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Vi tror att summan av delarna är lika stor som helheten. Och 
ingenstans är det mer sant än hos ŠKODA OCTAVIA – en bil som 
är lika lätt att älska som att rättfärdiga.

Med ledning i de kristalliska linjer som definierar dess design drar 
bilen uppmärksamheten till sig från varje vinkel. Inuti uppfyller ett 
flertal uppkopplingsfunktioner, säkerhetsassistenter och tekniska 
godbitar varje önskning som föraren har. Som alltid befäster en 
uppsjö av Simply Clever-funktioner bilens status i en klass för sig. 

OCTAVIA är ännu ett exempel på vår filosofi att tillverka vackert 
designade bilar som är lika fokuserade på passagerare och 
körglädje som de var när vi en gång började. 

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

VAD ÄR DET MED 
NYA OCTAVIA?





   EXTERIÖR
DESIGN
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Varje detalj på OCTAVIA är en lek mellan tidlös 
estetik och modern teknik, som gör den till en fröjd 
för ögat. Så när ditt hjärta har fått sitt är det dags för 
hjärnan att förtjusas.

VY FRAMIFRÅN
Dubbla strålkastare ger bilen ett omisskännligt 
utseende. Deras exceptionella design är ett 
perfekt motstycke till dimljusens skarpa 
kanter. Den massiva kylargrillen med en 
distinkt utformad motorhuv inger respekt 
och garanterar funktioner som säkerhet och 
pålitlighet.

MUSIK
FÖR ÖGONEN
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VY BAKIFRÅN
Baktill kommer du upptäcka många 
detaljer som är typiska för ŠKODA: den 
distinkta logotypen och modellnamnet, 
ett kristallformat utrymme för 
registreringsskylten och ”kattöge”-
reflektorer för bättre synlighet för bilen.

SETT FRÅN SIDAN
Bilen har jämna, raka ytor och 
kristalliska kanter som ger 
upphov till ett djärvt intryck. 
SunSet tonade rutor förbättrar 
såväl det yttre utseendet som 
komforten för passagerare i 
baksätet.
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PANORAMASOLTAK
Släpp in mer ljus och frisk luft. 
Det elmanövrerade panorama-
soltaket i kombiversionen, som 
är tillverkat i tonat glas, låter dig 
skapa ett stort öppet utrymme 
ovanför framsätena. 
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TAKRELING
Kombiversionens attraktiva silhuett 
accentueras av takrelingen, som finns 
i exklusivt utförande i silver eller i 
elegant svart utförande.

UTVÄNDIGA SIDOSPEGLAR
Med samma lack på sidospeglarna som 
karossen understryks bilens elegans.



Bilen utvändiga belysning får oss att inte bara 
begrunda dess användbarhet utan även dess estetiska 
kvalitet. När man kombinerar innovativ teknik med 
en unik design blir belysning en konstnärlig fråga och 
ökar passagerarnas säkerhet väsentligt. 
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FULL-LED-STRÅLKASTARE MED AFS
Två typer av strålkastare finns tillgängliga för 
OCTAVIA. Den exklusiva lösningen erbjuder 
LED-teknik för alla funktioner. Medan 
LED-lamporna ger hög prestanda och hög 
energieffektivitet justerar AFS (Adaptive 
Frontlight System) ljusbilden utifrån olika 
förutsättningar (t.ex. städer, motorväg eller 
körning i regn).

ALLTING
ÄR UPPLYST
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BAKLJUS MED LED
OCTAVIAs belysningssignatur är 
expressiv och tydlig. Bakljusen 
är alltid utrustade med LED. Den 
distinkta C-formade belysningen, 
som är typisk för ŠKODA-
modeller, får bilen att självsäkert 
sticka ut.





 INTERIÖR
DESIGN



OCTAVIAs interiör blir ännu 
bekvämare och familjär med mjuk, 
harmonisk omgivningsbelysning 
som löper längs bilens insida. 
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OMGIVNINGSBELYSNING
Det är upp till dig att välja din 
favoritfärg eller att komplementera 
varje dag med en ny nyans. 
Omgivningsbelysningen erbjuder 
tio tilltalande färgalternativ.

FOTUTRYMMESBELYSNING
Den diskreta belysningen 
får ett bekvämt utrymme 

att bli exceptionellt. Upplev 
ultimat komfort tack vare 

kupébelysning, och njut av 
en diskret upplyst omgivning 

under din resa.

VÄLKOMMEN 
HEM
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ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER



Att vara helt och ständigt online betyder inte bara att ha 
tillgång till underhållning och information, utan även möjlighet 
till assistans när man är i rörelse. ŠKODA CONNECT är din port 
till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.
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ŠKODA CONNECT
Det unika ŠKODA CONNECT-gränssnittet innefattar två tjänstekategorier. 
Medan Infotainment Online levererar navigation och information i realtid 
fokuserar Care Connect på hjälp och säkerhet, och ger möjlighet till fjärr-
åtkomst via Skoda Connect appen i din smartphone erbjuds fjärrstyrning av 
värmaren, online alarm, fordonsstatus, bilens position, tuta och blinka etc. 
Det erbjuder även assistanstjänster för alla tillfällen de behövs.

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnittsförbrukning, 
medelhastighet, körsträcka och restid skickas till servern. 
Du kan se dina personliga kördata och en översikt över alla 
dina åkturer.

UPPSTÄLLNINGSPLATS 
Få uppgifter i din telefon om din bils exakta position 
på stora parkeringsplatser var du än befinner dig, med 
adress, klockslag och datum för parkering.

ŠKODA CONNECT:
TA MED DIG 
ONLINE-VÄRLDEN
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TRAFIKINFORMATION 
ONLINE
Alltid den bästa körvägen: 
uppdaterad information ger 
dig en perfekt översikt över 
varje resa. Det låter dig även 
reagera på nya händelser 
som vägarbeten, olyckor eller 
trafikstockningar. 

SOS-KNAPPEN 
OCTAVIAs uppkopplingsmöjligheter 
innefattar en särskild SOS-linje. Detta 
nödsystem aktiveras genom att trycka på 
en röd knapp i taket ovanför framsätena. 
Om en olycka inträffar rings nödsamtalet 
automatiskt.

BENSINSTATIONER
Du kan få reda på 
avståndet till närmaste 
bensinstation, dess typ 
och aktuella bränslepriser. 
Informationen visas i 
realtid. Bilens bränsletyp 
väljs automatiskt och visas.

VÄDER
Få den senaste 
väderleksrapporten för din 
nuvarande position eller 
resmål, med detaljerade 
prognoser inklusive 
nederbörd och varningar.



Infotainment har gjort enorma framsteg. Du kan se fram emot en 
attraktiv design och massor med enastående funktioner, samtidigt 
som OCTAVIA sömlöst synkroniserar med dina externa enheter. 
Och ännu bättre, dina barn blir aldrig uttråkade på en resa.
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Ett uttag för anslutning av din externa enhet 
finns inom räckhåll på mittpanelen.

MY ŠKODA-APP 
Möt Paul, MyŠKODA-appens interaktiva 
assistent (för Android- eller iOS-
system), som kan hjälpa till i olika dagliga 
situationer. Du kan använda honom för 
att få information om din bil eller för att 

få en fullständig beskrivning över vad som styr vad, vad 
varje indikatorlampa betyder, osv. Paul kan även hålla 
kolla på tiderna i din kalender. Inte nog med att du aldrig 
kommer glömma ett möte, din assistent kommer ge dig 
råd om hur du ska komma dit.

SMARTLINK+
Med systemet SmartLink+ (ŠKODAs konnektivitetspaket med stöd för Mirrorlink®, 
Apple CarPlay och Android Auto) gör bilens infotainmentsystem möjlighet att på ett 
säkert sätt använda telefonen under körning. Dessutom är alla installerade applikationer 
som är certifierade som säkra för bilar kompatibla med MirrorLink®, Apple CarPlay eller 
Android Auto. Systemet SmartLink+ inkluderar även SmartGate-funktionen. Den låter 
dig koppla upp din smarttelefon mot bilen via WiFi för att komma åt intressanta data 
om din körning, som bränsleekonomi, kördynamik eller serviceinformation.*

DITT DIGITALA 
UNIVERSUMS HUVUDSTAD
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CANTON-LJUDSYSTEM
Njut av fullständigt klart 

ljud, vare sig det är musik 
eller tal, på Canton-

ljudsystemet med tio 
högtalare, inklusive en central 

högtalare och subwoofer i 
bagageutrymmet.

COLUMBUS
3D-navigationssystemet Columbus har bekväm styrning på en 9,2-tums pekskärm och 
separerad DVD-enhet i handskfacket. Enheten erbjuder många funktioner, inklusive 
Bluetooth, systemet SmartLink+ och WiFi. Den inbyggda telefonmodulen med snabbt 
internet genom LTE-kompabilitet finns också tillgänglig. Perfekt ljudkvalitet garanteras 
genom fyra högtalare fram och fyra högtalare bak.

BOLERO
Infotainment BOLERO med en 8-tums pekskärm i 
färg erbjuder USB/Aux-in-anslutning, SD-kortfack, 
Bluetooth, systemet SmartLink+ och fyra högtalare. 
Enheten kan användas för att styra bilmenyn.

* Besök vår hemsida för användningsvillkor och kompabilitetsinformation för SmartLink+.

PHONE BOX
Detta praktiska telefonfack framför växelspaken skapar 
en förstärkt signal för din mobila apparat. Samtidigt 
laddar den din telefon sladdlöst under körning.



SIMPLY
     CLEVER





Ibland krävs det bara lite grann för att göra allt mycket 
lättare. OCTAVIA kommer därför med funktioner baserade 
på dina faktiska behov och inkluderar Simply Clever-
detaljer som är lika geniala som intuitiva.
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När du måste visa en parkeringsbiljett på en synlig 
plats är lösningen enkel. Bilen är utrustad med en 
hållare för parkeringsbiljetter under vindrutan.

MULTIMEDIAHÅLLARE
Externa apparater kan transporteras säkert 
i multimediahållaren som finns i den dubbla 
dryckeshållare i mittkonsolen.

GENIALITET LIGGER
I DETALJERNA
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ISSKRAPA
Denna praktiska detalj är monterad 
på tankluckan och det är inget 
problem att sätta tillbaka den när 
den är våt. Här hittar du också skydd 
mot feltankning, framtaget för bilar 
med dieselmotor.

