
OCTAVIA RS
    & RS 245 

NOWA ŠKODA



Mocy nie da się zmierzyć stoperem. Nie można jej 
też wyzwolić pięknymi słowami. To emocje, których 
doświadczysz jedynie, widząc, jak świat zostaje w tyle, 
gdy po prostu dociskasz pedał prawą stopą. Takich 
wrażeń dostarczy Ci nowa ŠKODA OCTAVIA RS i zaklęta 
w niej nieujarzmiona i absolutna moc.

Twoje serce zacznie bić szybciej, zanim jeszcze ruszysz  
z miejsca. Sportowa stylistyka i imponujące przednie 
lampy LED sprawiają, że wyścigowe aspiracje samochodu 
są równie oczywiste, jak ukryte pod maską rwące się  
do galopu mechaniczne konie. Dopełnieniem całości jest 
opcjonalny napęd 4x4, który sprawia, że ten samochód  
to klasa sama w sobie.

OCTAVIA RS to kolejny dowód na to, jak sprawdza 
się towarzysząca nam od samego początku filozofia 
tworzenia pięknych samochodów projektowanych 
z myślą o radości z jazdy. 

Tym właśnie jest filozofia Simply Clever. Tym jest ŠKODA. 

CO OFERUJE
NOWA OCTAVIA RS?



OCTAVIA RS to połączenie ponadczasowego designu 
ŠKODY OCTAVIA ze sportową stylistyką. 

DO 230 
PEŁNOKRWISTYCH KONI

WIDOK Z PRZODU
Samochód wyróżnia 
charakterystyczna plakietka 
RS umieszczona na osłonie 
chłodnicy oraz zderzak  
o sportowym designie.

KOŁA 
Wybierz koła, które pasują do 

Twojej osobowości. Felgi ze 
stopów lekkich dostępne są  
w rozmiarach od 18" do 19"

KOŃCÓWKA 
WYDECHU
Dodatkowym sportowym 
akcentem są chromowane 
końcówki wydechu. 

SPOILER TYLNEJ POKRYWY
Wersja liftback posiada spoiler 
tylnej pokrywy, który zwiększa 
stabilność pojazdu przy 
większych prędkościach.

TYLNE ŚWIATŁA LED
Tylne światła o znanym układzie 
w kształcie litery C, jak również 
oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
w technologii LED.



DESKA 
ROZDZIELCZA  
I KOMFORT
Sportowe dodatki świetnie współgrają  
z oświetleniem ambientowym.



Wnętrze to połączenie wyjątkowej przestrzeni  
i sportowego wystroju, który cechuje ekskluzywna 
utrzymana w czerni stylistyka. Podczas gdy liczne detale 
uprzyjemniają podróż, oryginalne logo RS umieszczone 
na kierownicy, fotelach i lewarku podkreśla żądną wrażeń 
naturę pojazdu.

STYL:
SPORTOWY

NAKŁADKI PROGOWE
Ozdobne nakładki 
progowe z przodu zdobi 
oryginalna inskrypcja RS.

FOTELE
Sportowe przednie fotele 

posiadają zintegrowane 
zagłówki. Interesująco 

prezentuje się dostępne 
w standardzie połączenie 

tapicerki materiałowej/
Alcantara®.

NAKŁADKI NA PEDAŁY
Nakładki na pedały ze stali szlachetnych 
stanowią stylowy dodatek.

SPORTOWA KIEROWNICA
Wielofunkcyjna sportowa 
kierownica wykończona 
skórą perforowaną umożliwia 
sterowanie radiem i telefonem 
oraz alternatywnie układem DSG 
(Direct Shift Gearbox). Może być 
również wyposażona w funkcję 
podgrzewania.

OŚWIETLENIE WNĘTRZA  
Atrakcyjne wnętrze wersji RS 
jeszcze bardziej zyskuje na uroku 
po włączeniu oświetlenia LED przy 
desce rozdzielczej (dostępnego  
w dziesięciu kolorach).



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 komunikacji.

APLIKACJA MY ŠKODA 
Poznaj Paula, interaktywnego 
asystenta aplikacji MyŠKODA 

(dla systemów Android i iOS), który pomoże 
Ci w wielu codziennych sytuacjach. Z jego 
pomocą możesz uzyskać informacje o swoim 
samochodzie lub pełny opis wszystkich 
elementów sterowania, kontrolek 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.

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

*  Informacje dotyczące warunków korzystania 
oraz kompatybilności systemu SmartLink+ 
dostępne są na naszej stronie internetowej.

