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O CO CHODZI
W NOWEJ ŠKODZIE OCTAVIA?
Wierzymy, że suma części jest równie wspaniała co całość, a pogląd ten
nie sprawdza się nigdzie tak dobrze, jak w przypadku ŠKODY OCTAVIA –
samochodu, który równie łatwo polubić, co wskazać ku temu powody.
Nakreślona w krystalicznych liniach stylistyka nadwozia przyciąga spojrzenia
z każdej strony, zaś wnętrze wyposażone w liczne funkcje komunikacyjne,
rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i nowoczesne technologie ma w sobie
wszystko, czego potrzebuje kierowca na miarę XXI wieku. Do tego, jak zawsze,
rozwiązania Simply Clever pozwalają zachować status samochodu, który jest
klasą samą w sobie.
ŠKODA OCTAVIA to po prostu kolejny dowód na to, jak sprawdza się
towarzysząca nam od samego początku filozofia tworzenia pięknych
samochodów projektowanych z myślą o komforcie pasażerów i radości z jazdy.
Tym właśnie jest filozofia Simply Clever. Tym jest ŠKODA.
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STYLISTYKA
NADWOZIA
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MUZYKA
DLA OCZU
Każdy detal ŠKODY OCTAVIA to urzekająca harmonia
ponadczasowej estetyki i nowoczesnej technologii
– argumentów, które przemówią nie tylko do serca,
ale i do rozumu.

WIDOK Z TYŁU
Z tyłu nadwozia znajdziesz typowe dla
ŠKODY elementy: charakterystyczne logo
i nazwę modelu, krystalicznie ukształtowaną
wnękę na tablicę rejestracyjną oraz
charakterystyczne przypominające kocie
spojrzenie światła zapewniające lepszą
widoczność samochodu.

WIDOK Z BOKU
Linię nadwozia tworzą gładkie
proste powierzchnie i krystaliczne
krawędzie nadające sylwetce
pewności siebie. Dopełnieniem
całości są przyciemniane szyby
SunSet, które dodatkowo
zwiększają komfort pasażerów
podróżujących z tyłu.
WIDOK Z PRZODU
Podwójne reflektory przednie sprawiają, że
samochód wyróżnia się z tłumu. Ich niebanalna
stylistyka jest idealnym uzupełnieniem dla ostrych
krawędzi świateł przeciwmgłowych. Masywna
osłona chłodnicy i wyrazisty zarys maski budzą
respekt i są oznaką solidności i bezpieczeństwa.
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PANORAMICZNE OKNO
DACHOWE
Więcej światła i świeżego
powietrza. Elektrycznie sterowane
przyciemniane panoramiczne okno
dachowe w wersji kombi pozwala
stworzyć dużą otwartą przestrzeń
nad przednimi fotelami.

RELINGI DACHOWE
Atrakcyjność sylwetki nadwozia
w wersji kombi podkreślają relingi
dachowe dostępne w ekskluzywnych
kolorach srebrnym lub czarnym.

STYLISTYKA NADWOZIA

LUSTERKA BOCZNE
Elegancki styl pojazdu podkreślają lusterka boczne
w kolorze nadwozia.
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WSZYSTKO DOBRZE
OŚWIETLONE
Zewnętrzne światła samochodu zwracają uwagę nie tylko swoją
praktycznością, ale również estetyką wykonania. Połączenie
innowacyjnej technologii z wyjątkowym wzornictwem sprawia,
że oświetlenie ma nie tylko walory artystyczne, ale również
zwiększa bezpieczeństwo pasażerów.

REFLEKTORY FULL LED Z AFS
ŠKODA OCTAVIA oferuje dwa rodzaje
reflektorów przednich. W najwyższej wersji
wykorzystano rozwiązania bazujące w pełni
na technologii LED. Podczas gdy diody LED
zapewniają wysoką wydajność i sprawność
energetyczną, technologia AFS (adaptacyjne
światła mijania) dostosowuje natężenie światła
do konkretnych warunków (jak ruch miejski,
autostrada lub jazda w deszczu).

TYLNE ŚWIATŁA LED
ŠKODA OCTAVIA wyróżnia się wyrazistością
i przejrzystością oświetlenia. Tylne światła
(dostępne w dwóch wersjach) są zawsze
wyposażone w technologię LED. Typowy
dla samochodów ŠKODA układ świateł
w kształcie litery C to cecha, która wyróżnia
pojazd spośród innych.

