НОВА ŠKODA

OCTAVIA

2

ВСТУП
ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
SIMPLY CLEVER
КОМФОРТ
БЕЗПЕКА
ПОТУЖНІСТЬ
LAURIN & KLEMENT
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4

6

14

18

26

32

40

46

50

62

3

ЩО ОСОБЛИВОГО
В НОВІЙ OCTAVIA?
Ми віримо, що кожна її окрема деталь настільки ж довершена,
як і весь автомобіль в цілому. І саме про ŠKODA OCTAVIA можна
щиро і впевнено сказати, що це автомобіль, в який дуже легко
закохатися й який ніколи не дасть приводу для сумнівів.
Чіткі лінії кузова роблять дизайн автомобіля довершеним з усіх
сторін. Безліч засобів комунікації в салоні, системи допомоги та
сучасні технології здатні задовольнити найрізноманітніші вимоги
сучасного водія. А неймовірна кількість «розумних рішень»
Simply Clever, як завжди, беззаперечно заявляють про високий
статус цієї моделі в своєму класі.
Нова OCTAVIA є ще одним прикладом нашої філософії створення
висококласних автомобілів, керування якими викликає справжнє
захоплення.
Це Simply Clever. Це ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ
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МУЗИКА
ДЛЯ ОЧЕЙ
Кожна деталь OCTAVIA — це втілення
непідвладної часу естетики та сучасних
технологій, що робить цей автомобіль
справжнім витвором мистецтва.

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ
Подвійні фари підкреслюють новий,
неповторний зовнішній вигляд автомобіля.
Винятковий дизайн головних фар ідеально
доповнюють протитуманні фари загостреної
форми. Масивна решітка радіатора та виразні
лінії капота створюють відчуття безпеки
й надійності.
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ВИГЛЯД ЗЗАДУ
Поглянувши на автомобіль ззаду,
Ви одразу ж побачите типові
для ŠKODA елементи: виразні
логотип і назву моделі, виконану
у формі кристала панель для
реєстраційного знака та катафоти
для кращої видимості автомобіля.

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Вдале поєднання ідеально гладких
поверхонь кузова із кристалічними
гранями додає автомобілю
солідності й поважності. Тоновані
вікна SunSet покращують зовнішній
вигляд автомобіля та підвищують
рівень комфорту для пасажирів
на задніх сидіннях.
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Дизайн

ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
Впустіть у салон більше світла
та свіжого повітря. Виготовлений
із тонованого ск ла, панорамний
верхній люк із електроприводом
у версії Сombi дозволяє створити
великий відкритий простір
над передніми сидіннями.

11
РЕЙЛІНГИ НА ДАХУ
Солідний силует версії Сombi
доповнюють рейлінги на даху,
які представлені у двох кольорах —
екск люзивному сріблястому
і вишуканому чорному.

Дизайн

ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Зовнішні дзеркала заднього огляду
з корпусами під колір кузова підкреслюють
елегантність автомобіля.
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МАКСИМУМ
ОСВІТЛЕННЯ
Завдяки поєднанню інноваційних технологій
з унікальним дизайном освітлення сучасного
автомобіля стало не просто своєрідним
витвором мистецтва, але й запорукою
безпечного руху.

ПОВНІСТЮ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
З СИСТЕМОЮ AFS
Для OCTAVIA передбачені головні фари
двох типів. Автомобілі максимальної
комплектації оснащені світлодіодними
фарами. Головні фари зі світлодіодами
забезпечують високоякісне й
високоефективне освітлення, а система
AFS (адаптивне освітлення головними
фарами) регулює інтенсивність освітлення
відповідно до певних зовнішніх умов —
наприк лад, у місті, на автомагістралі
або під час руху у дощову погоду.
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Дизайн

ЗАДНІ СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ
Задні ліхтарі OCTAVIA забезпечують
якісне й чітке освітлення. Ці ліхтарі
зі світлодіодними лампами доступні
в двох варіантах. Притаманна
автомобілям ŠKODA виразна
С-подібна форма фар додає цій
моделі неповторного й ефектного
вигляду.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ
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ДОМАШНІЙ
ЗАТИШОК

Зробіть внутрішній простір OCTAVIA
більш комфортним завдяки м’якому,
гармонійному підсвічуванню, розташованому
по периметру салону автомобіля.

Дизайн

ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ
Ви можете самостійно
створювати «настрій»
у салоні, вибираючи
кольори підсвічування,
та змінювати їх хоч кожного
дня. Передбачено десять
приємних для сприйняття
варіантів кольорів.

