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Kraft kan inte mätas med ett stoppur. Den kan inte heller 
göras rättvisa med bara vackra ord. Det är en känsla som 
endast kan upplevas när omvärlden blir suddig av farten 
som ett lätt tryck med foten ger. Njut av spänningen med 
totalt frigjord effekt inuti nya ŠKODA OCTAVIA RS – ett 
riktigt kraftpaket.

Denna bil får hjärtat att slå snabbare även när den står 
stilla. En sportig design och lika imponerande LED-
strålkastare avslöjar intentionen med OCTAVIA RS, lika 
snabbt som de rusande hästkrafterna under huven. Och 
med fyrhjulsdrift som tillval hamnar den här bilen i en 
egen klass.

OCTAVIA RS är ännu ett exempel på vår filosofi att till-
verka vackert designade bilar, lika fokuserade på körglädje 
som de var när vi en gång började. 

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA. 

VAD HANDLAR NYA
OCTAVIA RS OM?



VY FRAMIFRÅN
Bilen kan enkelt identifieras 
med RS-märket på grillen 
fram, samt de tuffa sport-
detaljerna i LED-strålkastar-
na och LED-dimljusen som 
utmärker RS-designen.

Blanda den tidlösa estetiken hos OCTAVIA med sportig 
design så får du OCTAVIA RS. Dess imponerande utform-
ning backas upp med ett sportigt chassi och dess funk-
tionalitet betonas med geniala detaljer i exteriören. 

SKAPAD FÖR 
KÖRGLÄDJE



FÄLGAR 
Valet av fälgar är en 
fråga om personlig 

smak. Lättmetallfälgarna 
finns tillgängliga från 18" 
upp till 19" Xtreme, som 

är ett attraktivt tillval. 

AVGASRÖR
Avgasrörets krom betonar  
ytterligare bilens sportiga look. 

SPOILER PÅ BAGAGELUCKAN
Sedan-modellen kommer med en 
spoiler på bagageluckan, vilket ger 
ökad stabilitet i högre hastigheter.

BAKLJUS MED LED
Bakljusen, formade som ett 
välbekant C, är alltid utrus-
tade med LED, precis som 
belysningen av registrerings-
skylten.





KUPÉKOMFORT

Medan föraren njuter av atmosfären i 
den sportiga kupén, blir passagerarna 
bortskämda med maximal komfort.



SPORTRATT
Den sportiga och eluppvärmda 
multifunktionsratten i perforerat 
skinn ger dig kontroll över radion 
och telefonen med digital röst-
styrning och växlingspaddlar för 
DSG-växellåda.

OMGIVNINGSBELYSNING  
RS-versionens attraktiva in-
teriör blir ännu vackrare när 
omgivningsbelysningen tänds 
(med möjlighet att välja mel-
lan tio tilltalande färgval).

Enastående utrymme möter invändigt sportig  
design i exklusiv svart utformning. Medan flertalet 
detaljer gör varje resa mer njutbar, betonar RS-loggan 
i original på ratten, sätena och växelspaken bilens 
spänningssökande natur.

KLÄDKOD:
SPORTIG



INSTEGSLISTER
De dekorativa instegs-
listerna fram har en  
RS-inskription.

SÄTEN
De sportiga framsätena kommer 

med integrerade nackstöd. 
RS-loggan i original finns fast-
sydd på ryggstöden. Klädseln i 

kombinationen Alcantara®/skinn 
med grå eller röda sömmar.

PEDALSKYDD
De stiliga fotpedalskydden i 
stål är ett elegant plus.



Att alltid och ständigt vara online betyder inte bara att ha 
tillgång till underhållning och information, utan även möjlig-
het till assistans på vägen. ŠKODA CONNECT är din port till 
en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.

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

TRAFIKINFORMATION ONLINE
Ta alltid den bästa rutten! Uppdaterad information ger dig en per-
fekt översikt över varje resa. Den låter dig även reagera på nya 
händelser som vägarbeten, olyckor eller trafikstockningar.

PARKERINGSPOSITION 
Ta emot uppgifter i din telefon om din bils 
exakta position på stora parkeringsplatser 
var du än befinner dig, med adress, klock-
slag och datum för parkering.