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. System 
SmartLink+ zawiera również funkcję SmartGate. Umożliwia on 
połączenie smartfona za pomocą kabla z samochodem, w celu 
przesyłu danych dotyczących jazdy, takich jak zużycie paliwa, 
osiągi lub informacje serwisowe*. 

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

INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM
Zawsze najlepsza trasa! Aktualne informacje zapewniają dogodny 
przegląd całej trasy. Dzięki nim możesz również reagować na nowe 
zdarzenia, jak roboty drogowe, wypadki i korki.

MIEJSCE PARKOWANIA 
Uzyskaj dokładną lokalizację samochodu 
na dużych parkingach z dowolnego 
miejsca, wyświetlając adres, godzinę i datę 
parkowania w telefonie komórkowym.

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Połączenie SOS jest uruchamiane 
automatycznie podczas sytuacji awaryjnej, 
w której został uruchomiony system 
bezpieczeństwa. Może być również 
aktywowany ręcznie, poprzez naciśniecie 
czerwony przycisku na konsoli dachowej.

POŁĄCZ SIĘ DZIĘKI
ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Ta oferta obejmuje dwie kategorie 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.

Informacje dotyczące waunków korzystania z usług 
ŠKODA CONNECT dostępne są na stronie internetowej:
www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/poznaj-skoda-connect



Systemy wspomagania zapewniają, że każda podróż 
ŠKODĄ OCTAVIA RS jest bezpieczna i absolutnie 
bezproblemowa. Dzięki tym systemom możesz szybko 
reagować na sytuację na drodze.

FRONT ASSIST ZAPEWNIA OCHRONĘ PIESZYCH
System Front Assist wykorzystuje czujnik radarowy umieszczony w osłonie 
chłodnicy, który kontroluje odległość od pojazdu poprzedzającego, zapewniając 
przy tym automatyczne zwalnianie i hamowanie. Nowa OCTAVIA RS wyposażona 
jest w system Front Assist rozszerzony o funkcję ochrony pieszych, który ostrzega 
kierowcę dźwiękowo i wizualnie oraz przez lekkie zahamowanie. 

ADAPTACYJNY TEMPOMAT 
ACC (Adaptive Cruise Control) pełni nie tylko funkcję 
standardowego tempomatu, ale również zapewnia 
zachowanie odpowiedniej odległości od pojazdów 
jadących z przodu. Funkcja ta wykorzystuje urządzenie 
radarowe zainstalowane w osłonie chłodnicy.

NIGDY NIE
JEDZIESZ SAM

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

WYKRYWANIE 
MARTWEGO POLA 
Za pomocą czujników 
radarowych w tylnym 
zderzaku funkcja wykrywania 
martwego pola kontroluje 
martwe pola za i obok 
samochodu. Na podstawie 
odległości i prędkości 
pojazdów w otoczeniu 
decyduje o tym, czy ostrzec 
kierowcę.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich technologicznych 
granic i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę



OCTAVIA RS w sposób wyjątkowy łączy dynamiczne 
wrażenia z jazdy z komfortem rodzinnego auta,   
a dzięki doskonałej trakcji możesz w pełni, choć nadal 
bezpiecznie, wykorzystać cały potencjał jej silnika. 

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.

PERFORMANCE MODE 
SELECT
Samochód posiada funkcję 
wyboru trybu jazdy z generatorem 
dźwięku silnika, która pozwala 
ustawić odgłos słyszalny w kabinie 
jako normalny, eko lub sportowy.

SILNIKI
Niezależnie od wybranego silnika każda OCTAVIA RS 
ma sportową duszę. W naszej ofercie znajduje się 
jednostka benzynowa 2.0 TSI/169 kW  
oraz wysokoprężna 2.0 TDI/135 kW dostępna  
również w wersji z napędem 4x4.

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.

DESKA ROZDZIELCZA
Atrakcyjny wyświetlacz Maxi DOT posiada 
funkcję pomiaru czasu okrążeń, co jeszcze bardziej 
wzmaga sportowe wrażenia z jazdy. Kierowca 
doceni również czytelny biały interfejs.

EMOCJE PODCZAS 
JAZDY



CO TAK PRZYCIĄGA
       W NOWEJ ŠKODZIE
OCTAVIA RS 245? 

MOC?

REFLEKTORY LED?

   19-CALOWE FELGI 
XTREME?