Підсвічування зеленого кольору.

Підсвічування синього кольору.

Підсвічування червоного кольору.

ПІДСВІЧУВАННЯ
ПРОСТОРУ НА РІВНІ НІГ
Відчуйте абсолютний
комфорт завдяки
освітленню салону та
насолоджуйтеся м’яким
підсвічуванням під час
подорожі.
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SIMPLY
CLEVER

20

ГЕНІАЛЬНІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ

Simply Clever

Іноді потрібно не так вже й багато, щоб зробити життя
простішим. OCTAVIA точно знає, що Вам насправді
потрібно, тому її було оснащено спеціальними
рішеннями Simply Clever — простими, інтуїтивно
зрозумілими та практичними.

ТРИМАЧ ДЛЯ КВИТКА
Тримач для квитка — це ідеальне рішення,
коли потрібно розмістити паркувальний
квиток у полі зору. Тримач розташований
у нижній частині вітрового ск ла автомобіля.

ХОЛДЕР ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРИСТРОЇВ
Зовнішні пристрої можна безпечно перевозити
у спеціальному холдері для мультимедійних
пристроїв, розташованому у подвійному тримачі
для напоїв у центральній консолі.
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ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПАРАСОЛІ
Зустрічайте дощ із посмішкою.
Оригінальна парасоля ŠKODA
завжди знайдеться у відділенні
під пасажирським сидінням.

Simply Clever

ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ
Шкребок для льоду, зручно розташований
на кришці паливного бака, знімає питання,
де зберігати вологий шкребок. Для автомобілів
із дизельним двигуном також передбачений
захисний пристрій, який не дозволить залити
в бак невідповідне паливо.
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ВІДДІЛЕННЯ
В УСІХ КУТОЧКАХ
САЛОНУ

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СОНЦЕЗАХИСНИХ ОКУЛЯРІВ
Практичне відділення для сонцезахисних
окулярів над внутрішнім дзеркалом заднього
огляду розташоване в межах досяжності рук водія
та пасажира на передньому сидінні.

Simply Clever

Відділення для зберігання речей значно підвищують
практичність автомобіля. Вони дозволяють зробити
транспортування речей зручнішим, салон — охайнішим,
а саму поїздку — приємнішою для всіх подорожуючих.

ВІДДІЛЕННЯ В ЩИТКУ ПРИЛАДІВ
У нижній частині панелі приладів з боку переднього
пасажирського сидіння знаходиться закрите відділення для
зберігання речей, яке може бути вентильованим, що дозволяє
зберігати, наприк лад, охолодженими напої під час подорожі.

ВІДДІЛЕННЯ НА ПЕРЕДНІХ ДВЕРЯХ
Тримач для 1,5-літрової пляшки знаходиться
в місткому відділенні на панелі передніх
дверей. Тут також можна розмістити знімний
кошик для сміття.
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ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ
СВІТЛОВІДБИВНОГО
ЖИЛЕТА
Спеціальне відділення
для світловідбивного
жилета розташоване
під сидінням водія.

*Доступні з червня 2017 р.

ПІДЛОКІТНИК
Для комфорту пасажирів
на задніх сидіннях
передбачений підлокітник
із двома тримачами для
напоїв.

Simply Clever

ВІДКИДНІ СТОЛИКИ
Вбудовані в спинки обох
передніх сидінь відкидні
столики з тримачами для напоїв
можуть використовуватися
не тільки для прийому їжі*.
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АВТОМОБІЛЬ НА ВСІ
ВИПАДКИ ЖИТТЯ
OCTAVIA лідирує у своєму класі за об’ємом
багажного відділення. Практичні функції дозволяють
значно збільшити її багажне відділення. Пропонуємо
до Вашої уваги широкий асортимент рішень
Simply Clever, якими Ви можете скористатися
залежно від тимчасових потреб.

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Будьте впевнені, що в OCTAVIA вистачить місця
для багажу великої родини, незалежно від вибраної
версії моделі. Версія Combi пропонує 610 л об’єму
за розк ладених спинок задніх сидінь і 1740 л —
за ск ладених, а об’єм багажного відділення версії
Liftback дорівнює 590/1580 л.

Simply Clever

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Дверцята багажного відділення з електроприводом
відкриваються й закриваються простим натисканням кнопки
на пульті дистанційного керування, на центральній панелі або
на самих дверцятах. Це особливо доречно в негоду. Крім того,
можна налаштувати верхнє положення відкритих дверцят
відповідно до персональних потреб.