STYLISTYKA NADWOZIA
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PROJEKT
WNĘTRZA
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WITAJ
W DOMU

Komfort i przytulność wnętrza ŠKODY
OCTAVIA zwiększają biegnące wzdłuż
drzwi opcjonalne listwy oświetleniowe,
które tworzą harmonijny i kojący nastrój.

PROJEKT WNĘTRZA

OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Wybierz swój ulubiony kolor
oświetlenia lub wypełnij każdy
dzień inną barwą. Oświetlenie
wnętrza oferuje dziesięć
zachwycających wariantów
kolorystycznych.

Oświetlenie wnętrza w kolorze zielonym

Oświetlenie wnętrza w kolorze niebieskim

Oświetlenie wnętrza w kolorze czerwonym

OŚWIETLENIE
PRZESTRZENI NA NOGI
Dyskretne oświetlenie nadaje
wyjątkowości komfortowej
przestrzeni. Doświadczaj
komfortu na najwyższym
poziomie dzięki oświetleniu,
które stworzy we wnętrzu
przyjemny nastrój.

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT:
ZABIERZ ŚWIAT ONLINE
ZE SOBĄ
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MIEJSCE PARKOWANIA
W dowolnym miejscu zlokalizujesz swój samochód na dużym
parkingu, wyświetlając adres, godzinę i datę zaparkowania
w swoim telefonie komórkowym.

INFORMACJE O RUCHU
DROGOWYM
Zawsze najlepsza droga:
aktualne informacje
zapewniają przegląd całej
trasy. Dzięki nim możesz
również reagować na
nowe zdarzenia, jak roboty
drogowe, wypadki i korki.

Bycie online to nie tylko dostęp do informacji i rozrywki, ale
również możliwość uzyskania pomocy podczas podróży. ŠKODA
CONNECT jest Twoim oknem na świat nieograniczonych
możliwości komunikacyjnych.
STACJE PALIW
Możesz sprawdzić odległość
do najbliżej stacji, jej rodzaj
oraz aktualne ceny paliw.
Informacje wyświetlane są
w czasie rzeczywistym.
System automatycznie
wykrywa i wyświetla rodzaj
paliwa samochodu.

ŠKODA CONNECT
Wyjątkowy interfejs ŠKODA CONNECT oferuje dwa rodzaje
usług. Usługa Infotainment Online zapewnia nawigację
i informacje w czasie rzeczywistym, natomiast Care Connect
wiąże się z pomocą i bezpieczeństwem, umożliwiając zdalny
dostęp i kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również usługi
pomocy w każdej sytuacji, która jej wymaga.

Przy nawigacji Amundsen usługi mogą być obsługiwane
przez zsynchronizowane urządzenie mobilne lub przez
opcjonalny moduł karty SIM. Przy nawigacji Columbus
do tego celu można wykorzystać także połączenie Wi-Fi
telefonu bądź, opcjonalnie, zintegrowaną z samochodem
kartę SIM obsługującą moduł LTE. Wszelkie koszty
związane z transmisją danych ponosi Klient.

DANE JAZDY
Na serwer wysyłane są dane Twojej podróży, takie jak średnie
zużycie paliwa, prędkość, odległość i czas przejazdu. Możesz
wyświetlać swoje osobiste dane podróży oraz uzyskać podgląd
wszystkich przejazdów.

POGODA
Uzyskaj informacje
o pogodzie dla swojej
bieżącej lokalizacji lub
dowolnego miejsca,
obejmujące szczegółowe
prognozy, przewidywane
opady i ostrzeżenia
pogodowe.

CONNECTIVITY

CONNECTIVITY

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Połączenie alarmowe uruchamiane jest
automatycznie w sytuacji awaryjnej, gdy zadziałał
system zabezpieczający. System alarmowy
można również uruchomić ręcznie, przyciskając
czerwony przycisk na konsoli dachowej.

STOLICA TWOJEGO
CYFROWEGO
WSZECHŚWIATA

CONNECTIVITY

Multimedia rozwijają się w ogromnym tempie. Na pewno polubisz
atrakcyjny design i wiele niesamowitych funkcji, a ŠKODA OCTAVIA
bezproblemowo połączy się z Twoimi urządzeniami zewnętrznymi.
Co więcej, Twoje dzieci nigdy nie będą się nudzić podczas jazdy.

