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ACTIVE AMBITION DRIVE STYLE 

1.2 TSI/63 kW (85 KM)  66 800 zł 72 320 zł 75 920 zł - 

1.0 TSI/85 kW (115KM) 72 580 zł 78 090 zł 81 690 zł 82 780 zł 

1.0 TSI/85 kW (115KM) DSG 80 580 zł 86 090 zł 89 690 zł 90 780 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) 77 310 zł 82 870 zł 86 470 zł 87 550 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) DSG - 90 820 zł 94 420 zł 95 500 zł 

1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG** 84 150 zł 87 770 zł - 92 450 zł 

1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG** 92 160 zł 95 770 zł - 100 450 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) - 88 710 zł 92 310 zł 93 400 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG -  96 720 zł 100 320 zł 101 400 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG - 105 360 zł 108 960 zł 110 050 zł 

1.6 TDI/66 kW (90 KM) 79 320 zł 84 830 zł 88 430 zł -  

1.6 TDI/85 kW (115 KM) 84 110 zł 89 610 zł 93 210 zł 94 250 zł 

1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG - 97 270 zł 100 870 zł 101 950 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) - 95 840 zł 99 440 zł 100 520 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG - 103 490 zł 107 090 zł 108 170 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 - 104 490 zł 108 090 zł 109 160 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG - 112 410 zł 116 010 zł 117 080 zł 

2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG - 113 290 zł 116 890 zł 117 970 zł 

 

 

* Teraz w standardzie wyposażenia ŠKODY Octavia otrzymujesz pakiet przeglądów (obowiązujący przez pierwsze 4 lata lub do 
osiągnięcia przebiegu 60 000 km) o wartości 2450 zł. Pakiet przeglądów jest niedostępny dla samochodów z instalacją LPG/CNG.  
Dodatkowo, przy zakupie ŠKODY Octavia limuzyna w wersji DRIVE otrzymasz upust w wysokości 3000 zł, przy zakupie ŠKODY Octavia 
limuzyna w pozostałych wersjach otrzymasz 1000 zł upustu. W przypadku rezygnacji ze standardowego pakietu przeglądów możesz 
otrzymać dodatkowy upust w wysokości 1000 zł. Oferta limitowana, obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 
** Cena zawiera koszt uzyskania protokołów badania odbiorczego zbiorników CNG wystawiany przez Transportowy Dozór Techniczny. 
*** Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% (okres kredytu 48 miesięcy, wkład własny 25%, 
wysokość finalnej raty określona w umowie) oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat 1% (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 
15%, wysokość finalnej raty określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 7,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 54 155 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 081 zł, 
oprocentowanie zmienne 1,68%, całkowity koszt kredytu 11 926 zł (w tym: prowizja 2 997 zł, odsetki 3 139 zł, ubezpieczenie 
komunikacyjne na 1. rok 2 142 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 648 zł), 48 miesięcznych rat równych po 764 zł; rata finalna 29 392 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 
przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis 
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu 
mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 
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Twój dealer ŠKODA 

 ŠKODA OCTAVIA 
ROK MODELOWY 2018 
 

Upust 3000 zł dla wersji DRIVE,  
Upust 1000 zł dla pozostałych wersji 
i pakiet przeglądów w standardzie*  
w standardzie** 

www.skoda-auto.pl/nowaoctavia 

ŠKODA Octavia jak w 

ABONAMENCIE 
Już od 668 zł/mc*** 

Pakiety  amazing 
 patrz str. 3 

Nie płacisz za obowiązkowe przeglądy (robociznę, oryginalne części i materiały 
eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do 
osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 

Pakiet przeglądów nie łączy się z instalacją CNG. 