ДИСТАНЦІЙНЕ СКЛАДАННЯ СПИНОК СИДІНЬ
Спинки задніх сидінь можна ск ласти за допомогою
кнопки дистанційного ск ладання, розташованої
в багажному відділенні, що дозволяє зробити
завантаження автомобіля ще легшим.
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ФІКСУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
Щоб запобігти небажаному
переміщенню багажу під час руху
автомобіля, ідеально підійдуть два
пластикові фіксувальні елементи
на липучці. Їх можна сховати
у відділеннях за арками задніх коліс,
коли вони не використовуються.

РОЗЕТКА 12 В
У багажному відділенні Ви знайдете
ще один корисний аксесуар —
розетку на 12 В.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Комплект сіток покращує практичність
багажного відділення, надійно
фіксуючи речі для запобігання
їх зсуванню під час руху. До комплекту
входять одна горизонтальна й дві
вертикальні сітки. Для версії Liftback
також передбачена мож ливість
встановлення додаткової сітки під
поличкою багажного відділення.

Simply Clever

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК
Практичний знімний світлодіодний ліхтарик
(винятково для версії Combi) знаходиться
з правого боку багажного відділення.
Він автоматично заряджається під час роботи
двигуна.
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КОМФОРТ
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ФОРМА ВБРАННЯ:
КОМФОРТНА
Керування має бути задоволенням, а не сірою буденністю.
Не має значення, куди Ви прямуєте — у справах
чи у відпустку, — численне практичне обладнання та
продумані деталі зроблять більш комфортною будь-яку
поїздку.
РУЛЬОВЕ КОЛЕСО З ПІДІГРІВОМ
Багатофункціональне рульове колесо зі шкіряним оздобленням, яке дозволяє
керувати роботою радіоприймача, телефону, а також перемикати режими DSG
(трансмісія із прямим перемиканням передач), може мати функцію підігріву,
керування якою здійснюється за допомогою інформаційно-розважальної системи.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
Інформаційно-розважальна система дозволяє створити
персональний набір налаштувань для кожного водія, який може
вк лючати, наприк лад, налаштування режиму руху, регулювання
сидіння водія за допомогою електропривода, системи
кондиціювання повітря, радіоприймача та навігаційної системи.
Для автомобіля з мож ливістю встановлення персональних
налаштувань передбачено три к лючі. Із відмиканням автомобіля
за допомогою к люча всі збережені для конкретного водія
налаштування встановлюються автоматично.

Комфорт

ФУНКЦІЯ KESSY
На рульовій колонці автомобіля,
оснащеного системою KESSY
(система санкціонованого
доступу та запуску двигуна
без к люча), знаходиться
кнопка Start/Stop для запуску
й зупинки двигуна без к люча.
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ДВОЗОННА СИСТЕМА CLIMATRONIC
Двозонна система кондиціювання повітря
Climatronic з електронним регулюванням
оснащена датчиком вологості, який знижує
запотівання вітрового ск ла.

ЗАДНЯ ЧАСТИНА JUMBO BOX
У задній частині речового відділення
Jumbo Box до Ваших послуг
електророзетка (230 В) та USB-роз’єм.

СИДІННЯ ВОДІЯ З ФУНКЦІЄЮ
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ
Сидіння водія з електроприводом також
має функцію запам’ятовування трьох різних
положень самого сидіння та зовнішніх
дзеркал заднього огляду.

Комфорт

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Система круїз-контролю
не тільки підтримує задану
швидкість, але й дозволяє
прискорюватися
й уповільнюватися
без використання педалей.
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СКЛАДАНІ ДЗЕРКАЛА
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Із замиканням автомобіля
автоматично ск ладаються
зовнішні дзеркала заднього
огляду, що дозволяє
запобігти їх пошкодженню.

Комфорт

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ
BOARDING SPOTS
Світлодіодні лампи Boarding Spots,
призначені для підсвічування зони
посадки, інтегровані у зовнішні
дзеркала заднього огляду.
ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані телескопічні
омивачі фар забезпечують легке
очищення від пилу та бруду.
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Комфорт

ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
Завдяки верхньому люку з електрорегулюванням у версії
Combi Ви завжди насолоджуватиметеся відчуттям
свободи і необмеженого простору. Тоноване ск ло
люка захищає від яскравого світла та надмірного тепла.
Піднявши або зсунувши люк назад, Ви можете створити
відкритий простір над передніми сидіннями.