SMARTLINK+
Dzięki systemowi SmartLink+ (rozwiązania łączności ŠKODA obsługujące systemy MirrorLink®, Apple CarPlay
i Android Auto) system multimedialny umożliwia kierowcy bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego podczas
jazdy. Co więcej, wszystkie zainstalowane aplikacje, które zostały zatwierdzone jako bezpieczne, są kompatybilne z
systemami MirrorLink®, Apple CarPlay lub Android Auto. System SmartLink+ zawiera również funkcję SmartGate.
Umożliwia ona połączenie smartfona z samochodem za pomocą przewodu w celu przesyłu danych dotyczących jazdy,
takich jak zużycie paliwa, osiągi lub informacje serwisowe*.
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APLIKACJA MY ŠKODA
Poznaj Paula, interaktywnego asystenta
aplikacji MyŠKODA (dla systemów Android
i iOS), który pomaga w wielu codziennych
sytuacjach. Z jego pomocą możesz uzyskać
informacje o swoim samochodzie lub pełny opis wszystkich
elementów sterowania, kontrolek ostrzegawczych itp. PAUL
pomoże Ci również dopilnować ważnych dat w Twoim
terminarzu. Oprócz tego, że nie zapomnisz o żadnym
spotkaniu, Twój asystent poradzi Ci również, jak na nie
dotrzeć.

USB
Gniazdo do podłączenia urządzenia zewnętrznego
jest dostepne na panelu środkowym.

COLUMBUS
System nawigacji 3D Columbus zapewnia wygodną obsługę za pomocą
9,2-calowego wyświetlacza. Urządzenie ma wiele funkcji, w tym łącze
Bluetooth, system SmartLink+ oraz Wi-Fi. Dostępny jest również moduł
telefoniczny z obsługą szybkiego internetu LTE. Doskonałą jakość dźwięku
zapewniają cztery głośniki z przodu i cztery z tyłu pojazdu.
NAGŁOŚNIENIE CANTON
Czy słuchasz muzyki,
czy mowy, ciesz się
doskonałą jakością dźwięku
gwarantowaną przez
system nagłośnienia Canton
z dziesięcioma głośnikami,
w tym głośnikiem środkowym
i subwooferem w bagażniku.

MIEJSCE NA TELEFON
Praktyczny schowek na telefon zlokalizowany przed
lewarkiem zmiany biegów zapewnia wzmocnienie
sygnału urządzenia mobilnego. Jednocześnie
bezprzewodowo ładuje telefon w czasie jazdy.

BOLERO
Najwyższej klasy radio Bolero z 8-calowym
kolorowym dotykowym wyświetlaczem ma
złącze USB, gniazdo kart pamięci SD, złącze
Bluetooth, system SmartLink+. Urządzenie
umożliwia sterowanie menu samochodu.

* Informacje dotyczące warunków korzystania oraz kompatybilności systemu SmartLink+ dostępne są na naszej stronie internetowej: compatibilitylist.skoda-auto.com.

CONNECTIVITY
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SIMPLY
CLEVER
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GENIUSZ TKWI
W SZCZEGÓŁACH
Niekiedy wystarczy naprawdę niewiele, aby wszystko
stało się prostsze. Dlatego też ŠKODA OCTAVIA oferuje
funkcje, których naprawdę potrzebujesz, a także rozwiązania
Simply Clever, które są równie pomysłowe, co intuicyjne
w obsłudze.

UCHWYT NA BILET
Proste rozwiązanie, gdy chcesz umieścić bilet
parkingowy w widocznym miejscu. Samochód
jest wyposażony w uchwyt na bilet parkingowy
pod szybą przednią.

UCHWYT MULTIMEDIALNY
Bezpieczne przewożenie urządzeń
zewnętrznych zapewnia uchwyt
multimedialny umieszczony w podwójnym
uchwycie na napoje w konsoli środkowej.

SCHOWEK NA PARASOL
Powitaj deszcz z uśmiechem.
Od wersji Ambition pod fotelem
pasażera znajduje się schowek
z oryginalnym parasolem ŠKODA.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

SKROBACZKA DO SZYB
Ten praktyczny przedmiot mocowany
jest do klapki wlewu paliwa, dzięki czemu
możesz go odłożyć w to samo miejsce,
gdy jest mokry. Znajdziesz tam również
zabezpieczenie przed zatankowaniem
nieprawidłowego paliwa przeznaczone dla
samochodów z silnikiem Diesla.