CESARZ  
WŚRÓD KRÓLÓW
OCTAVIA RS 245 wznosi się na wyżyny połączenia sportowego 
charakteru i wyjątkowego komfortu. Jednak to, co sprawia, że ten 
samochód jest absolutnie wyjątkowy, znajduje się pod jego maską. 
To silnik benzynowy o mocy 245 KM.

FOTELE
Komfortową tapicerkę, która 
stanowi połączenie materiału 
Alcantara® i skóry, zdobią 
czerwone lub popielate 
przeszycia. Oparcia są 
ozdobione logo RS.

KOŁA 
Ekskluzywne 19-calowe 

felgi ze stopów lekkich 
Xtreme w kolorze czarnym 

to dodatkowy akcent 
wzmagający wrażenie siły.

KOŃCÓWKA WYDECHU
Końcówki wydechu z czarnym błyszczącym 
wykończeniem przeszły specjalną 
modyfikację, aby uzyskać charakterystyczne 
sportowe brzmienie silnika.

CZARNE OSŁONY
Kolejnym charakterystycznym detalem 
wyróżniającym wersję RS 245 są czarne 
osłony lusterek zewnętrznych. 

WIDOK Z PRZODU 
Dynamiczny charakter 
przodu tworzą czarna 
lakierowana osłona 
chłodnicy i plakietka RS.
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KOŁA

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
XTREME 19" srebrne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
XTREME 19" antracyt

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
GEMINI 18" srebrne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
XTREME 19" czarne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
GEMINI 18" antracyt

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
GEMINI 18" czarne

* Kolor niedostępny dla wersji RS 245 
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2.0 TSI/169 kW (230 KM) 2.0 TSI/180 kW (245 KM)* 2.0 TDI/135 kW (184 KM) 2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
układ z wtryskiem bezpośrednim

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
układ z wtryskiem bezpośrednim

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

SILNIKA
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4 / 1 984 4 / 1 984 4 / 1 968 4 / 1 968
Moc maks./przy obrotach (kW/rpm) 169/4 700-6 200 180/5000-6 700 135/3 500-4 000 135/3 500-4 000
Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/rpm) 350/1 500-4 600 370/1 600-4 300 380/1 750-3 250 380/1 750-3 250
Norma emisji spalin/paliwo EU6/Etylina bezołowiowa, min. RON 95 EU6/Etylina bezołowiowa, min. RON 95 EU6/Olej napędowy EU6/Olej napędowy

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 250 (249) 250 232 (230) 228
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,7 (6,8) 6,6 7,9 7,6
Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)
– w ruchu miejskim 7,9 (8,5) 8,7 (8,3) 5,3 (5,8) 5,9
– poza miastem 5,5 (5,5) 5,4 (5,3) 4,1 (4,4) 4,7
– cykl mieszany 6,5 (6,6) 6,6 (6,4) 4,5 (4,9) 5,1
Emisja CO2 (g/km) 149 150 (146) 119 (129) 134
Średnica zawracania (m) 10,6 10,6 10,6 10,6

UKŁAD PRZENIESIENIA MOCY
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4
Sprzęgło Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 

tarczowe (podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 
tarczowe (podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 
tarczowe (podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

podwójne współosiowe mokre sterowane 
elektrohydraulicznie

Skrzynie biegów Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
6-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG

MASA
Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca  
o masie 75 kg (kg)

1 420 (1 440) 1 445 (1 465) 1 445 (1 465) 1 550

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg)

542 542 542 542

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1 887 (1 907) 1 912 (1 932) 1 912 (1 932) 2 017
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 710 (720) 720 (730) 720 (730) 750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1 600 1 600 1 600 1 800
Pojemność zbiornika paliwa (I) 50 50 50 55

2.0 TSI/169 kW (230 KM) 2.0 TSI/180 kW (245 KM)* 2.0 TDI/135 kW (184 KM) 2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
układ z wtryskiem bezpośrednim

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
układ z wtryskiem bezpośrednim

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

SILNIKA
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4 / 1 984 4 / 1 984 4 / 1 968 4 / 1 968
Moc maks./przy obrotach (kW/rpm) 169/4 700-6 200 180/5000-6 700 135/3 500-4 000 135/3 500-4 000
Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/rpm) 350/1 500-4 600 370/1 600-4 300 380/1 750-3 250 380/1 750-3 250
Norma emisji spalin/paliwo EU6/Etylina bezołowiowa, min. RON 95 EU6/Etylina bezołowiowa, min. RON 95 EU6/Olej napędowy EU6/Olej napędowy