БЕЗПЕКА

34

ВИ НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШИТЕСЯ
САМ НА САМ ІЗ ДОРОГОЮ

Безпека

Цілий ряд систем активної та пасивної безпеки
гарантують, що кожна поїздка у новій OCTAVIA буде
безпечною та абсолютно безтурботною. Ці помічники
дозволяють водієві безпомилково реагувати на будь-які
несподіванки, які можуть виникнути у дорозі.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПРОСТОРУ ПОПЕРЕДУ ІЗ ПРЕВЕНТИВНИМ
ЗАХИСТОМ ПІШОХОДІВ
Система Front Assist здійснює моніторинг за допомогою радара,
встановленого у передньому бампері, і контролює відстань до автомобіля
попереду, вк лючаючи автоматичне сповільнення та гальмування. Система
Front Assist нової OCTAVIA має додаткову функцію превентивного захисту
пішоходів Predictive Pedestrian Protection, яка попереджає водія за допомогою
звукових/візуальних сигналів, а також злегка застосовує гальма.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Крім основної функції круїз-контролю,
система ACC дозволяє підтримувати
безпечну дистанцію до автомобілів
попереду. Для ї ї роботи використовується
радар у передньому бампері.
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КАМЕРА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Камера заднього огляду, вбудована в ручку дверцят
багажного відділення, дозволяє здійснювати
моніторинг простору позаду автомобіля
та встановлювати траєкторію руху відповідно
до ширини автомобіля. Інтегровані омивачі завжди
підтримують належну функціональність камери.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Система Light Assist забезпечує
автоматичне перемикання
ближнього/дальнього світла фар,
створюючи комфортні й безпечні
умови руху в транспортному потоці.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування стає легшим завдяки
системі допомоги під час паркування
Park Assist. Вона автоматично вибирає
підходяще місце в ряду паралельно
чи перпендикулярно припаркованих
автомобілів. Запас простору, необхідний
для паралельного паркування, лише
на 60 см перевищує довжину автомобіля.
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СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ
ОЗНАК ВТОМИ ВОДІЯ
Ця інтелектуальна система
Driver Alert аналізує дані
від датчиків підсилювача керма
для виявлення ознак втоми
водія. У випадку виявлення
таких ознак на моніторі
Maxi DOT відображається
попередження для водія
про необхідність зупинитися
та відпочити.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПРИ БУКСИРУВАННІ ПРИЧЕПА
Вам потрібно припаркувати
автомобіль із причепом?
Система Trailer Assist зробить
маневрування в паркувальному
просторі легким і безпечним.
Ця дуже корисна система
контролює автомобіль під час
його повільного руху заднім
ходом.
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Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ» ЗОН
Система Blind Spot
Detect використовує
радар, встановлений
у задньому бампері, для
контролю «сліпих» зон
збоку і позаду автомобіля.
За віддаленістю та
швидкістю руху оточуючих
автомобілів система
визначає необхідність
попередження водія.
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БЕЗПЕЧНІ ПРИГОДИ

Безпека

В екстремальних ситуаціях, коли водій
не в змозі активно вплинути на наслідки
зіткнення, спрацьовують елементи системи
пасивної безпеки автомобіля, такі як
подушки безпеки. Автомобіль може бути
укомплектований цілим набором таких
засобів — до 9 подушок безпеки.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового
колеса, а подушка безпеки пасажира переднього сидіння —
в панелі приладів. За необхідності ї ї можна відк лючити, коли
на переднє сидінні встановлюється дитяче крісло безпеки.

КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ
Колінна подушка безпеки,
розташована під рульовою
колонкою, забезпечує захист
колін і гомілок водія.
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ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Чотири бокові подушки безпеки
призначені для захисту таза й грудної
к літки водія та інших пасажирів
у випадку бокового зіткнення.

Безпека

ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ
Розкриваючись, подушки-шторки
створюють «повітряну завісу»,
яка захищає людей на передніх
та крайніх задніх сидіннях від
травм голови.

ПОТУЖНІСТЬ
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ПОТУЖНІСТЬ,
ПІДВЛАДНА ВОДІЮ
Всі родини мають щось спільне та водночас по-своєму
унікальні. Так само і з нашими автомобілями. Вони вселяють
довіру і з повагою відносяться до навколишнього середовища.
Але кожний двигун, залежно від типу й потужності, має власний
характер. Тож саме Вам вибирати, який двигун максимально
задовольнить всі Ваші потреби та сподівання.