PAKIET PRZEGLĄDÓW O WARTOŚCI 2450 ZŁ  
W STANDARDZIE 



 
ACTIVE AMBITION DRIVE STYLE 

1.2 TSI/63 kW (85 KM) 70 750 zł - - - 

1.0 TSI/85kW (115KM) 76 580 zł 82 090 zł 86 190 zł 87 280 zł 

1.0 TSI/85kW (115KM) DSG 84 580 zł 90 090 zł 94 190 zł 95 270 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) 81 300 zł 86 870 zł 90 970 zł 92 000 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) DSG - 94 810 zł 98 910 zł 100 000 zł 

1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG** 87 950 zł 91 770 zł - 96 950 zł 

1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG** 95 960 zł 99 770 zł - 104 950 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) - 92 720 zł 96 820 zł 97 900 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG - 100 710 zł 104 810 zł 105 900 zł 

1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG - 109 370 zł 113 470 zł 114 550 zł 

1.6 TDI/66 kW (90 KM) 83 320 zł 88 840 zł 92 940 zł 94 010 zł 

1.6 TDI/85 kW (115 KM) 88 090 zł 93 620 zł 97 720 zł 98 740 zł 

1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG - 101 270 zł 105 370 zł 106 440 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) - 99 840 zł 103 940 zł 105 010 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG - 107 490 zł 111 590 zł 112 660 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 - 108 490 zł 112 590 zł 113 660 zł 

2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG - 116 400 zł 120 500 zł 121 580 zł 

2.0 TDI/135 kW (184 KM) 4x4 DSG - 117 290 zł 121 390 zł 122 460 zł 

 

*Teraz w standardzie wyposażenia ŠKODY Octavia Combi otrzymujesz pakiet przeglądów (obowiązujący przez pierwsze 4 lata lub do 
osiągnięcia przebiegu 60 000 km) o wartości 2450 zł. Pakiet przeglądów jest niedostępny dla samochodów z instalacją LPG/CNG. W 
przypadku rezygnacji ze standardowego pakietu przeglądów możesz otrzymać dodatkowy upust w wysokości 1000 zł. Oferta 
limitowana, obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 
** Cena zawiera koszt uzyskania protokołów badania odbiorczego zbiorników CNG wystawiany przez Transportowy Dozór Techniczny. 
*** Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% (okres kredytu 48 miesięcy, wkład własny 25%, 
wysokość finalnej raty określona w umowie) oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat 1% (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 
15%, wysokość finalnej raty określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 
wynosi 7,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 54 155 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 081 zł, 
oprocentowanie zmienne 1,68%, całkowity koszt kredytu 11 926 zł (w tym: prowizja 2 997 zł, odsetki 3 139 zł, ubezpieczenie 
komunikacyjne na 1. rok 2 142 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 648 zł), 48 miesięcznych rat równych po 764 zł; rata finalna 29 392 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 
przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis 
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu 
mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 
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 Twój dealer ŠKODA 

 

www.skoda-auto.pl/nowaoctavia 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 
ROK MODELOWY 2018 
 

Pakiet przeglądów  
w standardzie* 
 

Nie płacisz za obowiązkowe przeglądy (robociznę, oryginalne części i materiały 
eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do 
osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 

Pakiet przeglądów nie łączy się z instalacją CNG. 

PAKIET PRZEGLĄDÓW O WARTOŚCI 2450 ZŁ  
W STANDARDZIE 

ŠKODA Octavia jak w 

ABONAMENCIE 
Już od 708 zł/mc**** 

Pakiety  amazing 
 patrz str. 3 



 
 
 
   
                                                          
 

  

* Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat. Raty miesięczne uwzględniają upust dostępny w aktualnej 
ofercie. Parametry przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach marki ŠKODA. ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% – reprezentatywny przykład ustalony i przekazywany zgodnie z ustawą o 
kredycie konsumenckim: cena samochodu 62 684 zł; wkład własny: 12 718 zł; całkowita kwota kredytu: 49 966 zł; stopa oprocentowania kredytu: 0,49%, całkowity koszt kredytu: 9 074 zł 
obejmuje: ubezpieczenie komunikacyjne: 2 069 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu: 3 372 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 5,80%; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; 
całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 59 040 zł; wysokość raty miesięcznej: 623 zł; wysokość finalnej raty: 29 148 zł. Oferta przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i 
ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i 
warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. O szczegóły zapytaj sprzedawcę 

