
OCTAVIA
DE VOLLEDIG NIEUWE ŠKODA

DISCLAIMER
De afbeeldingen in deze brochure worden uitsluitend gebruikt voor illustratieve doeleinden en 
maken geen deel uit van een contract of garantie. Ze geven preproductie-auto's weer en bepaalde 
illustraties, kenmerken, onderdelen en uitrustingen verschillen mogelijk van de werkelijke productie-
auto's en van land tot land. Gelieve contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde ŠKODA-verdeler 
om de exacte specificaties van de kenmerken, onderdelen en uitrustingen te vernemen.
 
WLTP-goedgekeurd voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.skoda.be.

Adverteerder: S.A. D'IETEREN N.V., divisie ŠKODA Import, RPR Brussel, KBO-nr. 0403.448.140,  
IBAN BE42 3100 1572 0554, maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

Uw ŠKODA-verdeler

Editie : België 01/2020 - www.skoda.be - info@skoda.be

ALS JE HET LEUK VOND DIT TE LEZEN, STEL JE  
DAN EENS VOOR HOE HET IS OM ERMEE TE RIJDEN.

CONTACTEER ONS OM EEN TESTRIT TE BOEKEN.



Leef verstandig, leef gezond, leef gelukkig, leef samen, leef je leven. 
Anderen vertellen ons vaak hoe we moeten leven. Voor al wie dit niet 
meer wil horen, is er nu iets nieuws te zien: de nieuwe ŠKODA OCTAVIA. 
Het gaat daarbij niet alleen om zijn indrukwekkende design. De nieuwe 
OCTAVIA is een wagen voor alles wat in je opkomt – of wat net niet  
in je opkomt. Kinderen, hobby’s, stijl, snelheid en zelfs comfort.  
Dankzij zijn zee aan ruimte, zijn moderne veiligheids- en andere 
technologie en zijn talloze slimme ideeën kun jij je concentreren  
op wat het meeste telt: je eigen leven leven. 

Dat is Simply Clever. Dat is ŠKODA.

LEEF JE EIGEN LEVEN 

De OCTAVIA belichaamt de designtrend  
van het merk ŠKODA: een samensmelting  
van esthetiek, veiligheid en functionaliteit.  
Of je de auto nu in zijn geheel bekijkt of zijn 
unieke features van nabij gaat bewonderen,  
de OCTAVIA straalt altijd diezelfde harmonie 
van rationaliteit en emotie uit. 

  4,5- 6,9 L/100 KM  119 - 156 G CO2/KM (WLTP)
De informatie betreffende de uitrustingen, het verbruik en de technische gegevens toont de stand van zaken op het moment van printen. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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EMOTIES IN BEWEGING

STIJL EN FUNCTIONALITEIT 
De auto pakt uit met dynamische lijnen, evenwichtige proporties en  
markante accenten, zoals zijn radiatorrooster en zijn pijlvormige koplampen.  
Ook zijn mistlichten zijn kenmerkend. Ze zijn niet alleen functioneel,  
maar spelen een belangrijke rol qua design. 

HET MERK ŠKODA 
De OCTAVIA draagt de naam ŠKODA trots op zijn koffer. 

TIJD OM TE STRALEN

KOPLAMPEN EN MISTLICHTEN 
Met behulp van een voorruitcamera kunnen de full-LEDmatrixkoplampen 
voor- of tegenliggers detecteren. Op basis hiervan passen de grootlichten 
zich stapsgewijs aan. Zo geniet u in het donker van een optimaal zicht zonder 
andere weggebruikers te verblinden. De koplampen zijn ook voorzien van AFS 
(Adaptive Frontlight System).

ACHTERLICHTEN 
De full-ledachterlichten hebben dynamische richtingaanwijzers, die niet alleen  
letterlijk de richting aanwijzen, maar de auto ook meer dynamisme verschaffen.  
De achterlichten worden daarenboven gekenmerkt door de C-signatuur die typisch  
is voor de ŠKODA-familie.
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HIGHTECH,  
TOPCOMFORT

 
SFEERVERLICHTING
De sfeerverlichting van de nieuwe ŠKODA OCTAVIA geeft een uniek karakter
aan uw wagen. Beschikbaar in 30 verschillende kleuren.

SHIFT-BY-WIRE
De OCTAVIA is de eerste auto van het merk ŠKODA die uitpakt met de  
shift-by-wire-technologie die werd ontworpen voor maximaal comfort in  
combinatie met een automatische versnellingsbak. De shift-by-wire-DSG-bak  
is te bedienen met een minimalistische selectiehendel in de middenconsole. 

