trenge.
000 093 108H

Produsert i 100% polyester
000093056L

GAA 500 001

Produsert i aluminium - vekt 750 g.
5L0 099 320

Lyspæresett

Varseltrekant

DEFA bilalarm

Mekanisk girlåsesystem*

5E3 052 000

Plassbesparende, sammenleggbar varseltrekant
GGA 700 001A

Et naturlig, trygt og smart valg.
600 900 D

5E0 071 775 for biler med manuell girkasse
* biler med automat girkasse;
tilgjengelig på et senere tidspunkt

Reservehjul

Parkeringssensorer bak*

Verktøy for hjulskift, komplett sett

5E3 601 011B

5E6 054 630 | sedan, 5E7 054 630 | stasjonsvogn

5E7 093 860

* tilgjengelig på et senere tidspunkt

Komfort og beskyttelse

Gjelder kun biler med CAN-BUS. For biler uten fjernbetjent
sentrallås kommer fjernkontroll i tillegg.

TRANSPORT
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Sykkelholder for montering på tilhengerfestet – kapasitet; inntil 3 sykler

Sykkelholder for montering
på tilhengerfestet – kapasitet;
inntil 2 sykler

000 071 105P

000 071 105F

Adapter (fra 13-pins
til 7-pins plugg)
EAZ 000 001A

TILHENGERFESTER

Transport

Kontakt din SKODA-forhandler for utvalg,
priser og nærmere informasjon.

Fellbart tilhengerfeste

Avtagbart tilhengerfeste

5E3 092 160

5E3 092 155 + 5E3 055 202

ŠKODA SYKKELHOLDER FOR TILHENGERFESTE
Sykkelholder for montering på tilhengerfestet er en ideell løsning for biler med tilhengerfeste og gir deg problemfri og praktisk håndtering av sykler. Den elegante stilen og det
solide designet kompletterer utseendet til din ŠKODA perfekt. Kapasitet: inntil tre sykler.
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LÅSBARE HOLDERE FOR
SYKKEL-, SKI- OG SNØBRETT

Transport

Disse stativene er utviklet spesielt for den nye OCTAVIA. Du kan feste den låsbare sykkelholderen
(for karbon/aluminiumsramme) rett på lasteholderen. Den låsbare ski- eller snøbrettholderen er
en trygg og sikker løsning for transport av ski eller snøbrett på taket av bilen din.

Lasteholder

Låsbar sykkelholder for montering på tak

5E7 071 151 | stasjonsvogn, 5E6 071 126 | sedan

000 071 128P
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Låsbar ski- og snøbrettholder i aluminiumsproﬁl
000 071 129AA
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Bæreveske for
lasteholder
000 071 156

SKIPOSE
Praktisk skipose som rommer inntil to par ski eller vekt
inntil 10 kg. Skiposen forhinder, riper og vått interiør i
din OCTAVIA.

Skipose
000 050 515D
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TAKBOKSER TIL DIN OCTAVIA
Noen ganger vil du ha med deg gjenstander som det kan være farlig å ha
inne i bilen eller som rett og slett ikke får plass i bagasjerommet. Derfor tilbyr
ŠKODA mange forskjellige løsninger for takbokser som kan monteres på
basisversjonen av takstativet. Kontakt din ŠKODA-forhandler for forskjellige
løsninger og pris i dag.

Materiale: Glassfiber/polyester Str: 222 x 90 x 26 cm Volum: Ca. 470 liter Vekt: Ca. 33 kg

Materiale: Glassfiber/polyester Str: 226 x 88 x 30 cm Volum: Ca. 500 liter Vekt: Ca. 30 kg

Packline FX-222D. En svært lavtliggende tunnelboks med ekstra dyp underdel.
Lastestativene går gjennom tunneler inne i skiboksen som gir montering svært nær
biltaket. Skiboksen har et moderne design med krummet front for god aerodynamikk.
Svært god innvendig plass - med 222 cm lengde rommer den hele 460 liter.

Skiguard 860 Touring. Skiguard´s aller siste innen banebrytende og innovative
design. Et helt nyutviklet låsesystem, plassert bak på siden av boksens underdel, gjør
den enkel å betjene. Boksen åpnes bak og løftes/holdes oppe av gassdempere. Leveres
med skiholdere og remmer til feste av ski og bagasje. En solid gummipakning mellom
over- og underdel gjør den tett for vannintrengning.

Transport

VÅRE TAKBOKSER ER EN PRAKTISK OG ELEGANT LØSNING FOR DEN KRESNE.
VI HAR GARANTERT EN BOKS TILPASSET DINE BEHOV.

FAMILIE

FAMILIE
Det er vel neppe noen tvil om hva som er barnesetets
viktigste funksjon - å beskytte barnet mot farer. For at
barnesetet skal fylle denne funksjonen, må det være
tilpasset barnets størrelse og vekt. Vi tilbyr ŠKODA
barneseter for alle aldersgrupper inntil 12 år (eller 36
kg). KODIAQ har ISOFIX-fester for to barneseter som
standard. Med dette systemet festes barnesetene
direkte til karosseriet. Dette er dagens beste
sikkerhetssystem for barn i bilen.

0–13 kg

9–18 kg

15–36 kg

15–36 kg

BABY-SAFE Plus barnesete

ISOFIX Duo Plus barnesete

Kidﬁx XP barnesete

Kidﬁx II XP barnesete

1ST 019 907

DDA 000 006

3-punkts sikkerhetsbelte
000 019 906K

4-punkts sikkerhetsbelte
000 019 906L

Underlagsmatte
000 019 819A

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
→ Høyde: 40-75 cm
→ Alder: Fødsel til cirka 12 måneder
→ BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size: Denne baby-bilstolen er
det første setet i det populære iZi Modular-konseptet,
som består av en baby-bilstol, en småbarns-bilstol og
en ISOFIX-base som kan brukes med begge disse.
(590 150) Premium Car Interior

BeSafe iZi Modular ISOﬁx Base
→ Alder: Cirka 6 måneder til 4 år
→ Maks. vekt: 18 kg
→ Setet med «A» i navnet er nesten identisk med iZi Modular
X1 i-Size, men har i tillegg Active Retract Harness™. Det
revolusjonerende beltesystemet som er de eneste selene
som hjelper foreldrene med å feste barnet.
(580 150) Premium Car Interior
(569 500) BeSafe iZi Modular A X1 i-Size base

BeSafe iZi Turn i-Size
→ Bakovervendt 61-105 cm
→ Fremovervendt 88-105 cm
→ Maks. vekt: 18 kg
→ Denne småbarns-bilstolen byr på full 360-graders rotasjon, som
lar deg enkelt ta barnet ut av og inn i bilbarnestolen fra enhver
vinkel. Vi anbefaler på det sterkeste at barnet sitter bakover
vendt helt til det er 105 cm høyt (cirka ﬁre år), men denne gir
muligheten til å brukes fremovervendt ved behov.
(593 050) Premium Car Interior

Utgivelse: 08/2020
Din autoriserte ŠKODA-forhandler:

