NYA ŠKODA

OCTAVIA

LEV SOM DIG SJÄLV
Lev vist, lev hälsosamt, levt lyckligt, lev tillsammans, lev livet. Vi får ofta
höra hur vi ska leva. För alla dem som inte vill lyssna längre finns det nu
något att upptäcka: nya ŠKODA OCTAVIA. Men inte bara på grund av sin
väldigt imponerade nya design. Nya OCTAVIA är en bil för allt man kan
komma att tänka på, eller inte tänker på. Vare sig det är barn, hobbyer,
stil, fart eller till och med komfort. Med massor av utrymme, den senaste
tekniken och säkerhetsassistenterna samt massvis av smarta idéer kan
man koncentrera sig på det som verkligen räknas: att leva som sig själv.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

KÄNSLOR I RÖRELSE
OCTAVIA förkroppsligar ŠKODAs designtrend: en fusion av estetik,
säkerhet och användbarhet. Vare sig man ser på bilen som helhet
eller tar ett steg närmare för att utforska dess unika detaljer utstrålar
OCTAVIA en harmoni av funktion och känsla.

ŠKODA-MÄRKET
Som ett hederstecken
omfamnar ŠKODAs namn
bakluckan.

STIL OCH FUNKTION
Bilen har dynamiska linjer,
balanserade proportioner och
kännetecknande detaljer som
kylargrillen och strålkastarna
i form av en pil. Dimljusen är
också omisskännliga. Utöver
sin praktiska funktion spelar
de en nyckelroll för formgivningen.

DAGS ATT GLÄNSA
Avancerad teknik blir vacker i ljusdesignen hos OCTAVIA.
Bilen har full LED Matrix-strålkastare som ger bättre
upplysning av vägen och en högre nivå av säkerhet.

STRÅLKASTARE
OCH DIMLJUS
Med kamera i vindrutan kan
full LED Matrix-strålkastarna
upptäcka en bil framför dig eller
mötande trafik. Utifrån detta
anpassas helljuset stegvis. Detta
ser till att du får bästa möjliga
sikt utan att blända andra förare.
Strålkastarna är även utrustade
med AFS (Adaptive Frontlight
System). Den utmärkta
funktionaliteten hos dimljusen
kommer från LED-teknik.

BAKLJUS
Full LED-bakljusen är försedda
med dynamiska blinkers som inte
bara berättar vart föraren är på väg
att svänga utan även ökar bilens
dynamik. Bakljusen har även den
C-formade upplysningen som
är typisk för ŠKODA-familjen,
men den har uppdaterats med en
modern tvist.

HÖGTEKNOLOGI,
HÖG KOMFORT
Den smartaste tekniken gör livet lättare utan att man ens
märker att den är där. Varenda detalj i OCTAVIA har tänkts
igenom noga, så man kan njuta av sin åktur utan distraktioner
och i säkerhet och komfort. Upplev ultimat komfort tack
vare kupébelysningen. LED-interiörbelysning inklusive
upplysta fotutrymmen erbjuder upp till trettio tilltalande
färgval. För din säkerhet växlar systemet interiörbelysningen i
bildörren till rött när man öppnar den.

KOMFORT OCH FUNKTION
För att öka körglädjen och känslan av komfort är OCTAVIA utrustad med ett helt ny instrumentbräda och
en ny designad ratt med två ekrar. Det mest exklusiva tillvalet är en multifunktionsratt i läder som inte
bara låter en styra radio, telefon och växellåda, utan även har uppvärmning.

HEAD UP-DISPLAY
Information projicera på vindrutan, vilket
låter föraren hålla blicken uppe och
ögonen på vägen. Vindrutespolare visar
kördata på ett sådan sätt att förens ögon
inte behöver fokusera om, och minskar
på så sätt möjligheten till distraktion
avsevärt.

EL MANÖVRERAD VÄXLING
Som första bil från ŠKODA har
OCTAVIA ”by wire”-teknik som är
utformad för maximal komfort i bilar
som är utrustade med automatisk
växellåda. Den elektroniska
manövreringen av DSG-växellådan
styrs med en minimalistiskt designad
växelspak som är integrerad i
mittkonsolen.