Потужність

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ*
Система адаптивного керування
шасі постійно оцінює умови руху
(гальмування, прискорення,
повороти) і відповідно
реагує на їх зміну, адаптуючи
характеристики системи
амортизації та рульового
керування. За допомогою меню
інформаційно-розважальної
системи можна вибрати
один із п’яти режимів водіння
відповідно до поточних умов:
Normal, Comfort, Eco, Sport
або Individual.

* Доступне з червня 2017 р.
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ДВИГУН
Всі бензинові двигуни з технологією TSI
наділені динамічним характером. Вся лінійка
дизельних двигунів із системою безпосереднього
впорскування палива забезпечує плавний рух
та винятково низький рівень викидів.

Потужність

ТРАНСМІСІЯ
Залежно від версії двигуна автомобіль
може бути оснащений 5-ступінчатою
або 6-ступінчатою механічною
трансмісією, а також 6-ступінчатою або
7-ступінчатою DSG (трансмісією із прямим
перемиканням передач).
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Потужність

ТРАНСМІСІЯ DSG ТА ПРИВОД 4x4
Поєднання автоматичної DSG
(трансмісія із прямим перемиканням)
із системою повного привода дарує
незабутні враження від керування
автомобілем.

СИСТЕМА ПОВНОГО ПРИВОДА 4x4
Повноприводна модель ідеально підійде спортивній родині,
яка віддає перевагу активному способу життя. Підк лючення
й відк лючення заднього моста здійснюється автоматично,
завдяки чому за нормальних умов руху автомобіль використовує
переваги привода на передні колеса, а за ск ладних дорожніх
умов демонструє відмінну тягу системи повного привода.

НАПИС
Напис 4х4 розташований на задній
частині повноприводного
автомобіля.
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Потужність

СИСТЕМА ДОПОМОГИ РУШАННЮ НА СХИЛІ
Система допомоги рушанню на схилі забезпечує
плавне рушання з місця без необхідності застосування
стоянкового гальма та без ризику мимовільного
скочування автомобіля назад.

LAURIN &
KLEMENT
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РОЗКІШ – ОЗНАКА
ЕКСКЛЮЗИВНОСТІ

Символіка Laurin & Klement втілює в собі минуле, теперішнє
та майбутнє бренда ŠKODA. Найрозкішніша версія обладнання,
доступна для OCTAVIA, Laurin & Klement пропонує унікальне
поєднання стилю, вишуканості та високих технологій.

Laurin & Klement

ЛОГОТИП
Тиснення з логотипом Laurin & Klement
на шкіряних спинках сидінь підкреслює
екск люзивність інтер’єру.

ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
Вишукана оббивка салону
з Alcantara®/шкіри ідеально
підкреслюється оздоблювальними
елементами кольору Piano Black.
Рульове колесо, рукоятка та чохол
важеля перемикання передач
оздоблені натуральною шкірою
чорного кольору.
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ЕМБЛЕМА
Оригінальні емблеми Laurin & Klement
на обох передніх крилах є ознакою
пошани засновникам компанії ŠKODA.
Це символ найвищого рівня майстерності
та індивідуального підходу, успадкованих
від попередників.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
Пороги передніх дверей
обладнані захисними нак ладками
з нанесенням оригінального
напису Laurin & Klement.

Laurin & Klement

КОЛІСНІ ДИСКИ
Привабливість автомобіля
підкреслюють 17-дюймові
колісні диски Turbine (антрацит).

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
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ВЕРСІЯ
ACTIVE

Стандартне обладнання версії Active передбачає зовнішні
дзеркала заднього огляду та ручки дверей чорного
кольору, тоновані вікна, світлодіодні денні ходові вогні
та задні світлодіодні ліхтарі, а також центральний замок,
радіоприймач Swing, електропривод склопідіймачів
передніх вікон і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK/ BLACK
Облицювання Grey Metallic
Тканинна оббивка чорного кольору

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK/ BLACK
Облицювання Grey Metallic
Тканинна оббивка чорного кольору
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ВЕРСІЯ
AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає зовнішні дзеркала
заднього огляду та ручки дверей під колір кузова, центральний
замок із дистанційним керуванням, відділення для сонцезахисних
окулярів, систему кондиціювання повітря, парасолю у відділенні
під пасажирським сидінням, задній підлокітник із двома тримачами
для напоїв, розетку 12 В у багажному відділенні й багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/BLACK
Облицювання Cool Brushed
Тканинна оббивка коричневого кольору

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/BLACK
Облицювання Cool Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка чорного
кольору

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/BLACK
Облицювання Cool Brushed
Тканинна оббивка чорного кольору