WSZECHOBECNA
PRZESTRZEŃ
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SCHOWEK NA OKULARY
Nad lusterkiem wstecznym może znajdować
się praktyczny schowek umiejscowiony tak,
aby zarówno kierowca, jak i pasażer mieli do
niego łatwy dostęp.

SCHOWEK NA
KAMIZELKĘ
ODBLASKOWĄ
Specjalna kieszeń na
kamizelkę odblaskową
znajduje się pod fotelem
kierowcy.

Schowki znacznie podnoszą funkcjonalność wnętrza
samochodu. Zwiększają możliwości przewożenia potrzebnych
rzeczy, pozwalają utrzymać porządek w samochodzie
i uprzyjemnić podróż wszystkim pasażerom.

SIMPLY CLEVER

SKŁADANE STOLIKI
Stoliki z uchwytami na napoje
umieszczone za przednimi
fotelami przydadzą się nie tylko
podczas posilania się w drodze.

SCHOWEK PASAŻERA
Zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej przed
fotelem pasażera może być klimatyzowany, dzięki czemu Twoje
przekąski podczas podróży będą zawsze przyjemnie schłodzone.

SCHOWKI DRZWI PRZEDNICH
Przestronny schowek w drzwiach
przednich pomieści butelki o pojemności
1,5 litra. Możesz tam również umieścić
wyjmowany pojemnik na odpadki.

PODŁOKIETNIK
Wygodę pasażerów
na tylnych siedzeniach
zwiększa uchylny
podłokietnik z dwoma
uchwytami na napoje.

SIMPLY CLEVER
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SAMOCHÓD
Z PLECAKIEM

LATARKA LED
Po prawej stronie komory bagażnika może znajdować
się praktyczna wyciągana latarka LED (dostępna tylko
w wersji kombi). Latarka jest automatycznie ładowana
podczas pracy silnika.

Pojemność bagażnika stawia nową ŠKODĘ OCTAVIA
na pozycji lidera w swojej klasie. Przestrzeń tę
można jeszcze bardziej powiększyć dla maksimum
praktyczności. W tym celu oferujemy szeroką gamę
rozwiązań Simply Clever, które możesz wybrać według
własnego uznania.

UCHWYTY ŁADUNKU
Dwie plastikowe listwy mocowane za
pomocą rzepów do podłogi bagażnika
to doskonałe rozwiązanie zapobiegające
niepożądanemu przemieszczaniu się
bagażu. Gdy nie są w użyciu, można je
umieścić w specjalnych schowkach
w nadkolach.

GNIAZDO 12 V
Kolejne praktyczne rozwiązanie w komorze
bagażnika to gniazdko 12 V.

POJEMNOŚĆ
Niezależnie od modelu, na który się zdecydujesz,
ŠKODA OCTAVIA z łatwością zapewni olbrzymią
przestrzeń bagażową dla sporej rodziny. Wersja kombi
oferuje pojemność 610 lub 1740 litrów po złożeniu oparć
tylnej kanapy, a wersja liftback odpowiednio 590/1580 litrów.

ZDALNE SKŁADANIE OPARĆ TYLNEJ
KANAPY
Oparcia tylnej kanapy można złożyć zdalnie,
naciskając przycisk umieszczony w bagażniku,
co jeszcze bardziej ułatwi załadunek samochodu.

SYSTEM SIATEK
Zestaw siatek zwiększa elastyczność
wykorzystania przestrzeni bagażowej
i skutecznie chroni przewożone przedmioty.
W zestawie znajdują się jedna siatka pozioma
i dwie pionowe. Dodatkową siatkę można
rozciągnąć pod górną półką bagażnika
w nadwoziu liftback.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA
Otwiera się i zamyka po naciśnięciu przycisku na pilocie, na
panelu środkowym lub bezpośrednio na pokrywie, co przydaje
się szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych.
W zależności od własnych potrzeb możesz również wyregulować
wysokość, do której otwiera się pokrywa bagażnika.

KOMFORT
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STYL:
KOMFORTOWY
Prowadzenie auta powinno być przyjemnością, a nie przykrym
obowiązkiem. Niezależnie od tego, czy podróżujesz służbowo,
czy wybierasz się na urlop, liczne przemyślane rozwiązania
i praktyczne detale podniosą komfort Twojej codziennej jazdy.

PODGRZEWANA KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana kierownica, która umożliwia
sterowanie radiem i telefonem może być wyposażona w funkcję
podgrzewania obsługiwaną poprzez system multimedialny.