PARAPLYFACK
Möt regnet med ett leende. Ett fack med 
ett original-ŠKODA-paraply kan hittas 
under passagerarsätet.



Förvaringsutrymmen påverkar väsentligt hur praktisk bilen är. 
De gör transportalternativen många fler, håller bilen städad 
och gör resorna behagligare för alla passagerare.
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SOLGLASÖGONFACK
Detta praktiska fack ovanför den invändiga 
backspegeln är inom räckhåll för föraren 
och framsätespassageraren.

HANDSKFACK
Tack vare det stängda förvaringsfacket i den nedre delen 
av instrumentpanelen på passagerarsidan, som kan 
luftkonditioneras, har du till exempel en plats att förvara 
angenämt kylda förfriskningar under dina resor.

FRAMDÖRRSFACK
Du finner en hållare för 1,5-litersflaskor 
i ett rymligt fack i framdörren. Här 
kan du även placera en löstagbar 
papperskorg.

UTRYMME
ÖVERALLT
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REFLEXVÄSTSFICKA
Det finns en särskild 
ficka för en reflexväst 
under förarsätet.

ARMSTÖD
Passagerarnas 
bekvämlighet i 
baksätet förbättras av 
ett nedfällbart armstöd 
med två dryckeshållare.

NEDFÄLLBARA BORD 
De nedfällbara borden som är 
inbyggda i ryggstöden på båda 
framsätena kan användas till 
mer än bara förfriskningar.



Bagageutrymmets kapacitet för upp OCTAVIA 
till toppen av sin klass. Utrymmet kan maximeras 
ytterligare. För att göra detta erbjuder vi en rad Simply 
Clever-detaljer och lösningar, vilka du kan välja mellan 
utifrån dina behov.
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ELEKTRISKT STYRD BAGAGELUCKA 
Den öppnas och stängs med en enkel 
knapptryckning på fjärrkontrollen, mittpanelen 
eller direkt på bak luckan. Detta är särskilt 
behändigt vid omilt väder. Du kan även justera 
dörrens övre position utifrån dina behov.

KAPACITET
OCTAVIA kan lätt tillhandahålla massvis med 
bagagekapacitet för en stor familj, oberoende av vilken 
version du väljer. Kombiversionen erbjuder antingen 
610 liter eller 1 740 liter efter att baksätet fällts ner, 
kombisedanversionen kommer med 590/1 580 liter.

FJÄRRSTYRD BAKSÄTESFÄLLNING
Baksätet kan fällas ned med en fjärrut lös nings-
knapp i bagageutrymmet, vilket gör det ännu 
enklare att lasta bilen.

BIL MED
RYGGSÄCK
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LED-FICKLAMPA
En praktisk löstagbar LED-ficklampa (exklusiv för 
kombiversionen) kan hittas på den högra sidan 
av bagageutrymmet. Den laddas automatiskt när 
motorn är igång.

NÄTPROGRAM 
En uppsättning nät ökar bagageutrymmets 
flexibilitet medan det säkrar föremål ordentligt. 
Den inkluderar ett horisontellt och två 
vertikala nät. Du kan lägga till ytterligare 
ett nät under bagageutrymmesgolvet i 
kombisedanversionen.

LASTELEMENT
För att undvika oönskade rörelser i 
bagaget under körning är dessa två 
lastelement i plast med kardborrefästen 
idealiska. De kan stoppas undan i 
facken bakom de bakre hjulhusen när 
de inte används. 

12-VOLTSUTTAG
Ett annat användbart tillbehör är 
12-voltsuttaget i bagageutrymmet.
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KOMFORT
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Det bör vara ett nöje att köra bil, inte en tråkig plikt. Vare 
sig om du är iväg i arbetet eller på semester gör ett flertal 
praktiska funktioner och geniala detaljer varje tur mer bekväm.
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RATT MED UPPVÄRMNING
Multifunktionsratten i läder, som låter dig styra 
radion, telefonen och även DSG (direktväxellådan) kan 
utrustas med en uppvärmningsfunktion som styrs via 
infotainmentsystemet.

ALTERNATIV FÖR INDIVIDUALISERING
Infotainmentsystemet låter olika förare skapa sina 
egna individuella preferenser. Detta inkluderar 
till exempel inställning av körläge, det elektriskt 
inställbara förarsätet, luftkonditionering, radio 
och navigationssystem. En individualiserad 
bil tillhandahålls med tre nycklar. När nyckeln 
används för att låsa upp bilen justeras automatiskt 
funktionerna till förarens sparade inställningar. 

KESSY 
Bilar utrustade med KESSY 
(Keyless Entry, Start and 
exit System) har en Start-/
Stoppknapp på rattstången 
för nyckellös påslagning och 
avstängning av tändningen.

KLÄDKOD: 
BEKVÄMT
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FARTHÅLLARE
Utöver att hålla den 
förinställda hastigheten 
låter farthållaren dig öka 
eller minska hastigheten 
utan att använda 
pedalerna.

DUAL-ZONE CLIMATRONIC
Luftkonditioneringen Climatronic dual-zone med elektronisk 
styrning är även utrustad med en luftfuktighetssensor, vilket 
minskar hur immig vindrutan blir. 

BAKRE DELEN AV JUMBO BOX
På den bakre delen av Jumbo box kan du hitta 
ett 230-voltsuttag och ett USB-uttag. 

FÖRARSÄTE MED INBYGGT MINNE
Det elektriskt inställbara förarsätet med 
inbyggt minne kan lagra tre olika inställningar 
för sätet och de utvändiga sidospeglarna.
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LED-PUNKTBELYSNING
Punktbelysningen med LED-
lampor, som utformats för att 
lysa upp instigningsområdet 
är placerade på de utvändiga 
sidospeglarna.

INFÄLLBARA SPEGLAR
De automatiskt infällbara 
utvändiga sidospeglarna fälls 
in när bilen är låst, vilket 
skyddar mot skador.

STRÅLKASTARSPOLARE
Inbyggda teleskopiska 
strålkastarspolare tar hand 
om damm och snö.
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SOLLUCKA
I kombisedanversionen kommer du njuta av känslan av frihet 
och ännu större utrymme med det elektriskt inställbara 
soltaket, tillverkat i tonat glas som säkerställer lägre ljus- och 
temperaturgenomsläpplighet. Du kan antingen tippa upp det 
eller föra det bakåt för att skapa ett öppet utrymme ovanför 
framsätena. 



SÄKERHET





Olika aktiva och passiva assistanssystem ser till att varje 
tur i OCTAVIA är säker och helt bekymmersfri. Dessa 
assistenter låter dig genast svara på allt det som vägen 
utsätter dig för.
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FRONT ASSIST MED PREDIKTIVT FOTGÄNGARSKYDD
Systemet Front assist, som använder en radaranordning i 
kylargrillen, är utformat för att övervaka avståndet till fordonet 
framför, inklusive automatisk hastighetssäkning och inbromsning. 
Nya OCTAVIA kommer med ett Front Assist som utökats med 
prediktivt fotgängarskydd, som varnar föraren med en audiovisuell 
signal samt ett milt ryck i bromsen. 

ADAPTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en radaranordning i kylargril-
len håller detta assistanssystem, utöver 
sina grundläggande farthållningsfunktion, 
ett säkert avstånd till fordon framför dig.

DU KOMMER ALDRIG 
KÖRA ENSAM
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BACKKAMERA 
Njut av lättare parkering genom att utrusta din 
bil med backkameran placerad på bakluckans 
handtag. Den övervakar området bakom bilen 
och indikerar körfält, baserat på bilens bredd. 
Inbyggd avspolning förbättrar kamerans 
funktionalitet.

AUTO LIGHT ASSIST
Din belysningsassistent 
kommer att växla till helljus 
och tillbaka automatiskt för 
att öka komfort och säkerhet 
i trafiken.

PARKERINGSASSISTENT
Minimera bekymren med att 
parkera i trånga utrymmen med 
Parkeringsassistenten. Den väljer 
automatiskt en lämplig parkeringsplats 
i en rad av parallellt eller vinkelrätt 
parkerade bilar. Vid fickparkering 
behöver den bara 60 cm mer utrymme 
än bilens längd.
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TRAILER ASSIST 
Behöver du parkera din bil 
med ett släp? Trailer assist 
gör dina parkeringsmanövrar 
lättare och säkrare. Systemet 
tar över styrningen vid långsam 
backning.

TRÖTTHETSVARNING
Denna smarta assistent 
utvärderar data från servo-
styrningssensorer för att 
upptäcka trötthetstecken 
hos föraren. I sådana fall ber 
Maxi DOT-skärmen föraren 
att ta en rast.



43
S

äk
er

he
t

TRAVEL ASSIST 
Denna assistent använder 
samarbete mellan 
multifunktionskameran och 
navigationssystemet för att 
känna igen och visa vissa 
trafikmärken på Maxi DOT- 
och navigationsskärmarna.

LANE ASSIST
Du kan lämna uppgiften 
att hålla bilen i rätt fil till 
Lane assist. Systemet 
visas på Maxi DOT-
skärmen.

BLIND SPOT DETECTION 
Med radarsensorer 
innanför den bakre 

stötfångaren övervakar 
dödvinkelsdetektorn de döda 
vinklarna bakom och bredvid 

bilen. Utifrån avstånd och 
hastighet på omkringvarande 

bilar beslutar den huruvida 
den ska varna föraren.



I extrema situationer, där föraren inte aktivt 
kan påverka utgången, tar bilens passiva 
säkerhetskomponenter över – som krockkuddarna.
OCTAVIA har hela nio av dem.
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KNÄKROCKKUDDE 
Denna krockkudde som sitter 
under rattstången skyddar 
förarens knän och smalben.

FÖRAR- OCH PASSAGERARKROCKKUDDAR
Medan förarkrockkudden är innesluten i ratten finns 
passagerarkrockkudden i instrumentpanelen. Vid 
behov kan den deaktiveras när en bilbarnstol monteras 
i framsätet.

OM OLYCKAN 
ÄR FRAMME



45
S

äk
er

he
t

HUVUDKROCKKUDDAR
Vid utlösning skapar 
huvudkrockkuddar en vägg som 
skyddar personer i fram- och 
baksätet mot huvudskador.

SIDOKROCKKUDDAR FRAM OCH BAK
Dessa fyra krockkuddar skyddar förarens 

och passagerarnas bäcken och bröst vid en 
kollision från sidan.





PRESTANDA



Varje familj har någonting gemensamt och något som gör dem unika. 
Det är samma sak med vårt utbud av bilar. De delar samma pålitlighet 
och respekt för miljön. Beroende på typ och prestanda har dock 
varje motor sin särskilda personlighet, så du kan välja den som exakt 
motsvarar dina krav och förväntningar.
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DYNAMIC 
CHASSI CONTROL
Det adaptiva chassit 
utvärderar och svarar 
på olika körsituationer 
hela tiden (inbromsning, 
acceleration, svängar) och 
anpassar dämpnings- och 
styrningsegenskaper. 
Som en del av infotain-
mentmenyn låter det 
dig välja ett av fem lägen 
utifrån dina specifika krav: 
Normal, Comfort, Eco 
eller Sport och Individuell.

EFFEKT
ÅT FOLKET
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VÄXELLÅDA
Beroende på motorversionen kan bilen 
utrustas med en manuell växellåda med fem 
eller sex växlad DSG eller en sex växlar samt 
en sjuväxlad DSG (Direktväxellåda med 
dubbla kopplingar).

MOTOR
Alla bensinmotorer har TSI-teknik, vilket ger dem 
en dynamisk karaktär. Utbudet omfattar även 140 hk
G-TEC-motorn som drivs med bensin eller CNG 
(Komprimerad naturgas/biogas) vilket utlovar ett 
mycket grönare alternativ till konventionella bränslen. 
Hela utbudet av dieselmotorer, som tillhandahålls med 
common rail-bränsleinsprutningssystem, säkerställer 
jämn drift med exceptionellt låg bränsleförbrukning.
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4X4
Den fyrhjulsdrivna modellen är det bästa valet för sportiga familjer som lever 
ett aktivt liv. Fyrhjulsdriftsystemet fördelar automatiskt kraften på en bråkdel 
av en sekund till de hjul som har bäst grepp, så under normala förhållanden 
kan bilen dra nytta av fördelarna med framhjulsdrift och vid mer krävande 
förhållanden vid t.ex. acceleration, halka och motorvägsfart fyrhjulsdriftens 
utmärkta väghållningsförmåga.

EMBLEM
4x4-emblemet sitter på bakluckan på 
bilen med fyrhjulsdrift.

DSG OCH 4X4
Kombinationen av den automatiska sjuväxlade 
eller sexväxlade DSG (Direktväxellåda) med 
fyrhjulsdrift garanterar en körupplevelse 
utöver det vanliga.
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HILL HOLD CONTROL  
Med Hill Hold Control startar du 
mjukt i uppförsbacke utan att 
behöva använda handbromsen 
eller riskera att oavsiktligt rulla 
bakåt.



KUND-
ANPASSNING





Standardutrustningen för Ambition-versionen omfattar utvändiga sidospeglar 
och dörrhandtag i samma lack som karossen, centrallås med fjärrstyrning, 
solglasögonsfack, Climatronic Dual Zone, Infotainment Swing med 6,5" 
färgpekskärm, lättmetallhjul ALCATRAS 16" , paraply under passagerarsätet, 
armstöd bak med dryckeshållare, 12-voltsuttag i bagageutrymmet, med mera.
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AMBITION SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i svalt borstat stål
Brun tygklädsel

AMBITION SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i svalt borstat stål
Svart tyg-/läderklädsel 

AMBITION SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i svalt borstat stål
Brun tygklädsel

AMBITION SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i svalt borstat stål
Svart tygklädsel

AMBITION



Standardutrustningen för Styleversionen omfattar utöver Ambition utrustningen även kylargrill 
i glansig svart lack, Adaptiv farthållare, Bluetooth handsfree, SmartLink+ speglar telefonens 
appar i bilens Infotainment display erbjuder telefoni, SMS, navigation, Spotify, ljudböcker etc., 
högeffektiva och adaptiva full LED strålkastare, lättmetallhjul TRIUS 17", Infotainment Bolero 
med 8" färgpekskärm, Light assistant – automatiskt reglering av halv/helljus, eluppvärmd 
multifunktionsratt för radio/telefon, tygmattor, med mera.
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STYLE SVART/BEIGE INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Beige Alcantara®-klädsel

STYLE SVART/BEIGE INTERIÖR 
Dekor i mörkt borstat stål
Beige Alcantara®-klädsel

STYLE SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Svart Alcantara®-klädsel

STYLE SVART/SVART INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Svart läderklädsel

STYLE
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FÄLGAR

16" TUNGA lättmetallfälgar

17" DENOM lättmetallfälgar

16" ALCATRAS lättmetallfälgar

17" HAWK silverfärgade 
lättmetallfälgar*

16" ILIAS lättmetallfälgar

17" HAWK svarta lättmetallfälgar*

16" VELORUM lättmetallfälgar

18" ALARIS lättmetallfälgar
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18" GOLUS lättmetallfälgar 18" PICTORIS lättmetallfälgar

17" TRIUS silverfärgade lättmetallfälgar 17" TRIUS svarta lättmetallfälgar

* Tillgängliga exklusivt för L&K-versionen.

Hjulpåsar för transport och förvaring av däcken 
på ett skonsamt sätt.
(000 073 900B)



TILLBEHÖR





DESIGNA DIN 
EGEN OCTAVIA 
Bilen växlar ofta mellan olika roller: familjevän, kompis, 
outtröttlig hjälpreda, osv. För att vara framgångsrik i alla 
aspekter bör dess utrustning motsvara dina individuella 
behov. ŠKODA Originaltillbehör, som kan öka din bils 
säkerhet, komfort och charm, är den bästa lösningen. 
För att se alla våra erbjudanden, kontakta din närmaste 
auktoriserade ŠKODA-anläggning.
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SMART HOLDER – KLÄDHÄNGARE 
Klädhängaren, som kan monteras på 
framsätenas nackstöd, är ett extremt 
praktiskt tillbehör särskilt för de som 
reser till jobbet i kostym.

PORTABEL KAFFEMASKIN
Tycker du om kaffe? Med den 
portabla kaffemaskinen kan 
du njuta av en väldoftande 
kopp när och var som helst. 
Dock rekommenderar vi att 
bryggning endast sker när 
bilen står still.

SÄKERHETSBÄLTE FÖR HUND 
Om en av dina vanligaste passa-
gerare är en hund rekommende-
rar vi att du utrustar din bil med 
ett särskilt säkerhetsbälte. Bältet 
finns i olika storlekar som passar 
just din hund.
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TVÄRGÅENDE LASTHÅLLARE
Fästa vid takräckena gör de tvärgående lasthållare (för 
kombiversionen) att du kan fästa andra räcken och fästen från 
utbudet inom ŠKODA originaltillbehör säkert, som cykelhållare, 
skid- eller snowboardräcke eller -box med mera. 

DEKORATIVA VENTILHATTAR
Med de dekorativa ventilhattarna 
med ŠKODAs logotyp kommer 
din bil vara stilig ner till minsta 
detalj.

PEDALSKYDD I 
ROSTFRITT STÅL
Pedalskydden i rostfritt 
stål för automatväxlad bil 
ökar din komfortkänsla.

LASTRUMSMATTA I PLAST 
Om du ofta fraktar saker som kan smutsa ner i bagageutrymmet är 
plastmattan, som lätt kan tas ut och tvättas, den perfekta lösningen. Den 
har en upphöjd kant och en aluminiumlist som gör att du kan dela upp 
mattan utifrån dina behov.

NÄTLÖSNING 
En uppsättning rödfärgade nät är en väldigt attraktiv 
och praktisk accessoar, som kommer att skydda mot 
oönskade rörelser av bagage och andra föremål i 
bagageutrymmet.
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1.0 TSI/115 hk
1.5 TSI 

ACT/150 hk
1.6 TDI/115 hk 2.0 TDI/150 hk

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem,  
Active Cylinder Technology

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-system

MOTOR

Cylindrar/Slagvolym (cm³) 3/999 4/1 495 4/1 598 4/1 968

Max effekt/Varv (hk/min-1) 115/5 000–5 500 150/5 000–6 000 115/3 250–4 000 150/3 500–4 000

Max vridmoment/Varv (kW/min-1) 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 250/1 500–3 200 340/1 750–3 000

Utsläppsnorm EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Diesel Diesel

PRESTANDA

Maxhastighet (km/h) 203 220 203 218 (215)

Acceleration 0–100 km/h (s) 9,9 8,2 (8,3) 10,1 8,4 (8,5)

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 5,3 5,3 (5,9) 4,8 5,0 (5,1)

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)* 121 121 (134) 126 130 (133)

Fordonsskattegrundande

– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)* 108 108 (113) 108 111 (110)

Vändcirkel (m) 10,6 10,6 10,6 10,6

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling Hydraulisk enskivekoppling
Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxial-
koppling, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk enskivekoppling
Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxial-
koppling, elektrohydrauliskt styrd)

Växellåda
6-växlad manuell 6-växlad manuell 

(7-växlad automat DSG)
5-växlad manuell 6-växlad manuell 

(7-växlad automat DSG)

VIKT

Tjänstevikt – i standardutförande  
med förare på 75 kg (kg)

1 275 1 315 (1 331) 1 357 1 379 (1 399)

Nyttolast – inklusive extra utrustning (kg)** 500 505 (504) 498 503 (503)

Total vikt (kg)** 1 775 1 820 (1 835) 1 855 1 882 (1 902)

Släpvikt utan bromsar (max kg) 610 630 (640) 650 660 (670)

Släplast med broms – 12 % (max kg) 1 300 1 500 1 500 1 600

Tankkapacitet (l) 50 50 50 50

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
OCTAVIA 

*  Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. 
Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod 
som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden  
(New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, 
det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Beroende av bilens tillvalsutrustning.

( ) Gäller automatväxellåda.

– Information ej tillgänglig vid publicering.

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.

Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  

Typ Femsitsig, femdörrars Längd/bredd (mm) 4 670/1 814

Luftmotståndsko-
efficient CW 0,279–0,310 beroende på motorversion Höjd (mm) 1 461

Chassi  Hjulbas (mm) – beroende på motorversion 2 686: 2 680

Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator
Hjulbredd fram/bak (mm) – beroende på 
motorversion 1 549: 1 543/1 549: 1 540/1 542: 1 534

Bakaxel
Kombinerad länk- och vevaxel / 1.8 TSI: 4x4: multielementsaxel, 
med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator Markfrigång (mm) 141: 4x4: 138

Bromssystem
Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp 
med Dual Rate-system Invändiga mått  

– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 454/1 449

– bromsar bak Skivbromsar Effektivt höjd fram/bak (mm) 983/980

Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  

Hjul 6,5J x 16", 7,0J x 17" Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck 205/55 R16, 225/45 R17 upp-/nedfällt 590/1 580
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1.0 TSI/115 hk 1.5 TGI/130 hk G-TEC
1.5 TSI 

ACT/150 hk
2.0 TSI/190 hk 

4x4 1.6 TDI/115 hk 2.0 TDI/150 hk
2.0 TDI 184 hk

4x4

Turboladdad 
bensinmotor, 
direktinsprutnings-
system

Turboladdad 
bensinmotor, 
direktinsprutnings-
system

Turboladdad 
bensinmotor, 
direktinsprutnings-
system

Turboladdad 
bensinmotor, 
direktinsprutnings-
system

Turboladdad 
dieselmotor 
med common 
rail-system

Turboladdad 
dieselmotor 
med common 
rail-system

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-
system

MOTOR

Cylindrar/Slagvolym (cm³) 3/999 4/1 498 4/1 495 4/1 984 4/1 598 4/1 968 4/1 968

Max effekt/Varv (hk/min-1) 115/5 000–5 500 130/5 000–6 000 150/5 000–6 000 190/4 200–6 000 115/3 250–4 000 150/3 500–4 000 184/3 500–4 000

Max vridmoment/Varv (kW/min-1) 200/2 000–3 500 200/1 400–4 000 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100 250/1 500–3 200 340/1 750–3 000 380/1 750–3 250

Utsläppsnorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Bensin, minst 95 oktan CNG, Bensin 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Bensin, 91/95 oktan* Diesel Diesel Diesel

PRESTANDA

Maxhastighet (km/h) 199 202 215 (214) 232 199 216 (213) 221

Acceleration 0–100 km/h (s) 10,1 10,0 8,3 (8,4) 6,7 10,4 8,5 (8,6) 7,6

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 5,6 4,5 kg 5,5 8,0 5,0 5,1 (5,2) 6,3

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)* 126 114 125 (139) 180 131 134 (137) 166

Fordonsskattegrundande

– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)* 111 96 113 (116) 150 109 114 (115) 135

Vändcirkel (m) 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4 Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4

Koppling 
Hydraulisk  
enskivekoppling

Dubbelkoaxialkoppling, 
elektrohydrauliskt styrd

Hydraulisk  
enskivekoppling (dub-
belkoaxialkoppling, elek-
trohydrauliskt styrd)

Dubbelkoaxial- 
koppling, elektrohydrau-
liskt styrd

Hydraulisk  
enskivekoppling

Hydraulisk  
enskivekoppling (dub-
belkoaxialkoppling, elek-
trohydrauliskt styrd)

Dubbelkoaxial- 
koppling, elektrohydrau-
liskt styrd

Växellåda
6-växlad manuell 

7-växlad automat DSG
6-växlad manuell 
(7-växlad automat DSG)

7-växlad automat DSG
5-växlad manuell 6-växlad manuell 

(7-växlad automat DSG)
7-växlad automat DSG

VIKT

Tjänstevikt – i standardutförande  
med förare på 75 kg (kg)

1 307 1 487 1 346 (1 363) 1 520 1 388 1 410 (1 430) 1 555

Nyttolast – inklusive förare och extra  
utrustning (kg)**

510 392 516 (514) 493 509 514 (514) 493

Total vikt (kg)** 1 817 1 879 1 862 (1 877) 2 013 1 897 1 924 (1 944) 2 048

Släpvikt utan bromsar (max kg) 620 710 640 (650) 720 660 670 (680) 730

Släplast med broms – 12 % (max kg) 1 300 1 400 1 500 1 600 1 500 1 600 1 800

Tankkapacitet (l) 50 CNG 17,7 kg 
Bensin 9 l + 6 l reserv

50 55 50 50 55    

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
OCTAVIA COMBI 

*  Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya 
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving 
Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt 
NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Beroende av bilens tillvalsutrustning.

( ) Gäller automatväxellåda.

– Information ej tillgänglig vid publicering.