Pakiet amazing 
                              dla wersji Active 

> czujniki parkowania z tyłu           1300 zł 
> Maxi DOT                                          450 zł    
> przednie światła 
przeciwmgłowe      

 
800 zł                                                        

> 4 dodatkowe głośniki z tyłu          300 zł 
> trójramienna skórzana 
kierownica  z pakietem 
skórzanym                                            

 
 

900 zł 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

wartość 3750 zł 

teraz tylko za 100zł* 
 
 

 

Pakiet amazing 
                                     dla wersji Ambition 

> klimatyzacja automatyczna 
dwustrefowa CLIMATRONIC 

 
1850 zł                                                             

> czujniki parkowania z przodu i z tyłu      1200 zł 
> tempomat                                                      700 zł 
> lusterko wsteczne z czujnikiem 
wilgotności 

 
100 zł 

> radio BOLERO 8”                      600 zł 
> funkcja SMARTLINK+                                  700 zł           

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              wartość 5150 zł 

teraz tylko za 1000zł* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pakiet amazing 
                                                dla wersji Style 

> LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem 
deszczu                                      

 
800 zł 

> AUTO LIGHT ASSIST – funkcja auto- 
matycznego włączania i zmiany świateł     

 
750 zł 

> Reflektory główne w technologii Full 
LED z funkcją adaptacji świateł AFS i 
spryskiwaczami 

 
 

3600 zł 
> automatycznie ściemniające się 
lusterko wsteczne z czujnikiem 
wilgotności               

 
 

200 zł 
> Podgrzewane fotele przednie                    800 zł                   
> 3 - ramienna skórzana 
PODGRZEWANA wielofunkcyjna 
kierownica (radio+telefon) z małym 
pakietem skórzanym                       

 
 
 

550 zł 
> Tempomat z ogranicznikiem 
prędkości    

 
200 zł 

> Przednie światła przeciwmgłowe z 
funkcją CORNER                                                            

 
500 zł   

 
wartość 7400 zł 

teraz tylko za 1800 zł* 
 

* Oferta limitowana, obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to 
zwiększenie raty miesięcznej ŠKODA Kredyt Niskich Rat lub ŠKODA Leasing Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. 

albo za 1 zł miesięcznie  albo za 10 zł miesięcznie  albo za 18 zł miesięcznie 
 

jak w ABONAMENCIE 


 

W ŠKODA Kredyt Niskich Rat 
>20% wkładu własnego – 13 134 zł brutto 
>48 super niskich rat – 630 zł brutto 
>Roczny limit przebiegu – 20 000 km 
 
W ŠKODA Leasing Niskich Rat  
>10% opłaty wstępnej – 5 339 zł netto 
>36 super niskich rat – 630 zł netto 
>Roczny limit przebiegu – 20 000 km 

> super niska rata jak w abonamencie 
 

> nowa ŠKODA co 2, 3 albo 4 lata – jedź 
zawsze nowym autem 
 

> elastyczny wybór zakończenia 
kontraktu 
 

> sprawdź inne warianty w salonie 
 

 
Nowa ŠKODA co 4 lata. Już od 657 zł/mc. 
 

JAK W ABONAMENCIE 
 

 

3 

Co tak przyciąga w ŠKODZIE Octavia? 

Atrakcyjne pakiety amazing w promocyjnych cenach: 



 
 
 
   
                                                          
 

 

  

4 

ŠKODA Connect 

Poznaj funkcjonalności Care Connect i Infotainment 
Online łączące nową ŠKODĘ OCTAVIA z urządzeniami 
zewnętrznymi i Internetem. Za ich pomocą 
zwiększysz bezpieczeństwo własne oraz pasażerów, 
ułatwisz sobie życie i uprzyjemnisz podróż. 