10-TUMS MULTIMEDIASKÄRM
Attraktiv design kompletteras av perfekt funktionalitet. 10-tums infotainment (navigationssystemen Columbus och Amundsen eller radion
Bolero) har möjlighet för pekskjutreglage, så man inte behöver röra vid skärmen för att ställa in volymen eller zooma i navigering. Den mest
exklusiva lösningen är Columbus 10-tums infotainment (på bilden) som även har geststyrning.

ERGONOMISKA SÄTEN
De elektriskt inställbara ergonomiska framsätena med inställning av
vadderingsdjup kan även utrustas med massagefunktion.

KOMFORT I BAKSÄTET
På den bakre delen av Jumbo Box finns två USB C-portar för mobilladdning. I
bilen som är utrustad med Climatronic klimatanläggning med 3 zoner, finnas
även reglagen för baksäteszonen.

VIRTUAL COCKPIT
Virtual Cockpit kan visa data från färddatorn tillsammans med annan
information som till exempel navigering. Man kan välja mellan fem vyer, vilket
styrs med vy-knappen på multifunktionsratten (bilden visar klassisk vy).

XXL-BAGAGEUTRYMME
Med extra stor attityd krävs extra stor kapacitet. Men det vore inte en sann ŠKODA om
den inte medföljdes av extra stor funktion. Det finns många smarta detaljer i OCTAVIAs
bagageutrymme som hjälper till att lasta in alla ens saker, håller bilen städad och
hindrar föremål från att åka runt.
DUBBELSIDIG
MATTA
Du kan använda den
här mattan med den
eleganta tygsidan
uppåt när du inte
transporterar något
som kan smutsa ner din
bil och du kan enkelt
vända på den för att
utnyttja den tvättbara
gummisidan när det
behövs.

KAPACITET
Som alltid är
bagageutrymmet
väl tilltaget.
Kombiversionen ger
640 liter och 1 700 liter
när baksätet fälts ner.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA OCH VIRTUELL PEDAL
Den elmanövrerade bakluckan öppnas och stängs med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen, mittpanelen eller direkt på bagageluckan.
Du kan även justera luckans övre position utifrån dina behov. Luckan kan utrustas med en virtuell pedal för beröringsfri öppning.

FULL KESSY
ADVANCED
Den nya versionen av
KESSY (Keyless Entry,
Start and exit System)
har en unik patenterad
teknik som förhindrar
att chipet i nyckeln
läses av och missbrukas. Alla dörrarna kan
användas för att låsa
upp eller låsa bilen.

ELEKTRISKT
BARNLÅS
Gör dina barns resa
ännu säkrare med en
knapptryckning.
Det elektriska barnlåset
förhindrar dem från
att öppna fönster och
dörrar i baksätet.

RULLGARDINER
FÖR DE BAKRE
SIDOFÖNSTREN
Mekaniska rullgardiner ökar
väsentligen passagerarnas
komfort i baksätet på soliga
dagar.

SOVPAKET
Passagerarna i bak
kommer att sova gott
under långa resor
tack vare sömnpaketet. Det omfattar
inställbara nackstöd
för en bekväm huvudställning medan man
sover i sidosätena,
rullgardiner för de
bakre sidofönstren,
SunSet-laminering, två
Lounge Step-fotstöd
och en filt med elegant
förvaring i ett grått
fodral.

SKYDDANDE FÖNSTERLISTER
De skyddande fönsterlisterna förhindrar effektivt att det samlas
smuts i utrymmet mellan vindrutan och karossen.

SÄTT EXTRA ÖGON
PÅ VÄGEN

Det är mycket säkrare att resa med en alert medförare. Därför är
OCTAVIA utrustad med många assistenter som låter dig reagera
direkt på olika situationer. Några av systemen kan till och med
förhindra en förestående kollision helt på egen hand.

MATRISSTRÅLFUNKTION
Full LED Matrix-strålkastare har matrisstrålfunktion. Detta låter dig använda helljuset kontinuerligt utan att blända andra förare. Med en kamera i
vindrutan reagerar matrisstrålfunktionen på trafiksituationen och stänger bara av vissa segment av ljuset. Andra segment slås på och lyser upp vägen.
Matrisstrålfunktion använder även information från navigeringssystemet. Tack vare detta kommer helljuset slås på endast när du kör utanför tätorter.

PREDIKTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en kamera och detaljerad information från navigeringssystemet kan den prediktiva farthållaren förutse körförhållandena
under de närmaste 1–2 km. Vid behov ändrar systemet den inställda hastigheten och växel (i bilar med DSG). Den prediktiva farthållaren
ökar förarkomforten och körsäkerheten samtidigt som den även sparar bränsle, vilket minskar CO 2-utsläppen.

FRONT ASSIST
MED PREDIKTIVT
FOTGÄNGARSKYDD
Med hjälp av en radar i kylar
Wgrillen är systemet Front
Assist utformat för att övervaka
utrymmet avståndet till framförvarande fordon, och omfattar
dessutom en nödbromsningsfunktion. Bilen kommer med ett
Front Assist som utökats med
prediktivt fotgängarskydd, som
varnar föraren med en audiovisuell signal samt ett milt ryck i
bromsen.

PARKERINGSASSISTENT
Minimera bekymren med att
parkera i trånga utrymmen
med parkeringsassistenten.
Den väljer automatiskt en
lämplig parkeringsplats ur en
rad med parallellt eller vinkelrätt parkerade bilar.

SVÄNGNINGSASSISTENT
Systemet övervakar mötande
trafik vid vänstersvängar vid låga
hastigheter mellan 2–10 km/h.
I kritiska situationer bromsar
det bilen. Svängningsassistenten
medföljer som en del av Front Assist. (tillgängligt från maj 2020).

SIDE ASSIST
Med radarsensorer i den bakre
stötfångaren kan Side Assist
upptäcka andra fordon och
till och med svårupptäckta
föremål som cyklister upp
till 70 m bort, och övervaka
området bakom och bredvid
bilen. Baserat på avstånd och
hastighet på omkringliggande
fordon avgör den om den ska
varna föraren eller inte.

LANE ASSIST
Systemet arbetar vid
hastigheter över 60 km/h,
och kan hjälpa till att hålla
bilen i rätt körfält.

TRAFFIC JAM ASSIST
Denna funktion är utformad för
att under underlätta körning i
bilköer för bilar med DSG-växel
låda. Genom att reglera motorn,
bromsarna och styrningen får
den bilen att starta, bromsa och
svänga för att kopiera rörelserna
hos omkringliggande fordon (vid
hastigheter upp till 60 km/h).

EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist (endast för bilar med DSG), som arbetar när den prediktiva farthållaren och Lane Assist är aktiva, minskar risken för
en incident vid den händelse att förarens hälsa plötsligt kollapsar, till exempel genom att stanna bilen och slå på varningsblinkers.

OCTAVIA

TEKNISKA DATA
TSI 150

OCTAVIA COMBI
TDI 150 DSG

TSI 150

TDI 150 DSG

Tvärställd, bensin, turbo

Tvärställd, diesel, turbo

Tvärställd, bensin, turbo

Tvärställd, diesel, turbo

1 498

1 968

1 498

1 968

MOTOR
Cylindervolym
Effekt rpm

150/5 000–6 000

150/3 000–4 200

150/5 000–6 000

150/3 000–4 200

Vridmoment rpm

250/1 500–3 500

340/1 700–2 750

250/1 500–3 500

340/1 700–2 750

Miljöklass

EU6

EU6

EU6

EU6

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

PRESTANDA
Topphastighet (km/h)

*

*

224

222

Acceleration 0–100 km/h (s)

*

*

8,3

8,8

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– blandad körning WLTP***

*

*

5,7

4,7

– CO2-utsläpp (g/km) WLTP***

*

*

130

123

TRANSMISSION
Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Växellåda

Manuell 6-växlad

Automatisk 7-växlad DSG

Manuell 6-växlad

Automatisk 7-växlad DSG

VIKT
Tjänstevikt – i standardversion med förarvikt 75 (kg)**

*

*

1 421

1 552

Maxlast - I grundversion (kg)**

*

*

459

438

Totalvikt (kg)