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/BLACK
Облицювання Cool Brushed
Тканинна оббивка коричневого кольору
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ВЕРСІЯ
STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає глянцево-чорну решітку
радіатора, шкіряне оздоблення рульового колеса та рукоятки важеля
перемикання передач, електропривод склопідіймачів передніх та задніх
вікон, двозонну систему кондиціювання повітря Climatronic, відділення
Jumbo Box, регульовані за висотою сидіння водія й переднього пасажира,
оснащені поперековою опорою, вісім динаміків і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK/BEIGE
Облицювання Dark Brushed
Оббивка Alcantara® бежевого кольору

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK/BLACK
Облицювання Dark Brushed
Оббивка Alcantara® чорного кольору

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK/BEIGE
Облицювання Dark Brushed
Оббивка Alcantara® бежевого кольору

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK/BLACK
Облицювання Dark Brushed
Шкіряна оббивка чорного кольору
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ВЕРСІЯ
LAURIN
& KLEMENT

Стандартне обладнання версії Laurin & Klement передбачає світлодіодні
фари з системою AFS, передні протитуманні фари з функцією адаптивного
освітлення на поворотах, світлодіодні лампи Boarding Spots, підсвічування
салону, сидіння водія з електроприводом і функцією запам’ятовування
положення, радіоприймач Bolero із 8-дюймовим екраном, акустичну
систему Canton, кольоровий дисплей Maxi DOT і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР L&K BLACK/BROWN
Облицювання Piano Black
Оббивка Alcantara® коричневого кольору

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР L&K BLACK/BROWN
Облицювання Piano Black
Оббивка Alcantara® коричневого кольору

Ambition Black (тканинна)

Ambition/Style Grey/Red
(спортивні сидіння)

Ambition/Style Black (тканинна /шкіряна)

Active Black/Grey (тканинна)

Ambition/Style Grey/White
(спортивні сидіння)

Style Black (тканинна)

Індивідуалізація

ОББИВКА

Ambition Brown (тканинна)
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Style Beige (Alcantara®)

Style Black (Alcantara®)

Style Beige (шкіряна)

Style Black (шкіряна)

Індивідуалізація

Style Beige (тканинна /шкіряна)

Style Beige (тканинна)

L&K Native Brown (Alcantara®)
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CANDY WHITE UNI

LASER WHITE UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

MOON WHITE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ КУЗОВА
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MAPLE BROWN METALLIC**

RIO RED METALLIC**

RACE BLUE METALLIC

DENIM BLUE METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

MAGIC BLACK METALLIC

Індивідуалізація
TOPAZ BROWN METALLIC*

CORRIDA RED UNI

* Доступний до квітня 2017 р.
** Доступний з червня 2017 р.

59

60
Індивідуалізація

КОЛІСНІ ДИСКИ

17-дюймові легкосплавні диски
DENOM*

17-дюймові легкосплавні диски
HAWK (сріблясті)*

17-дюймові легкосплавні диски
HAWK (чорні)*

18-дюймові легкосплавні диски
ALARIS*

15-дюймові колісні ковпаки SIDUS*

16-дюймові колісні ковпаки TEKTON*

16-дюймові легкосплавні диски ILIAS*

16-дюймові легкосплавні диски
VELORUM*
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18-дюймові легкосплавні диски
PICTORIS*

18-дюймові легкосплавні диски
TURBINE (сріблясті)*

18-дюймові легкосплавні диски
TURBINE (антрацит)*

16-дюймові легкосплавні диски
TUNGA*

16-дюймові легкосплавні диски
ALCATRAS*

17-дюймові легкосплавні диски
TRIUS (сріблясті)*

17-дюймові легкосплавні диски
TRIUS (чорні)*

Індивідуалізація

18-дюймові легкосплавні диски
GOLUS*

* Щодо наявності та доступності уточнюйте у сертифікованих дилерів.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
OCTAVIA

1,4 TSI/110 кВт

1,6 MPI/81 кВт

1,8 TSI/132 кВт

1,8 TSI/132 кВт 4х4

2,0 TDI/110 кВт

Бензиновий, розподільне
багатоточкове впорскування
з електронним керуванням

ДВИГУН

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Дизельний із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Кількість циліндрів/об’єм двигуна (см3)

4 / 1395

4 / 1598

4 / 1798

4 / 1798

4 / 1968

Макс. потужність/Оберти (к.с./хв-1)