ANSLUT MED
ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Det unika ŠKODA CONNECT-gräns-
snittet innefattar två tjänstekatego-
rier. Medan Infotainment Online leve-
rerar navigation och information i re-
altid fokuserar Care Connect på hjälp 
och säkerhet, och ger möjlighet till 
fjärråtkomst och uppsikt över bilen. 
Det erbjuder även assistanstjänster 
för alla tillfällen de behövs.



MY ŠKODA APP 
Möt Paul, MyŠKODA-appens 
interaktiva assistent (för An-
droid- eller iOS-system), som 

kan hjälpa till i olika vardagliga situationer. 
Du kan använda honom för att få informa-
tion 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.

TELEFONFACK
Detta praktiska telefonfack 
framför växelspaken skapar en 
förstärkt signal för din mobila 
apparat. Samtidigt laddar den 
din telefon trådlöst (QI-stan-
dard) under körning.

*  Besök vår hemsida för användnings-
villkor och kompatibilitetsinforma-
tion för SmartLink+.

SMARTLINK+
Med SmartLink+ (med stöd för Mirrorlink®, Apple CarPlay 
och Android Auto) ger bilens infotainment-system möjlig-
het att på ett säkert sätt använda telefonen under körning. 
Systemet SmartLink+ inkluderar även SmartGate-funktio-
nen. 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.* 

NÖDSAMTAL
ŠKODA CONNECTs uppkopplingsmöjlighe-
ter omfattar en dedikerad SOS-linje. Det-
ta nödsystem aktiveras genom att en röd 
knapp i taket ovanför framsätena trycks in. 
Om en olycka inträffar rings nödsamtalet 
automatiskt.



Olika aktiva och passiva assistanssystem ser  
till att varje åktur i OCTAVIA RS är säker och  
bekymmersfri.

FRONT ASSIST MED PREDIKTIVT FOTGÄNGARSKYDD
Systemet Front assist, som använder en radaranordning i kylargrillen, är ut-
format för att övervaka avståndet till fordonet framför, inklusive automatisk 
hastighetssänkning och inbromsning. Nya OCTAVIA RS kommer med ett 
Front Assist som utökats med prediktivt fotgängarskydd, som varnar föra-
ren med en audiovisuell signal samt ett milt ryck i bromsen. 

ADAPTIV FARTHÅLLARE 
Utöver den grundläggande fart-
hållarfunktionen, bibehåller ACC 
ett säkert avstånd till bilen fram-
för. Den använder en radar som är 
placerad på grillen fram.

DU KÖR ALDRIG
MER ENSAM



TRAILER ASSIST 
Behöver du parkera din bil 
med ett släp? Släpassisten-
ten gör din parkeringsmanö-
ver lättare och säkrare. Sys-
temet tar över styrningen vid 
långsam backning.

BLIND SPOT DETECT 
Med radarsensorer i den 
bakre stötfångaren överva-
kar dödvinkelsdetektorn de 
döda vinklarna bakom och 
bredvid bilen. Utifrån av-
stånd och hastighet på om-
kringvarande bilar beslutar 
den huruvida den ska varna 
föraren.



OCTAVIA RS är en unik kombination av en dy-
namisk körupplevelse och en komfortabel fa-
miljebil. Och tack vare bilens enastående kör-
egenskaper, kan du använda motorns fulla po-
tential på ett säkert sätt.

ALTERNATIV FÖR INDIVIDUALISERING
Infotainmentsystemet låter olika förare skapa sina egna individuella pre-
ferenser. 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.

PERFORMANCE MODE SELECT
Bilen har Performance Mode Select, kör-
profilsval som även omfattar funktionen 
Performance Sound Generator och gör det 
möjligt att ställa in motorljudet i kupén på 
normal, eco eller sport.

SPÄNNING
PÅ VÄGEN



MOTORER
Varje OCTAVIA RS har ett sportigt hjärta, oavsett 
vilken motor du väljer. 2.0 TDI/184 hk (diesel),  
erbjuds som fram eller fyrhjulsdriven version.

4X4
Den intelligenta fyrhjulsdriften består 
av en interaxial elektroniskt reglerad 
flerlamellkoppling. Inkopplingen sker 
automatiskt och kraften fördelas till 
de hjul som har bäst grepp. Dessutom 
ingår även Hill Hold Control så att du 
kan starta mjukt i uppförsbacke utan 
att behöva använda handbromsen  
eller riskera att oavsiktligt rulla bakåt.