DWUSTREFOWY CLIMATRONIC
Dwustrefowa klimatyzacja z regulacją elektroniczną jest
również wyposażona w czujnik wilgotności, co ogranicza
parowanie przedniej szyby.

MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI
System multimedialny pozwala różnym kierowcom
tworzyć własne profile ustawień osobistych. Może to
być na przykład ustawienie trybu jazdy, elektrycznie
regulowanego fotela kierowcy, ustawienia klimatyzacji,
radia i systemu nawigacji. Spersonalizowany samochód
wyposażony jest w trzy kluczyki. Po otwarciu samochodu
odpowiednim kluczykiem wszystkie spersonalizowane
funkcje zostaną automatycznie dostosowane do
zapisanych ustawień danego kierowcy.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Tempomat, poza podstawową
funkcjonalnością utrzymywania
zadanej prędkości jednocześnie
zachowuje odpowiednią
(ustawioną przez kierowcę)
odległość od poprzedzających
pojazdów, bez konieczności
używania pedałów gazu i hamulca.

KOMFORT

KESSY
Samochody wyposażone
w bezkluczykowy system
obsługi samochodu
KESSY mają na kolumnie
kierownicy przycisk Start/
Stop, który włącza i wyłącza
silnik bez użycia kluczyka.

FOTEL KIEROWCY Z FUNKCJĄ PAMIĘCI
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią
ustawień pozwala zapisać do trzech różnych
ustawień siedzenia i lusterek bocznych.
TYLNA CZĘŚĆ SCHOWKA JUMBO BOX
W tylnej części schowka Jumbo Box mogą
znajdować się gniazdka 230 V i USB.

KOMFORT

34

36

37

KOMFORT

OŚWIETLENIE OTOCZENIA LED
Lampki LED oświetlające strefę wsiadania
do samochodu mogą znajdować się
w lusterkach zewnętrznych.

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW PRZEDNICH
Zintegrowane teleskopowe spryskiwacze reflektorów
przednich bez trudu zmyją z nich kurz i błoto.

OKNO DACHOWE
W wersji liftback możesz cieszyć się poczuciem wolności i korzystać
z jeszcze większej przestrzeni, którą zapewni Ci elektrycznie
sterowane okno dachowe wykonane z przyciemnianego szkła
ograniczającego dostęp światła i zapobiegającego nagrzewaniu od
słońca. Możesz je podnieść lub odsunąć do tyłu, aby uzyskać otwartą
przestrzeń nad przednimi siedzeniami.

KOMFORT

SKŁADANE LUSTERKA
Automatyczne lusterka zewnętrzne
składają się po zamknięciu
samochodu, co chroni je przed
uszkodzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO
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NIGDY NIE
PROWADZISZ SAM

PARK ASSIST
Znacznie łatwiejsze
parkowanie dzięki funkcji
Park Assist. System
automatycznie wybiera
dostępne miejsce w rzędzie
pojazdów zaparkowanych
równolegle lub prostopadle.

KAMERA COFANIA
Zaparkujesz z jeszcze większą łatwością dzięki
opcjonalnej kamerze cofania, która znajduje się
w klamce pokrywy bagażnika. Jej działanie polega
na obserwacji przestrzeni z tyłu samochodu oraz
wyznaczaniu torów jazdy względem szerokości
pojazdu. Funkcjonalność kamery zwiększają
zintegrowane spryskiwacze.

FRONT ASSIST
System Front Assist wykorzystuje czujnik radarowy umieszczony
w osłonie chłodnicy, który kontroluje odległość od pojazdu
poprzedzającego i zapewnia przy tym automatyczne zwalnianie
i hamowanie. ŠKODA OCTAVIA może być wyposażona w system
Front Assist rozszerzony o funkcję ochrony pieszych, który ostrzega
kierowcę dźwiękowo i wizualnie oraz przez lekkie zahamowanie.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT
Czujnik radarowy w osłonie
chłodnicy oprócz kontrolowania
prędkości jazdy utrzymuje stałą
odległość od poprzedzającego
pojazdu.

MANOEUVRE ASSIST
Dzięki czujnikom parkowania system zapewnia
ochronę przed przeszkodami w zasięgu pojazdu
(przy prędkości do 10 km/h). W razie wykrycia
przeszkody, w zależności od odległości od niej
i prędkości samochodu, system uruchamia
hamowanie awaryjne.