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet. Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  

Typ Femsitsig, femdörrars Längd/bredd (mm) 4 667/1 814

Luftmotstånds-
koefficient CW 0,291–0,321 beroende på motorversion Höjd (mm) 1 465, G-TEC: 1 462

Chassi  Hjulbas (mm) – beroende på motorversion 2 686: 2 680

Främre hjulaxel
MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och 
stabilisator

Hjulbredd fram/bak (mm) – beroende på 
motorversion 1 549: 1 543/1 549: 1 540/1 542: 1 534

Bakaxel
Kombinerad länk- och vevaxel / 1.8 TSI: G-TEC: 4x4: multielementsaxel, 
med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator Markfrigång (mm) 141: 4x4 138 (dåligväg pkt. 155: 4x4:154)

Bromssystem
Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp 
med Dual Rate-system Invändiga mått  

– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 454/1 449

– bromsar bak Skivbromsar Effektivt höjd fram/bak (mm) 983/995

Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  

Hjul 6,5J x 16", 7,0J x 17" Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck** 205/55 R16, 225/45 R17 upp-/nedfällt 610/1 740; G-TEC: 480/1 610
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AMBITION
12-voltsuttag i bagageutrymmet

2-Zon Climatronic – automatisk luftkonditionering  
med 2 zoner

Bältespåminnare med varningslampa för alla säten

Centrallås med fjärrkontroll (2 hopvikbara nycklar)

Crew Protect Assistant – proaktivt skydd för förare och 
framsätespassagerare

Delat, nedfällbart ryggstöd (60/40)

Dimljus fram

Driver Activity Assistant – trötthetsvarningssystem,  
varnar med ljudsignal och symbol i informationsdisplay

Däckreprationssats (12 V-kompressor + flaska med  
tätningsmedel)

Däcktrycksövervakningssystem

Elektriska fönsterhissar fram och bak

Elektriskt inställbara och uppvärmda ytterbackspeglar

ESC inkl. ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, 
TSA och MKB (multikollisionsbroms)

Fjärrfällning av bakre ryggstöd från bagage

Front Assistant – radaravkänning av området framför bilen 
inkl. gångtraffikantsensor, automatisk inbromsning

Färddator med färg Maxi Dot informationsdisplay  
(Funktioner: aktuell förbrukning, snittförbrukning, räckvidd, 
körtid, antal körda km, snitthastighet, aktuell hastighet)

Förarsäte och passagerarsäte fram inställbara i höjdled,  
med justerbart svankstöd

Glasögonfack i takkonsolen

Golvbelysning fram och bak

Halogenstrålkastare med räckviddinställning och  
LED daylight

Hill Hold Assistant - behåller bromstrycket ett par  
sekunder vid start i backe

Infotainmentradio ”Swing”, touch screen 6,5" , USB,  
ljudingång och uttag för SD-minneskort

Innerbackspegel med automatisk avbländning  
& regnsensor

ISOFIX bilbarnstolsfästen med Top Tether,  
på ytterplatserna bak

Isskrapa i tankluckan

Jumbo-box med justerbart armstöd mellan framsätena

Knäckrockkudde på förarplatsen

Krockkudden på passagerarplats fram, urkopplingsbar  
med nyckelavstängning

Krockkudde på förar- och passagerarplats fram

Krompaket, kromlister runt sidorutorna

LED-bakljus

Ljusassistent (coming home/leaving home-funktion,  
tunnelljus, varselljus)

Lättmetallfälgar ALCATRAS, 6.5J×16"

Nedfällbart armstöd bak, med mugghållare och genom-
lastningslucka till bagageutrymmet

Sidokrockgardiner/huvud-airbags

Sidokrockkuddar i stolarna fram och bak

SKODA CONNECT (Remote access 1 år, via SKODA  
CONNECT Portal, Proactive Service, Emergency Call 14 år) 

Start/stopp-system och bromsenergiåtervinning

Stolvärme fram

Takrails i svart design (Combi)

Tonade rutor

Variabelt lastgolv (Combi, ej G-TEC)

Variabla serviceintervaller (ej G-TEC som har 1 år/1500 mil)

WOKS-whiplash nack-kuddar fram
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STYLE (utöver Ambition)
2 x bagagebelysning (Combi inkl. löstagbar uppladdningsbar lampa)

3-ekrad läderklädd multifunktionsratt för radio och telefon

Adaptive Cruise Assistant – radarbaserad adaptiv farthållare 

Catvision (dov mörkerbelysning)

Comfort Bluetooth-telefonanslutning med röststyrning och streaming audio

Elektriskt inställbara och infällbara ytterbackspeglar, med elvärme, aut. avbländning och 
Boarding spots (markbelysning)

Eluppvärmd ratt

Full LED-strålkastare med AFS (Adaptive Frontlight System) och LED-varselljus

Grill i blanksvart design

Infotainmentradio ”Bolero”, touch screen 8", USB, ljudingång och uttag för SD-minneskort

Intelligent Light Assistant – automatisk aktivering/av-aktivening av helljuset

Kromdekorlist i främre stötfångaren

Lättmetallfälgar TRIUS, 7J×17"

PDC – parkeringssensorer bak

Reflexvästhållare under passagerastolen

Smartlink+ (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link)

Takrails eloxerade (Combi)

Textilgolvmattor

PAKET OCH TILLVALSUTRUSTNING (Se prislista)



Skanna QR-koden för att komma  
till ŠKODA KODIAQ översiktssida.

facebook.com/skodasverige

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 be stäm mer 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 leasing avgiften för person-
bilar 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 förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostads-
ort 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 kostna-
derna 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. Före-
taget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansie-
ring, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsra-
batt – 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 framta-
get 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. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och  
ŠKODA Original Tillbehör.

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 tillägg sarbeten) 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 ŠKODA-
tekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har 
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande 
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument 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 inno-
vationer 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 Original delar 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.

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: 09/2019

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder 
finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se B
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