INSTRUMENTPANEL
Den attraktiva färgdisplayen Maxi DOT har 
en varvtidtagningsfunktion, vilket bidrar yt-
terligare till känslan av en sportigare körupp-
levelse. Föraren kommer också uppskatta det 
lättlästa vita gränssnittet.



VAD HANDLAR 
NYA ŠKODA

OCTAVIA RS 245 OM? 



ÄR DET KRAFTEN?

ÄR DET LED-STRÅLKASTARNA?

   ÄR DET  
19" XTREME-FÄLGARNA?



EN KEJSARE 
BLAND KUNGAR
OCTAVIA RS 245 är den mest kraftfulla RS modellen.  
Dess sportiga design kommer i sällskap med enastående 
komfort. Det som gör bilen helt unik finns dock under  
motorhuven: en bensinmotor med 245 hk. Dessutom är  
bilen utrustad med ett aktivt elektroniskt differentiallås  
på framaxeln. Det maximerar väggreppet och minskar  
understyrningen.

SVARTA BACKSPEGLAR
Den svarta designen på de yttre sidospeglarna 
är ytterligare en utmärkande detalj. 

VY FRAMIFRÅN 
Den dynamiska fronten om-
fattar en grillram i blank svart 
design samt RS-märket.



SÄTEN
Den bekväma klädseln i 
kombinationen Alcantara®/
skinn är smyckad med röd 
eller grå söm. Och naturligt-
vis pryds nackstödet av RS-
loggan.

FÄLGAR 
De exklusiva 19” lätt-

metallfälgarna Xtreme 
i svart förstärker det 

kraftfulla intrycket yt-
terligare.

AVGASRÖR
Avgasrörets utlopp i blank svart finish 
har anpassats särskilt för att ge det ut-
märkande sportiga motorljudet.
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* Inte tillgängliga för RS 245.



FÄLGAR

19" XTREME silverfärgade lättmetallfälgar 19" XTREME antracitgrå lättmetallfälgar

18" GEMINI silverfärgade lättmetallfälgar

19" XTREME svarta lättmetallfälgar*

18" GEMINI antracitgrå lättmetallfälgar 18" GEMINI svarta lättmetallfälgar

* Tillgängliga exklusivt för RS 245.
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2.0 TSI/245 hk 2.0 TDI/184 hk 2.0 TDI 184 hk 4x4

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor, 
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor, 
med common rail-system

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³) 4/1 984 4/1 968 4/1 968
Max effekt/Varv (kW/min-1) 180/5 000-6 700 135/3 500-4 000 135/3 500-4 000
Max vridmoment/Varv (Nm/min-1) 370/1 600-4 300 380/1 750-3 250 380/1 750-3 250
Avgasnorm/bränsle EU6/blyfri bensin min. RON 95 EU6/diesel EU6/diesel

PRESTANDA
Maxhastighet (km/h) 250 232 (230) 228
Acceleration 0–100 km/h (s) 6,6 7,9 7,6
Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– stadskörning 8,7 (8,3) 5,3 (5,8) 5,9
– landsvägskörning 5,4 (5,3) 4,1 (4,4) 4,7
– kombinerad 6,6 (6,4) 4,5 (4,9) 5,1
CO2-utsläpp (g/km) 150 (146) 119 (129) 136
Vändradie (m) 10,6 10,6 10,6

KRAFTÖVERFÖRING
Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4
Koppling Hydraulisk torrkoppling med en lamell 

(Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torrkoppling med en lamell 
(Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd)

Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd

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

VIKT
Tjänstevikt – i standardutförande med förare på 75 kg (kg) 1 493 (1 513) 1 481 (1 502) 1 587
Nyttolast – inklusive förare och extra utrustning (kg) 494 (494) 506 (505) 505
Total vikt (kg) 1 912 (1 932) 1 912 (1 932) 2 017
Släpvikt utan bromsar (max kg) 720 (730) 720 (730) 750
Släplast med broms – 12 % (max kg) 1 600 1 600 1 800
Tankkapacitet (l) 50 50 55