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 247 (245) 250 230 (228) 224
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,8 (7,0) 6,7 8,0 7,7
Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)
– w ruchu miejskim 7,9 (8,5) 8,7 (8,3) 5,3 (5,8) 5,9
– poza miastem 5,5 (5,5) 5,4 (5,3) 4,1 (4,4) 4,7
– cykl mieszany 6,5 (6,6) 6,6 (6,4) 4,5 (4,9) 5,1
Emisja CO2 (g/km) 149 150 (146) 119 (129) 134
Średnica zawracania (m) 10,6 10,6 10,6 10,6

UKŁAD PRZENIESIENIA MOCY
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4
Sprzęgło Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 

tarczowe (Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 
tarczowe (podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło 
tarczowe (podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre sterowane 
elektrohydraulicznie

Skrzynie biegów Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 
6-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG

MASA
Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca  
o masie 75 kg (kg)

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

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg)

566 566 566 566

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1 933 (1 953) 1 958 (1 978) 1 958 (1 978) 2 063
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 720 (730) 730 (740) 730 (740) 750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1 600 1 600 1 600 1 800
Pojemność zbiornika paliwa (I) 50 50 50 55

DANE TECHNICZNE
OCTAVIA RS

DANE TECHNICZNE
OCTAVIA COMBI RS

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  
Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  
Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość/wysokość (mm) 4 689/1 814/1 448
Współczynnik oporu czołowego CW 0,291-0,303 - w zależności od wersji silnika Rozstaw osi (mm) 2 680
Podwozie Wersja sportowa Rozstaw osi przód/tył (mm) – w zależności od wersji silnika 1 535 / 1 544
Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Prześwit (mm) 127
Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Wymiary zewnętrzne  
Układ hamulcowy Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 454 / 1 449
– hamulce przednie/hamulce tylne Hamulce tarczowe z tarczami wewnętrznie wentylowanymi z jednotłokowymi zaciskami 

pływającymi
Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 983 / 980

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  
Bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 590 / 1 580

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  
Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  
Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość/wysokość (mm) 4 689/1 814/1 452
Współczynnik oporu czołowego CW 0,307-0,319 - w zależności od wersji silnika Rozstaw osi (mm) 2 680
Podwozie Wersja sportowa Rozstaw osi przód/tył (mm) – w zależności od wersji silnika 1 535 / 1 544
Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Prześwit (mm) 127
Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Wymiary zewnętrzne  
Układ hamulcowy Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 454 / 1 449
– hamulce przednie/hamulce tylne Hamulce tarczowe z tarczami wewnętrznie wentylowanymi z jednotłokowymi zaciskami 

pływającymi
Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 983 / 995

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  
Koła/opony 7,5J x 17"; 7,5J x 19" / 225/45 R17; 225/35 R19 w zależności od wersji silnika Bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 610 / 1 740

( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.     Wszystkie silniki wyposażono w system start-stop oraz funkcję odzyskiwania energii.
* Silnik dostępny wyłącznie dla wersji RS 245
Dane na podstawie świadectw homologacji typu

 ( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.     Wszystkie silniki wyposażono w system start-stop oraz funkcję odzyskiwania energii.
* Silnik dostępny wyłącznie dla wersji RS 245



PRZYJEMNA LEKTURA? 
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI:
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter poglądowy i 
nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji 
początkowej oraz niektóre funkcje, części oraz elementy wyposażenia, które mogą się różnić od 
wersji dostępnych w samochodach produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać informacje 
dotyczące funkcji, części i wyposażenia, prosimy o kontakt z najbliższym dealerem marki ŠKODA.

Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody 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 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 znajdą 
Państwo na stronach http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/
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Dealer ŠKODA:

APLIKACJA MYŠKODA
Zdobądź swojego osobistego, cyfrowego kompana. Ściągnij aplikację 
MyŠKODA, w której czeka na Ciebie PAUL, interaktywny asystent gotowy 
Ci pomóc – nie tylko z opieką nad Twoim samochodem, ale i organizacją 
Twojego dnia.

APLIKACJA ŠKODA CONNECT
Ciesz się pełną kontrolą nad swoim samochodem. Ściągnij aplikację 
ŠKODA Connect i zapewnij sobie stały dostęp do wszelkich potrzebnych 
informacji, takich jak dane dotyczące jazdy, zasięg, planowanych podróży, 
czy nawet miejsca, gdzie ostatnio zaparkowałeś samochód.