AUTO LIGHT ASSIST
Funkcja Light Assist
automatycznie przełącza
światła mijania na drogowe
i z powrotem na światła
mijania, zwiększając komfort
i bezpieczeństwo.
* Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy wspomagające* zapewniają, że każda
podróż ŠKODĄ OCTAVIA jest bezpieczna i
absolutnie bezproblemowa. Dzięki tym systemom
możesz szybko reagować na sytuację na drodze.
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WYKRYWANIE
MARTWEGO POLA
Za pomocą czujników
radarowych w tylnym zderzaku
funkcja BLIND SPOT DETECT
kontroluje martwe pola
za samochodem i obok niego.
Na podstawie odległości
i prędkości pojazdów
w otoczeniu decyduje o tym,
czy ostrzec kierowcę.

BEZPIECZEŃSTWO

TRAILER ASSIST
Chcesz zaparkować z przyczepą?
System Trailer Assist sprawi, że
manewrowanie będzie łatwiejsze
i bezpieczniejsze. System przejmuje
kontrolę nad samochodem podczas
powolnego cofania.

LANE ASSIST
Zadanie utrzymania
pojazdu na swoim pasie
ruchu możesz powierzyć
funkcji asystenta toru
jazdy Lane Assist. Funkcje
systemu wyświetlane są na
wyświetlaczu MAXI DOT.

TRAVEL ASSIST
Ta funkcja korzysta
z wielofunkcyjnej kamery
i systemu nawigacji do
rozpoznawania i wyświetlania
na wyświetlaczu MAXI DOT
i ekranie nawigacji niektórych
znaków drogowych.

* Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

BEZPIECZEŃSTWO

DRIVER ALERT
Sprytna funkcja Driver Alert
analizuje dane uzyskane z układu
wspomagania kierownicy, aby
rozpoznać zachowania, które
mogą być oznaką zmęczenia
kierowcy. W takim przypadku
wyświetlacz Maxi DOT ostrzega
kierowcę i sugeruje przerwę.

45

PRZEDE WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

W sytuacjach ekstremalnych, kiedy nie masz już wpływu
na rozwój wydarzeń, do akcji wkraczają zabezpieczenia
pasywne, takie jak poduszki powietrzne.
Możesz wyposażyć swój samochód w maksymalnie
dziewięć takich poduszek.

PODUSZKI PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
Poduszka kierowcy zamontowana jest w kierownicy,
natomiast poduszka pasażera umieszczona została
wewnątrz deski rozdzielczej. W razie potrzeby
możesz ją wyłączyć, gdy na przednim fotelu
przewozisz dziecko w foteliku.

KURTYNY POWIETRZNE
Po uaktywnieniu kurtyny
powietrzne tworzą ochronną
barierę wzdłuż szyb, która chroni
pasażerów samochodu z przodu
i z tyłu przed urazami głowy.

PODUSZKA KOLANOWA
Poduszka kolanowa znajdująca się
w dolnej części kolumny kierownicy
chroni kolana i golenie kierowcy.
PODUSZKI BOCZNE PRZEDNIE I TYLNE
Te cztery poduszki powietrzne chronią
miednicę i klatkę piersiową kierowcy
i pasażerów w przypadku kolizji bocznej.

BEZPIECZEŃSTWO
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OSIĄGI
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MOC
DLA LUDZI
Każdą rodzinę łączy coś wspólnego i każda ma coś, co sprawia,
że jej członkowie mogą się wyróżniać. Tak samo jest w naszej
rodzinie silników. Łączy je ta sama niezawodność i poszanowanie dla
środowiska naturalnego. Jednak w zależności od rodzaju i osiągów
każdy silnik ma swój charakter, dzięki czemu możesz wybrać ten,
który dokładnie dopasujesz do swoich potrzeb i oczekiwań.
DYNAMICZNA
KONTROLA
ZAWIESZENIA
Funkcja adaptacyjnego
zawieszenia DCC
nieustannie analizuje
zmieniające się w trakcie
jazdy warunki (hamowanie,
przyspieszanie, skręcanie)
i reaguje na nie,
dostosowując poszczególne
parametry elementów
tłumiących i układu
kierowniczego. W menu
systemu multimedialnego
kierowca może wybrać
jeden z pięciu trybów jazdy
w zależności od potrzeb:
Normal, Comfort, Eco lub
Sport i Individual.