*

*

1 880

1 990

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max. kg**)

1 500

1 600

1 500

1 600

Taklast

75

75

75

75

Tankvolym (l)

45

45

45

45

Längd (mm)

4 689

4 689

4 689

4 689

Bredd (mm)

1 829

1 829

1 829

1 829

Höjd (mm)

1 470

1 470

1 470

1 470

Markfrigång (mm)

1 500

1 600

1 500

1 600

Bagagevolym VDA

600/1 555

600/1 555

640/1 700

640/1 700

YTTERLIGARE DATA

* Uppgift saknas vid tiden för tryck.
** Vikt i grundutförande, tillval ökar tjänstevikt och minskar maxlast.
*** Värdet avser modellen i grundutförande.

STANDARDUTRUSTNING STYLE
SÄKERHET

INFOTAINMENT

7 airbags inkl. knä-airbag på förarplatsen

2 x USB-C fram

Bältesvarning på samtliga platser

8 högtalare

Däcktrycksvarningssystem TPM

Bluetooth komfort telefoni

Elektrisk manövrering av bakdörrarna (barnlås)

Digital instrumentpanel 10"

Eluppvärmda spolarvätskemunstycken

Infotainment Online 1 år

ESC - electronic stability control (inkl EDL, ASR, XDS+, TSA, RBS, MKB)

Infotainmentsystem navigation Columbus 10", geststyrning, fria kartuppdateringar

Front Assistant autobroms inkl. gångtraffikantavkänning (ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar
föraren vid risk för kollision. Om en kollision är nära förestående bromsas bilen automatiskt för att undvika
eller minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter)

SmartLink+ (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link) med trådlös alt. kabel uppkoppling

Full LED Matrix adaptiva strålkastare med AFS och strålkastarrengörare av högtryckstyp
ISOFIX barnstolsfästen på passagerarsätet och ytterplatserna i baksätet
Lane assist
LED dimljus fram
Skoda Connect, Remote Access 1 år, Infotainment Online 1 år, (via smartphone med app erbjuder funktioner såsom blinka och tuta, hitta bilen, bilstatus, starta värmaren, online trafikmeddelanden, väder etc.)
Tjänsten förlängs via Skoda Connect Portal. Proactive Service och E -call 10 år (bilen meddelar verkstaden när den behöver service, E-call ringer automatiskt upp larmtjänst om en olycka inträffar där en airbag
löser ut och meddelar GPS-position, antal passagerare etc.)
Trötthetsvarningssystem

KOMFORT

DESIGN
17" lättmetallhjul ROTARE
Ambient LED interiörbelysning i valfri förinställd stämmningsknapp alt. i valfri RGB färg
Instegslister i silver design
Interiördekor borstad aluminium design
Klädsel - tyg TETRIS
LED bakljus med dynamiska blinkers och animationsfunktion for comming home, leaving home
Scuff plates in door apertures
Sidofönster med lister i krom design
Takreling i silver design (Combi)

2-ekrad eluppvärmd skinnratt med multifunktionsknappar för Infotainmensystem
(med växlingspaddlar för DSG)
2-Zon CLIMATRONIC luftkonditionering med luftfuktighetssensor
Adaptiv prediktiv farthållare (upp till 210km/t)
DRIVING MODE SELECT (körprofilväljare, Sport, Eco, Individuell, Normal)
El-fönsterhissar fram och bak
Elektiskt uppvärmda, justerbara, elinfällbara och automatiskt nedtonande ytterbackspeglar)
Elektrisk handbroms med autohold
Eluppvärmda framsäten
Fjärrfällning av baksätet från bagageutrymmet
Hill hold control
Höjdjusterbart förar och passagerarsäte med svankstödsreglering
KESSY (advanced keyless entry, exit, start och stop system)
Light Assist med comming home, leaving home, tunnel light och day light
Mittarmstöd fram
Parkeringssensorer bak med autobromsfunktion
Vindrutetorkare med regnsensorautomatik

För tillval och paket, se prislista.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt
ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA OCTAVIA har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 01/2020
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma
till ŠKODA OCTAVIA översiktssida.