Care Connect  
wyposażenie opcjonalne 

Infotainment Online – przyjemna podróż! 
Dostępny dla nawigacji Amundsen i Columbus 
 

Pobierz aplikację 
ŠKODA Connect na 
urządzenie mobilne 

(Android/iOS) 

• Połączenie alarmowe - automatycznie i natychmiastowo wzywa pomoc (za pośrednictwem centrum 
alarmowego), gdy dojdzie do groźnej kolizji uruchamiającej systemy bezpieczeństwa. 

• Manualne połączenie alarmowe - ułatwia wezwanie pomocy; można je uruchomić w przypadku 
zagrożenia życia lub zdrowia 

• Wezwanie pomocy drogowej (ŠKODA Assistance) – w razie potrzeby skróci i usprawni wezwanie 
pomocy serwisowej. 

• Raport o statusie pojazdu - zachowuje historię wyświetlanych ostrzeżeń. 
• Planowanie wizyty w serwisie - informuje automatycznie wybrany przez Ciebie serwis o zbliżającym 

się obowiązkowym przeglądzie, a serwis skontaktuje się z Tobą, aby umówić dogodny termin wizyty. 
• Połączenie z Infolinią ŠKODY - za pośrednictwem jednego przycisku umożliwia połączenie z 

konsultantem SKODA, który odpowie na Twoje pytania dotyczące samochodu. 
• Lokalizacja miejsca postoju samochodu - pomoże odnaleźć Ci auto np. na parkingu galerii handlowej 

poprzez Twój smartfon lub komputer. 
• Ostrzeżenie o przekroczeniu obszaru przebywania auta - otrzymasz, gdy Twoja ŠKODA przekroczy 

granice ustalonego obszaru, w zdefiniowanym przez Ciebie przedziale czasowym. 
• Informacja o uruchomieniu alarmu - wyśle powiadomienie o aktywacji alarmu antykradzieżowego 

wprost na Twojego smartfona. 
• Powiadomienia o przekroczeniu prędkości - zostaniesz poinformowany, gdy osoba której użyczyłeś 

swoją ŠKODĘ, przekroczy ustalony przez Ciebie limit prędkości. 
• Sygnał dźwiękowy (klakson) i światła awaryjne - możesz  włączyć i wyłączyć zdalnie. 
• Sterowanie online niezależnym systemem ogrzewania postojowego - możesz obsługiwać zdalnie. 
Z wybranych funkcjonalności Care Connect można skorzystać po zarejestrowaniu konta na portalu klienta  
skoda-connect.com/portal/ oraz po zainstalowaniu aplikacji mobilnej ŠKODA Connect na smartfonie. 
 

• W Twojej ŠKODZIE mapy zaktualizują się automatycznie dzięki połączeniu z Internetem, a interesujące 
Cię miejsca  (POI) wyszukasz głosowo (wskazane funkcjonalności są dostępne dla nawigacji Columbus). 

• Wybrane stacje paliw wyświetlą Ci się wraz z cenami paliw, a parkingi – z ilością wolnych miejsc. 
• Masz dostęp do wiadomości online, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach. 
• Możesz zapoznać się z najaktualniejszymi prognozami pogody. 
• Cel podróży, trasę oraz interesujące Cię miejsca (POI) możesz zaplanować za pomocą komputera lub 

smartfona i przesłać do swojej ŠKODY. 

Usługi Infotainment Online dostępne bezpłatnie przez 
pierwszy rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata 
poprzez portal ŠKODA Connect. 