HEAD-UPDISPLAY 
Dankzij de projectie van rij-informatie op de voorruit kan de bestuurder  
de ogen altijd op de weg houden. Het head-updisplay geeft de gegevens op  
zo’n manier weer dat de ogen niet opnieuw hoeven te focussen, waardoor  
het risico op afleiding voor de bestuurder aanzienlijk wordt beperkt. 
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COMFORT EN FUNCTIONALITEIT 
Om uw rijplezier en comfortgevoel te vergroten 

is de OCTAVIA uitgerust met een gloednieuw 
dashboard en een nieuw ontworpen stuurwiel  

met twee spaken. De topversie wordt geleverd met 
een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel.  

Je kunt er niet alleen de radio, telefoonfunctie  
en DSG mee bedienen, maar het beschikt  

ook over een verwarmingsfunctie. 

MULTIMEDIADISPLAY VAN 10" 
Aantrekkelijk design gaat gepaard met perfecte functionaliteit. Het 10" grote infotainmentscherm (Columbus and Amundsen-navigatiesystemen  
of Bolero-radio) is bedienbaar met aanraakschuifregelaars, waardoor je het scherm niet hoeft aan te raken om het volume te regelen of in te zoomen  
op de navigatie. De topversie is uitgerust met een 10" Columbus-infotainmentsysteem (zie foto), dat ook gebarenbesturing mogelijk maakt.
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Om alle aspecten van je leven te combineren, heb je royale ruimte nodig. Bij 
ŠKODA gaat dat natuurlijk ook nog eens gepaard met XXL-interieur. In de koffer 
van de OCTAVIA vind je tal van slimme functies die je kunnen helpen om al je 
spullen in te laden, je auto netjes te houden en te voorkomen dat je bagage 
letterlijk gaat rondslingeren. 

XXL- 
KOFFERRUIMTE 

DUBBELZIJDIG 
TAPIJT 
Om spullen te vervoeren 
die je auto niet vuil zullen 
maken, kun je het tapijt 
gebruiken met de elegante 
stoffen bekleding naar 
boven. En indien nodig kun 
je het tapijt omdraaien om 
de afwasbare rubberzijde 
te benutten. 

LAADVERMOGEN 
Zoals steeds bij ŠKODA  

is de bagageruimte 
genereus. De Combi-

versie biedt 640 liter, en 
zelfs 1.700 liter met de 

achterbank neergeklapt. 

ERGONOMISCHE STOELEN 
De elektrisch verstelbare ergonomische stoelen, waarvan  
de zitdiepte ingesteld kan worden, zijn ook verkrijgbaar  
met massagefunctie. 

COMFORT ACHTERIN 
Op de achterkant van de Jumbo Box vind je twee  
USB-C-aansluitingen, waarmee je je mobiele telefoon  
kunt opladen. In de versies die zijn uitgerust met  
de Climatronic-klimaatregeling met drie zones,  
vind je hier ook de bediening voor de zone achterin. 

VIRTUAL COCKPIT 
De Virtual Cockpit kan informatie van de boordcomputer  
weergeven in combinatie met bijvoorbeeld navigatiegegevens.  
Je kunt kiezen uit vijf lay-outs, te bedienen via de View-knop op  
het multifunctionele stuurwiel (Classic-weergave op de foto). 
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SLEEP-PACK
Dankzij het Sleep-
pack kunnen de 
achterpassagiers heerlijk 
genieten van een dutje. 
Het omvat regelbare 
hoofdsteunen voor de 
buitenste zitplaatsen om 
je hoofd comfortabel 
te ondersteunen, 
rolgordijnen voor de 
achterste zijruiten, 
anti-verblinding 
SUNSET achterruiten, 
twee Lounge Step-
voetsteunen en 
een deken, elegant 
opgeborgen in een  
grijze tas. 

ELEKTRISCH 
KINDERSLOT 
Met een druk op de  
knop ga je nog veiliger 
met je kinderen op pad. 
Het kinderslot zorgt 
ervoor dat ze de deuren 
en ruiten achteraan  
niet onverwachts  
kunnen openen. 

ROLGORDIJNEN 
VOOR DE 
ACHTERSTE 
ZIJRUITEN 
Op zonnige dagen 
verhogen mechanische 
rolgordijnen aanzienlijk 
het comfort voor 
de passagiers op de 
achterbank. 

FULL KESSY 
ADVANCED
De nieuwe versie van  
het KESSY (Keyless 
Entry, Start and 
exit System) doet 
een beroep op een 
unieke gepatenteerde 
technologie die 
voorkomt dat de 
microchip in de sleutel 
gescand of misbruikt 
kan worden. Alle deuren 
kunnen worden gebruikt 
om de auto te ont- of 
vergrendelen. 