SKRZYNIE BIEGÓW
W zależności od wersji silnikowej samochód
może być wyposażony w 5- lub 6-biegową
skrzynię manualną bądź 6- lub 7-biegową skrzynię
automatyczną DSG (Direct Shift Gearbox).

OSIĄGI

OSIĄGI

SILNIKI
Wszystkie silniki benzynowe wykorzystują
technologię TSI, która nadaje im dynamiczny
charakter. Wszystkie silniki wysokoprężne
z systemem common rail gwarantują wysoką kulturę
pracy oraz bardzo niskie zużycie paliwa.
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OSIĄGI

4X4
Inteligentny napęd 4x4 stanowi bardzo ciekawą alternatywę. W normalnych
warunkach samochód może korzystać z zalet napędu przedniego,
a w warunkach ekstremalnych z doskonałej trakcji napędu na cztery koła.

PLAKIETKA
Plakietka 4x4 umieszczona jest z tyłu
samochodu z napędem na cztery koła.

WSPOMAGANIE RUSZANIA POD GÓRĘ
System wspomagania ruszania pod górę (Hill
Hold Control) umożliwia łagodne ruszenie
samochodem na wzniesieniu bez potrzeby
używania hamulca ręcznego i ryzyka
stoczenia się w tył.

OSIĄGI

DSG I 4X4
Połączenie automatycznej 7- lub
6-stopniowej skrzyni biegów DSG
(Direct Shift Gearbox) oraz napędu 4x4
zapewnia wyjątkową przyjemność z jazdy.

LAURIN &
KLEMENT

SYMBOL
LUKSUSU
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W wersji Laurin & Klement splatają się przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość marki ŠKODA. Najwyższa wersja
wyposażenia ŠKODY OCTAVIA Laurin & Klement w równym
stopniu łączy w sobie styl, wyrafinowanie i technologię.

LAURIN & KLEMENT

LOGO
Tłoczone logo Laurin & Klement
na oparciu fotela to kolejny detal
podkreślający ekskluzywny
charakter wnętrza.

WNĘTRZE
Eleganckie wnętrze z tapicerką
skórzaną zdobi dekor w kolorze
czarnym Piano. Kierownica,
drążek zmiany biegów i mieszek
oraz dźwignia hamulca ręcznego
wykończone są czarną skórą.

PLAKIETKA
Oryginalna plakietka Laurin & Klement
na obu błotnikach przypomina
o założycielach marki ŠKODA. Jest to symbol
rzemiosła najwyższej próby
i osobistego zaangażowania oraz spuścizny
odziedziczonej po naszych przodkach.
KOŁA
Wyrazistość pojazdu podkreślają
dodatkowo 18-calowe antracytowe
felgi przypominające łopatki turbiny.

NAKŁADKI PROGOWE
Na przednich nakładkach
progowych umieszczono
oryginalną sygnaturę
Laurin & Klement.

LAURIN & KLEMENT
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WERSJE
WYPOSAŻENIA
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ACTIVE

AMBITION

Standardowe wyposażenie w wersji Active obejmuje m.in.
zewnętrzne lusterka i klamki w kolorze nadwozia, światła
do jazdy dziennej LED oraz tylne światła LED. Dodatkowo
wyposażenie obejmuje centralny zamek, radio Swing,
elektrycznie sterowane szyby przednie, Bluetooth,
klimatyzację CLIMATIC i inne.

59
Standardowe wyposażenie wersji Ambition obejmuje m.in.
obręcze kół ze stopów lekkich 16", czujniki parkowania z tyłu
z MANOEUVRE ASSIST, elektrycznie sterowane szyby z tyłu
z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem,
podłokietnik z przodu JUMBO BOX i inne.

WNĘTRZE AMBITION CZARNE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa brązowa

WNĘTRZE ACTIVE CZARNE
Dekor szary metalizowany
Tapicerka materiałowa czarna

WNĘTRZE ACTIVE CZARNE
Dekor szary metalizowany
Tapicerka materiałowa czarna

WNĘTRZE AMBITION CZARNE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa brązowa

WNĘTRZE AMBITION CZARNE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa czarna

WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

WNĘTRZE AMBITION CZARNE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa/skórzana czarna
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STYLE

Standardowe wyposażenie wersji Style obejmuje m.in. obręcze kół ze
stopów lekkich 17", radio BOLERO 8", wejście SD, USB ze SmartLink+,
CLIMATRONIC (automatyczną klimatyzację dwustrefową z regulacją
elektroniczną), czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE
ASSIST, elektrycznie sterowane składane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne z podświetleniem LED, pakiet CHROM i inne.

