
+пакет +пакет +пакет плюс +пакет +пакет плюс

1,5 TSI 110кВт (150 к.с.) 6MG – – 655,716 670,426 714,838 – – – 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 6MG 601,969 609,889 644,401 659,110 703,523 734,922 752,461 768,019

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG – – 692,490 707,200 751,612 782,729 800,268 815,826

7,921 14,710

59,122 17,539

33,097

Примітки:

МР - модельний рік, MG - механізована КПП, AG - автоматична КПП

На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії  з гарантійним терміном 4 роки або 90 000 км пробігу.

*Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива. 

З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися на сайті у розділі «Комплектація». 
Доплата за колір здійснюється згідно прайс-листа на додаткові опції. З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в розділі «Конфігуратор» або в 
офіційних дилерських центрах SKODA.

Прайс-лист дійсний з 20 липня 2020р

Прайс-лист на базові моделі автомобілей ŠKODA NEW OCTAVIA COMBI A8 (21 МР)

ACTIVE AMBITION STYLE

Пакет Active*
(Підігрів форсунок омивача вітрового скла, Bluetooth, Технологія SmartLink+, 8 
динаміків  )

Пакет Ambition*
(Легкосплавні диски ROTARE 7J x 17", LED SBBR задні ліхтарі, 
Регулювання передніх сидінь за висотою та з підтримкою поперекової 
зони, Круїз-контроль з обмежувачем швидкості "CRUISE CONTROL" )

Пакет Ambition Плюс*
(Легкосплавні диски ROTARE 7J x 17", LED SBBR задні ліхтарі, Регулювання 
передніх сидінь за висотою та з підтримкою поперекової зони, Круїз-контроль з 
обмежувачем швидкості "CRUISE CONTROL", Радіо Columbus 10", Технологія 
SmartLink+, дротове та бездротове з'єднання, Комфортна телефонія з LTE та 
бездротовою зарядкою, з Bluetooth, з відділенням для мобільного пристрою, 
Інформаційно-сервісна підтримка (Care Connect 1 рік + Infotainment Online 1 рік), 
Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону з підігрівом 
(для DSG з пелюстками перемикання передач) )

Пакет Style*
(LED протитуманні фари спереду з функцією "CORNER", AUTO LIGHT 
ASSIST - автоматичний контроль дального світла з 
мультифункціональною камерою, Задній та передній парктронік "PARK 
DISTANCE CONTROL", Комфортна телефонія з LTE та бездротовою 
зарядкою, з Bluetooth, з відділенням для мобільного пристрою )

Пакет Style Плюс*
(LED протитуманні фари спереду з функцією "CORNER", пакет "LIGHT"  (LED динамчіні передні матричні фари, LED задній комбінований ліхтар, різні функції освітлення, 
спеціальний дизайн з освітленням поворотів (AFS 1), Задній та передній парктронік "PARK DISTANCE CONTROL", Комфортна телефонія з LTE та бездротовою зарядкою, з 
Bluetooth, з відділенням для мобільного пристрою )

Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу.

OCTAVIA COMBI