KOFFER EN VIRTUAL PEDAL 
De elektrisch bedienbare koffer kun je  

openen en sluiten met een druk op de knop  
op de afstandsbediening, op het centrale  

paneel of rechtstreeks op de koffer zelf. 

Je kunt ook de hogere openingshoek  
aanpassen aan je behoeften. Voor  

een handenvrije bediening kan de wagen  
worden uitgerust met een Virtual Pedal. 
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BESCHERMENDE VOORRUITSTRIPS 
De beschermende voorruitstrips voorkomen op doeltreffende wijze  
dat vuil zich ophoopt tussen de voorruit en het koetswerk.

EXTRA OGEN OP 
DE WEG

Reizen is veel veiliger met een alerte co-piloot aan je zijde. Daarom is  
de OCTAVIA uitgerust met tal van rijhulpsystemen die je helpen om  
snel te reageren op allerlei situaties. Sommige systemen kunnen zelfs  
automatisch een dreigende botsing voorkomen. 

PREDICTIVE CRUISE CONTROL 
Met behulp van een camera en gedetailleerde informatie van  
het navigatiesysteem kan Predictive Cruise Control (PCC) rijomstandigheden 
voor de volgende kilometer(s) voorspellen. Indien nodig wijzigt het systeem  
de ingestelde kruissnelheid en de ingeschakelde versnelling (in voertuigen  
met een DSG-bak). PCC bevordert niet alleen het rijcomfort en de rijveiligheid, 
maar bespaart ook brandstof en zorgt zo voor een lagere CO2-uitstoot. 

MATRIXLICHTBUNDELFUNCTIE 

De full-LEDmatrixkoplampen hebben een matrixlichtbundelfunctie,  
zodat je constant met groot licht kunt rijden zonder andere weggebruikers 
te verblinden. De matrixlichtbundelfunctie doet een beroep op een 
voorruitcamera om de verkeerssituatie in te schatten en bepaalde 
lichtsegmenten uit te schakelen. Andere segmenten blijven ingeschakeld  
om de weg de verlichten. De matrixlichtbundelfunctie maakt ook gebruik  
van de navigatiegegevens om ervoor te zorgen dat je alleen buiten de 
bebouwde kom met groot licht rijdt. 
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TURNING ASSIST
Het systeem scant 

tegemoetkomend verkeer 
wanneer je links afslaat met 

snelheden van 2 tot 10 km/u. 
In kritieke situaties remt het de 

auto af. Turning Assist wordt 
aangeboden als onderdeel 

van het Front Assist-systeem 
(verkrijgbaar vanaf mei 2020). 

PARK ASSIST 
Gedaan met al het gedoe 
om te parkeren op krappe 
plekken. Park Assist 
selecteert automatisch een 
geschikte parkeerplaats 
in een rij parallel of dwars 
geparkeerde voertuigen. 

FRONT ASSIST MET  
VOORSPELLENDE  
VOETGANGER- 
BESCHERMING 
Met behulp van een radar 
in het radiatorrooster 
bewaakt het Front Assist-
systeem de afstand tot 
de voorligger. Het omvat 
ook een noodremfunctie. 
Deze functie gaat gepaard 
met voorspellende 
voetgangerbescherming,  
een functie die de bestuurder 
waarschuwt via een auditief/
visueel signaal en een  
zachte remstoot.

SIDE ASSIST
Side Assist kan andere 

voertuigen en minder goed 
zichtbare weggebruikers, 

zoals fietsers, detecteren tot 
op 70 meter afstand. Met 

behulp van radarsensoren in 
de achterbumper bewaakt het 

systeem de zones achter en 
naast je auto. Op basis van  

de afstand en de snelheid van 
de omringende voertuigen 

bepaalt het of de bestuurder  
al dan niet gewaarschuwd 

moet worden. 

20 21



TRAFFIC JAM ASSIST 
Deze functie is ontworpen om filerijden te vergemakkelijken  
voor wagens met een DSG-bak. Door in te grijpen op de motor,  
de remmen en het stuur laat Traffic Jam Assist de auto optrekken, 
afremmen of bijsturen om de omringende voertuigen te volgen  
(bij snelheden tot 60 km/u). 

EMERGENCY ASSIST 
Emergency Assist (exclusief voor voertuigen met DSG) beperkt  
het risico op een ongeval wanneer de bestuurder plots onwel 
wordt, bijvoorbeeld door de auto tot stilstand te brengen en de 
waarschuwingsknipperlichten in te schakelen. Het systeem werkt 
wanneer Predictive Cruise Control en Lane Assist actief zijn. 

LANE ASSIST
Dit systeem, dat actief is bij snelheden van meer  
dan 60 km/u, kan helpen om je auto op de juiste  
rijstrook te houden. 