LAURIN
& KLEMENT

WNĘTRZE STYLE CZARNE/BEŻOWE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka beżowa
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Standardowe wyposażenie wersji Laurin & Klement obejmuje
reflektory przednie full LED z systemem AFS, przednie światła
przeciwmgłowe, oświetlenie strefy wsiadania LED, oświetlenie
wnętrza, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci,
radio multimedialne BOLERO 8", system nagłośnienia CANTON,
kolorowy wyświetlacz MAXI DOT i inne.

WNĘTRZE L&K CZARNE/BRĄZOWE
Dekor czarny Piano
Tapicerka brązowa

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka beżowa

WNĘTRZE L&K CZARNE/BRĄZOWE
Dekor czarny Piano
Tapicerka brązowa

WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka skórzana czarna

WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka czarna

Fotele sportowe Ambition/
Style szara/czerwona**

Ambition/Style czarna (materiałowa/skórzana*)**

Style beżowa (materiałowa/skórzana*)**

Fotele sportowe Ambition/Style
szara/biała**

Style czarna (materiałowa)

Style beżowa (materiałowa)

WERSJE WYPOSAŻENIA

Ambition brązowa (materiałowa)
** Wyposażenie opcjonalne.

* Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej.
Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów
ze względu na ograniczenia techniczne druku.
Informacji o aktualnej dostępności poszczególnych
wnętrz udziela dealer.

TAPICERKA

Style czarna (skórzana*)**

Style beżowa (skórzana*)**

Ambition czarna (materiałowa)

Active czarna/szara (materiałowa)

WERSJE WYPOSAŻENIA
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L&K brązowa Native (Alcantara®)

CZERWIEŃ VELVET
METALIZOWANY

BIEL LASER
NIEMETALIZOWANY

BŁĘKIT DENIM METALIZOWANY

BŁĘKIT RACE METALIZOWANY

BIEL MOON METALIZOWANY

SREBRNY BRILLANT
METALIZOWANY

BŁĘKIT ENERGY
NIEMETALIZOWANY

CZARNY MAGIC
METALIZOWANY

BEŻ CAPPUCCINO
METALIZOWANY

SZARY QUARTZ
METALIZOWANY

BRĄZ MAPLE METALIZOWANY

WERSJE WYPOSAŻENIA
CZERWIEŃ CORRIDA
NIEMETALIZOWANY

BIEL CANDY
NIEMETALIZOWANY

WERSJE WYPOSAŻENIA
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KOLORY

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić wiernego
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów ze względu na
ograniczenia techniczne druku. Informacji o aktualnej
dostępności poszczególnych wnętrz udziela dealer.
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Obręcze kół ze stopu metali lekkich
DENOM 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
ALARIS 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
GOLUS 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
PICTORIS 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
TURBINE 18" srebrne polerowane*

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
TURBINE 18" antracyt polerowane*

Kołpaki
SIDUS 15"

Kołpaki
TEKTON 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
ILIAS 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
VELORUM 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
ALCATRAS 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
TRIUS 17" srebrne

* Dostępne wyłącznie w wersji L&K

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
TRIUS 17" czarne

WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

KOŁA

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI:
Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane zdjęcia, wykresy, specyfikacje,
opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zawarte w tym katalogu informacje nie
stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu cywilnego. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski.
Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu.
APLIKACJA MyŠKODA
Stwórz swojego własnego cyfrowego towarzysza. Pobierz aplikację
MyŠKODA, w której interaktywny asystent PAUL pomoże Ci nie
tylko w obsłudze samochodu, ale również zarządzaniu czasem
w ciągu dnia.
APLIKACJA ŠKODA Connect
Przejmij pełną kontrolę nad swoim samochodem. Pobierz aplikację
ŠKODA Connect i uzyskaj dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji
w dowolnym czasie. Mogą to być dane podróży, zasięg przy dostępnym
paliwie, planowanie trasy czy nawet ostatnie miejsce parkowania.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod
względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi
świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów
po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje
się na stronie: www.skoda-auto.pl.

PRZYJEMNA LEKTURA?
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

OC50220 11/17

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Dealer ŠKODA:

W zależności od modelu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,0 do 6,8 l/100 km, emisja CO2 od 102 do 158 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl.