TEKNISK SPECIFIKATION
OCTAVIA RS

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  
Typ Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings Längd/bredd/höjd (mm) 4 689/1 814/1 448
Luftmotståndskoefficient CW 0,291-0,303 beroende på motorversion Hjulbas (mm) 2 680
Chassi Sportig design Hjulbredd fram/bak (mm) – beroende på motorversion 1 535/1 544
Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Markfrigång (mm) 127
Bakaxel Multielementsaxel, med längsgående och tvärgående länkarmar, med stabilisator Invändiga mått  
Bromssystem Hydrauliskt elektroassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 454/1 449
– bromsar fram/bromsar bak Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Effektivt höjd fram/bak (mm) 983/980
Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  
Fälgar/däck 7.5J x 18"; 7.5J x 19" / 225/40 R18; 225/35 R19 Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd – upp/ned 590/1 580

 ( ) Gäller versioner med automatisk växellåda.     Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
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2.0 TSI/245 hk 2.0 TDI/184 hk 2.0 TDI 184 hk 4x4

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor, 
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor, 
med common rail-system

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³) 4/1 984 4/1 968 4/1 968
Max effekt/Varv (kW/min-1) 180/5 000-6 700 135/3 500-4 000 135/3 500-4 000
Max vridmoment/Varv (Nm/min-1) 370/1 600-4 300 380/1 750-3 250 380/1 750-3 250
Avgasnorm/bränsle EU6/blyfri bensin min. RON 95 EU6/diesel EU6/diesel

PRESTANDA
Maxhastighet (km/h) 250 230 (228) 224
Acceleration 0–100 km/h (s) 6,7 8,0 7,7
Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– stadskörning 8,7 (8,3) 5,3 (5,8) 5,9
– landsvägskörning 5,4 (5,3) 4,1 (4,4) 4,8
– kombinerad 6,6 (6,4) 4,5 (4,9) 5,1
CO2-utsläpp (g/km) 150 (146) 119 (129) 136
Vändradie (m) 10,6 10,6 10,6

KRAFTÖVERFÖRING
Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4
Koppling Hydraulisk torrkoppling med en lamell 

(Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torrkoppling med en lamell 
(Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd)

Två koaxialkoppling med våt multilamell,  
elektrohydrauliskt styrd

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

VIKT
Tjänstevikt – i standardutförande med förare på 75 kg (kg) 1 521 (1 541) 1 512 (1 533) 1 618
Nyttolast – inklusive förare och extra utrustning (kg) 512 (512) 521 (520) 520
Total vikt (kg) 1 958 (1 978) 1 958 (1 978) 2 063
Släpvikt utan bromsar (max kg) 730 (740) 730 (740) 750
Släplast med broms – 12 % (max kg) 1 600 1 600 1 800
Tankkapacitet (l) 50 50 55

TEKNISK SPECIFIKATION
OCTAVIA COMBI RS

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  
Typ Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings Längd/bredd/höjd (mm) 4 689/1 814/1 452
Luftmotståndskoefficient CW 0,307-0,319 beroende på motorversion Hjulbas (mm) 2 680
Chassi Sportig design Hjulbredd fram/bak (mm) – beroende på motorversion 1 535/1 544
Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Markfrigång (mm) 127
Bakaxel Multielementsaxel, med längsgående och tvärgående länkarmar, med stabilisator Invändiga mått  
Bromssystem Hydrauliskt elektroassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 454/1 449
– bromsar fram/bromsar bak Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Effektivt höjd fram/bak (mm) 983/995
Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  
Fälgar/däck 7.5J x 18"; 7.5J x 19" / 225/40 R18; 225/35 R19 Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd – upp/ned 610/1 740

 * Tillgängliga exklusivt för RS 245.
 ( ) Gäller versioner med automatisk växellåda.     Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.



STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET
Bältespåminnare med varningslampa för alla säten

Crew Protect Assistant – proaktivt skydd för förare och framsätespassagerare

Driver Activity Assistant – trötthetsvarningssystem, varnar med ljudsignal och symbol i informations-
display

Däcktrycksövervakningssystem

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

Front assist - ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren vid risk för kollision. Om en 
kollision är oundviklig bromsas bilen automatiskt för att minimera kollisionen. Systemet är aktivt i 
hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter

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

ISOFIX bilbarnstolsfästen med Top Tether, på ytterplatserna bak

Knäckrockkudde på förarplats

Krockkudde på förar- och passagerarplats fram

Krockkudden på passagerarplats fram, urkopplingsbar med nyckelavstängning

Sidokrockgardiner/huvud-airbags

Sidokrockkuddar fram och bak

WOKS-whiplash protect system

FUNKTION
12-voltsuttag i bagageutrymmet

Däckreprationssats (12 V-kompressor + flaska med tätningsmedel)

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

Glasögonfack i takkonsolen

Handskfack på passagerarsidan – med belysning och kylfunktion

Högeffektiva full LED-strålkastare med AFS (Adaptive Frontlight system med ljusbild utifrån 
hastighet och väderförhållanden), integrerade strålkastarspolare, och LED-varselljus

Intelligent Light Assistant – automatisk (aktivering/av-aktivening helljus)

Isskrapa i tankluckan

Jumbo-box med justerbart armstöd mellan framsätena och 2 x USB uttag för baksätet

Ljusassistent (halvljusautomatik inkl. home/leaving home-funktion, tunnelljus, varselljus)

Nedfällbart armstöd bak, med mugghållare och genomlastningslucka till bagageutrymmet

Performance Mode Selection – körprofilsväljare, eco, sport, normal, individuell

Skoda Connect, Remote Access 1 år (via smartphone med app erbjuder funktioner såsom blinka och 
tuta, hitta bilen, bilstatus, starta värmaren, tjänsten förlängs via Skoda Connect Portal – Proactive 
Service och E-call 14 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 position, antal passagerare 
etc.)

Spolarmunstycken för vindrutan, eluppvärmda

Start/stopp-system och energiåtervinning

Textilgolvmattor

Variabelt lastgolv (Combi)

Vindrutetorkarautomatik (regnsensor)

XDS - bromsar innerhjulet lätt vid kurvtagning under acceleration vilket förbättrar vägegenskaperna 
vid ”sportig körning”



KOMFORT
3-ekrad eluppvärmd supersportratt med multifunktionsknappar för Infotainment  
(inkl. växlingspaddlar för DSG-växellåda)

Adaptive Cruise Assistant – adaptiv farthållare, håller avstånd, fart till framförvarande bil med hjälp av 
radar

Climatronic – luftkonditionering med 2 zoner och elektronisk reglering, inkl. kombifilter och automa-
tisk reglering av cirkulationsluften samt luftfuktighetssensor

Comfort Bluetooth-telefonanslutning med röststyrning och streaming audio, phone box fack för 
telefon med trådlös laddning (QI-standard) och yttre antenn med förbättrad mottagning

Elektriska fönsterhissar fram och bak, med barnsäkerhetslås bak

Elektriskt inställbara och infällbara sidobackspeglar, med elvärme, automatisk avbländning och 
Boarding spots (markbelysning)

Eljusterbar förar och passagerarstol, förarstolen med minne (TSI 245)

Fjärrfällning av bakre ryggstöd från bagage

Förarsäte och passagerarsäte fram inställbara i höjdled, med justerbart svankstöd (TDI 184)

Golvbelysning fram och bak

Infotainmentradio ”Bolero”, touch screen 8,0" USB, ljudingång och uttag för SD-minneskort

Innerbackspegel med automatisk avbländning

PDC – parkeringssensorer bak (TDI 184)

PDC – parkeringssensorer fram och bak (TSI 245)

SmartLink+ (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, Smart Gate)

Stolvärme fram

SunSet (extra tonade sidorutor från B-stolpen och bakåt)

DESIGN
Blinkers integrerade i sidobackspeglarna

Black pack, grill, sidofönsterlister, ytterbackspeglar i blank svart design

Bakspoiler RS

Bromsok lackerade i RS-röd design

Dimljus fram, RS design

Dubbla avgasrör i sport design i rostfritt stål

Interiör: sportstolar med läder/alcantaraklädsel, RS logo

Instegslister med RS logo

LED-bakljus

Lättmetallfälgar Gemini, antracit, 7,5J x 18" - (TDI 184)

Lättmetallfälgar Xtreme, svart 7,5 Jx 19" – (TSI 245)

Sportpedaler i aluminium

Sportchassi

Takrails i blank svart design (Combi)







Skanna QR-koden för att komma till ŠKODA OCTAVIA RS 
eller ŠKODA OCTAVIA COMBI RS översiktssida.

OCTAVIA RS OCTAVIA COMBI RS

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 RS 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: 12/2017

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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