Bent u een particuliere of een professionele klant?
ŠKODA Financial Services vergemakkelijkt uw leven door haar financiële producten en diensten op maat.

Meer info? Raadpleeg uw verkoper of surf naar www.skodafinancialservices.be

ŠKODA Financial Services
Finance. Leasing. Insurance. Wecare.

Let op, geld lenen kost ook geld.
Adverteerder: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Maliestraat 50, 1050 Brussel. RPR Brussel, KBO 0841046715.

ŠKODA Financial Services is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

ŠKODA: Een programma op maat van uw wensen.
VARIABELE ONDERHOUDSINTERVALLEN
Omdat de onderhoudsintervallen alsmaar langer worden, zal u uw concessiehouder van
ŠKODA beslist niet vaak meer te zien krijgen! Omdat uw wagen zo betrouwbaar is, moeten
de modellen met benzine- en dieselmotor uiterst na elke 30.000 km of om de twee jaar
naar de garage. Mocht uw auto vóór deze termijn toch aan onderhoud toe zijn, ook dan kan u
gerust zijn: de onderhoudsindicator op het dashboard zal u daar op tijd van verwittigen.

DEKKING ONDER GARANTIE OP AUTO’S,DE ORIGINELE ONDERDELEN 
EN ACCESSOIRES VAN ŠKODA.
ŠKODA Auto biedt u de volgende garanties:
- 2 jaar waarborg op uw auto
- 2 jaar waarborg op de originele ŠKODA accessoires
- 2 jaar waarborg op gefactureerde herstellingen
(wisselstukken en uurloon)
- 3 jaar garantie tegen lakfouten
- 12 jaar garantie tegen doorroesten

DE MOBILITEITSGARANTIE VAN ŠKODA
Zonder beperking noch in tijd noch in kilometers. Als gebruiker van een ŠKODA, die volgens
de voorschriften van de constructeur onderhouden en hersteld wordt
door een erkende ŠKODA-verdeler, geniet u van de Mobiliteitsgarantie, met onder meer:
- Depannage van uw voertuig 24 uur/ 24, 7d/ 7.
- Sleping tot bij de erkende Service Partner van uw keuze indien uw ŠKODA niet ter plaatse
kan worden hersteld of tot bij de dichtstbijzijnde erkende Service Partner bij een reis in het
buitenland.
- Een vervangwagen, met een maximum van 3 dagen OF één hotelovernachting, inclusief
ontbijt, voor alle inzittenden OF één van de volgende mobiliteitsoplossingen (vliegtuig, trein,
taxi of openbaar vervoer) zodat u steeds op uw bestemming geraakt.

ŠKODA SERVICE
Op ons kan u altijd rekenen. ŠKODA Service is de naam van het onderhouds- en
mobiliteitspack van ŠKODA, uw partner. Wij blijven ons met andere woorden voor u
inzetten, ook nadat u uw ŠKODA hebt gekocht. 

Het personeel van uw ŠKODA verdeler zal zich met al zijn knowhow en jarenlange ervaring 
inzetten om u het leven met uw wagen zo aangenaam mogelijk te maken. Want zelfs de 
meest gesofisticeerde technologie kan nooit de mens zelf vervangen. Neem contact op met 
uw ŠKODA-verdeler en hij zal u weten te vertellen wat ons dienstenpakket precies inhoudt.

ORIGINELE ŠKODA ONDERDELEN
De originele onderdelen van ŠKODA worden tijdens de productie permanent getest. Zij
bieden dan ook een zeer hoge kwaliteit op het gebied van betrouwbaarheid en maximaal
rijplezier en zijn voor u een garantie voor uw veiligheid. Wij gebruiken uitsluitend eersteklas
materialen om er zeker van te zijn dat onze onderdelen lang meegaan. 

Voor het volledige gamma originele onderdelen voor uw wagen kan u terecht bij alle erkende 
verdelers van ŠKODA.

ORIGINELE ŠKODA ACCESSOIRES
De originele toebehoren van het voertuig zijn al even specifiek en polyvalent als uzelf.

Alle originele toebehoren werden onderworpen aan strenge testen op het gebied van
duurzaamheid, veiligheid en sterkte. Met de originele toebehoren van ŠKODA boet uw
wagen niets van zijn maximale betrouwbaarheid in. En omdat zij zo nauwkeurig op maat zijn
gemaakt, kunnen zij makkelijk worden gemonteerd en bieden zij een optimale functionaliteit.

Onze gespecialiseerde adviseur zal u met raad en daad bijstaan en u begeleiden bij uw keuze.
Onze professionele ingesteldheid en de aangeboden garanties zijn een zekerheid waar u
altijd op kan rekenen.
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