150 / 5000–6000

110 / 5500-5800

180 / 5100–6200

180 / 4500–6200

150 / 3500–4000

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

250 / 1500–3500

155 / 3800

250 / 1250–5000

280 / 1350–4500

320 / 1750–3000

Норма викидів в атмосферу

EU 6

EU 5

EU 5

EU 6

EU 5

Паливо

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Дизельне

Макс. швидкість (км/год)

219 (219)

192 (190)

231

229

218 (215)

Прискорення 0–100 км/год (с)

8,1 (8,2)

10,6 (12,0)

7,3 (7,4)

7,4

8,5 (8,6)

ПОТУЖНІСТЬ

Витрата палива 99/100 (л/100 км)
міський цикл
заміський цикл
комбінований цикл

6,5 (6,0)

8,1 (8,4)

7,8 (7,1)

7,9

5,0 (5,4)

4,2 (4,2)

5,0 (5,1)

5,1 (4,8)

5,5

3,6 (4,1)

5,4 (5,3)

6,1 (6,3)

6,1 (5,7)

6,4

4,1 (4,5)

Викиди CO2 (г/км)

117 (117)

149 (155)

141 (131)

149

106 (119)

Діаметр розвороту (м)

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Тип

Передній

Передній

Передній

Повний

Передній

Зчеплення

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Гідротрансформатор)

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Зчеплення Haldex

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Коробка передач

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
7-ступінчата)

Механічна 5-ступінчата
(Автоматична 6-ступінчата
Tiptronic з ручним
перемиканням передач)

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
7-ступінчата)

Автоматична DSG
6-ступінчата Tiptronic

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
6-ступінчата)

Споряджена маса (у стандартній версії,
вага водія — 75 кг) (кг)

1250 (1265)

1210 (1250)

1320 (1335)

1428

1330 (1350)

Вантажопідйомність — вкл. водія
та додаткове обладнання (кг)

625

625

585

585

625

Загальна вага (кг)

1805 (1820)

1760 (1800)

1830 (1845)

1938

1880 (1900)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

620 (630)

600 (620)

650 (660)

710

660 (670)

Навантаження причепа з гальмами — 12%
(макс., кг)

1500 (1500)

1100 (1300)

1600

1600

1600

ПРИВОД

Технічні характеристики

ВАГА

Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.
* Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. Бензин має відповідати
вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2] (ДСТУ 4840).
() Для автомобілів з автоматичною коробкою передач.
Витрата палива та рівень викидів CO2 залежать від ваги додаткового обладнання.
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Кузов

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Габаритні розміри

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,29/0,30 (залежно від моделі двигуна)

Довжина (мм)

4659

Ширина (мм)

1814

Шасі
Передня вісь

Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором

Висота (мм)

1461

Задня вісь

Залежна, з торсіонним стабілізатором /1.8 TSI: Багатоважільна підвіска з одним поздовжнім
і трьома поперечними важелями та торсіонним стабілізатором

Колісна база (мм) — залежно від моделі двигуна

2686 / 2680

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

Колія передня/задня (мм) — залежно від моделі двигуна

1549 / 1520

– передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Дорожній просвіт (мм)

155

– задні гальма

Дискові

Внутрішні розміри

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Боковий простір передньої/задньої частини (мм)

1454 / 1449

Диски

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Комфортний простір для голови в передній/задній частині (мм)

983 / 980

Шини

195/65 R15; 205/55 R16

Об’єм багажного відділення (макс., л)

Об’єм паливного бака (л)

50/55 (для версії 4х4)

– без запасного колеса, з піднятою/складеною спинкою заднього сидіння

980

983

1461

14°
4

2686

Технічні характеристики

1814

1010

1454

1549

1087

4670

2017

1449

886

590 л
1084

12,3°

1549

590 / 1580

– з запасним колесом (значення менше на 22 л)
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
OCTAVIA COMBI

1,4 TSI/110 кВт

1,6 MPI/81 кВт

1,8 TSI/132 кВт

1,8 TSI/132 кВт 4х4

2,0 TDI/110 кВт

Бензиновий, розподільне
багатоточкове впорскування
з електронним керуванням

ДВИГУН

Бензиновий, система
безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий, система
безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Дизельний із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Кількість циліндрів/об’єм двигуна (см3)

4 / 1395

4 / 1598

4 / 1798

4 / 1798

4 / 1968

Макс. потужність/Оберти (к.с./хв-1)

150 / 5000–6000

110 / 5800

180 / 5100-6200

180 / 4500–6200

150 / 3500–4000

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

250 / 1500–3500

155 / 3800-4000

250 / 1250-5000

280 / 1350–4500

320 / 1750–3000

Норма викидів в атмосферу

EU 6

EU 5

EU 5

EU 6

EU 5

Паливо

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований бензин,
мін. ROZ 95*

Дизельне

Макс. швидкість (км/год)

216

191 (188)

229

227

213 (210)

Прискорення 0–100 км/год (с)

8,2 (8,3)

10,8 (12,2)

7,4 (7,5)

7,5

8,7 (9,0)

6,6 (6,1)

8,1 (8,4)

6,4 (5,7)

7,9

5,6 (6,4)

4,3

5,0 (5,1)

5,5 (4,8)

5,5

4,2 (4,3)

ПОТУЖНІСТЬ

Витрата палива 99/100 (л/100 км)
міський цикл
заміський цикл

5,1 (5,0)

6,1 (6,3)

8,2 (7,1)

6,4

4,7 (5,1)

Викиди CO2 (г/км)

комбінований цикл

118 (113)

142 (147)

149 (132)

149

124 (133)

Діаметр розвороту (м)

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Тип

Передній

Передній

Передній

Повний

Передній

Зчеплення

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Гідродинамічний
трансформатор)

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Зчеплення Haldex

Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення
(Подвійне коаксіальне
багатодискове з електрогідравлічним керуванням)

Коробка передач

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
7-ступінчата)

Механічна 5-ступінчата
(Автоматична 6-ступінчата
Tiptronic)

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
7-ступінчата)

Автоматична DSG
6-ступінчата Tiptronic

Механічна 6-ступінчата
(Автоматична DSG
6-ступінчата Tiptronic)

Споряджена маса (у стандартній версії,
вага водія — 75 кг) (кг)

1272 (1287)

1232 (1272)

1342 (1357)

1450

1347 (1367)

Вантажопідйомність — вкл. водія
та додаткове обладнання (кг)

1272 (1287)

645

585

638

645

Загальна вага (кг)

1847 (1862)

1802 (1842)

1852 (1867)

2013

1917 (1937)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

630 (640)

610 (620)

660 (670)

720

670 (680)

Навантаження причепа з гальмами — 12%
(макс., кг)

1500

1100

1600

1600

1600

ПРИВОД

Технічні характеристики

ВАГА

Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.
* Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. Бензин має відповідати
вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2] (ДСТУ 4840).
() Для автомобілів з автоматичною коробкою передач.
Витрата палива та рівень викидів CO2 залежать від ваги додаткового обладнання.
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Кузов

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Габаритні розміри

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,29/0,30 (залежно від моделі двигуна)

Довжина (мм)

4659

Ширина (мм)

1814

Шасі
Передня вісь

Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором

Висота (мм)

1461

Задня вісь

Залежна, з торсіонним стабілізатором /1.8 TSI: Багатоважільна підвіска з одним поздовжнім
і трьома поперечними важелями та торсіонним стабілізатором

Колісна база (мм) — залежно від моделі двигуна

2686 / 2680

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

Колія передня/задня (мм) — залежно від моделі двигуна

1549 / 1520

– передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Дорожній просвіт (мм)

155

– задні гальма

Дискові

Внутрішні розміри

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Боковий простір передньої/задньої частини (мм)

1454 / 1449

Диски

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Комфортний простір для голови в передній/задній частині (мм)

983 / 980

Шини

195/65 R15; 205/55 R16

Об’єм багажного відділення (макс., л)

Об’єм паливного бака (л)

50/55 (для версії 4х4)

– без запасного колеса, з піднятою/складеною спинкою заднього сидіння

13,9°

995

983

1465

610 л
1050

2686

Технічні характеристики

1814

1010

1454

1549

1087

4667

2017

1449

886

12,2°

1549

590 / 1580

– з запасним колесом (значення менше на 22 л)

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);
Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир:
«Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536;
Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Адамант-Груп», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький:
«Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь:
«Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр»,
(03131) 3 1332; Нова Каховка: «Автоцентр Новая Каховка», (05549) 4 5495; Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Автоцентр Одеса», (048) 707 8855;
Полтава: «Автоцентр Полтава», (0532) 59 8667; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль:
«Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070;
Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 41 5051; (050) 318 8804; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы»,
(0472) 33 9222; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: «Полтавакар», (0532) 59 8673; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.02.2017.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.

ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну,
обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін без попереднього повідомлення про
це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо
відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 лютого 2017 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
www.eurocar.com.ua

http://www.facebook.com/skoda.ua

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.com