 
 
 
 
 

ŠKODA Octavia                                                                           ACTIVE    AMBITION    DRIVE       STYLE                                                                                                                                   
 

 

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

 

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                    ACTIVE    AMBITION    DRIVE      STYLE 
BEZPIECZEŃSTWO             
ESP z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, XDS+, DSR, TSA, CBC       
"MULTICOLLISION BRAKE" - hamulec antykolizyjny       
TPM – system kontroli ciśnienia w ogumieniu       
HHC - System wspomagania ruszania pod wzniesienia (standard dla DSG)   350 350 350 350 
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu       
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu       
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy       
Kurtyny powietrzne       
Poduszka kolanowa kierowcy       
Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy       
Trzecie światło stopu       
Światła odblaskowe w przednich drzwiach       
Czerwone światła bezpieczeństwa w drzwiach przednich (z lampkami)   - - - - 
Blokada zamków tylnych drzwi       
5 zagłówków       
Kontrola niezamkniętych drzwi       
Pakiet na bezdroża1   650 650 650 650 
Dodatkowa osłona podwozia2   200 200 200 200 
Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy   1 300 1 300 1 300 1 300 
CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu3   650 650 650 650 
CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu z rozszerzonym 
systemem bezpieczeństwa3,4   

650 650 650 650 

"DRIVER ALERT" - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy   200 200 200 200 
Uchwyty ISOFIX na fotelu pasażera z przodu   150 150 150 150 
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki) - bez systemu SAFE       
Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, czujnikiem przechyłu (2 składane kluczyki), SAFE system   1 000 1 000 1 000 1 000 
KESSY – bezkluczykowy system obsługi samochodu; bez funkcji SAFE   - 1 600 1 600 1 600 
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu5   - 1 800 1 800 1 800 

ACTIVE 
 

> Stalowe obręcze kół 16" dla silnika 1,4 TSI   
  110kW albo 15” dla pozostałych silników 
> Klimatyzacja Climatic 
> Radio SWING 6,5” 
> Bluetooth 
> Elektrycznie sterowane szyby z przodu 
> Elektrycznie sterowane  
  i podgrzewane lusterka zewnętrzne                                       
> Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
> Hamulec antykolizyjny MULTICOLLISION     
  BRAKE 
> Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa 
> Kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa   
  kierowcy 
> Komputer pokładowy 
> Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
> Światła LED do jazdy dziennej "DAY-LIGHT" 
> Tylne światła LED 
> Chromowana ramka grilla 
> Lusterka zewnętrzne i klamki lakierowane  
  w kolorze nadwozia 
> Chromowane klamki wewnętrzne 
> Relingi dachowe czarne (Combi) 
> Wycieraczka tylnej szyby AERO (Combi) 
 

 

AMBITION 
Wyposażenie wersji ACTIVE  

plus dodatkowo: 

> Obręcze kół ze stopów lekkich 16" 
> Wyświetlacz MAXI-Dot 
> Czujniki parkowania z tyłu 
> Elektrycznie sterowane szyby z tyłu  
  z systemem zabezpieczającym przed   
  przytrzaśnięciem 
> 3-ramienna skórzana wielofunkcyjna  
 kierownica z obsługą radia i telefonu, z małym 
pakietem skórzanym 
> Podłokietnik z przodu Jumbo Box 
> Podłokietnik z tyłu ze schowkiem i przejściem  
  do bagażnika 
> Fotel kierowcy i pasażera regulowany  
  na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie 
> Konsola centralna z zamykanym schowkiem    
> Światła przeciwmgłowe 
> Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera 

 

STYLE 
Wyposażenie wersji AMBITION plus 

dodatkowo: 

> Obręcze kół ze stopów lekkich 17" 
> Radio BOLERO 8” ze Smartlink+ 
> Klimatyzacja Climatronic (2-sferowa, AQS) 
> Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
> Elektrycznie sterowane, składane i 
podgrzewane lusterka zewnętrzne z 
podświetleniem LED 
> Spryskiwacze reflektorów przednich 
> Pakiet funkcjonalny do bagażnika  
  (zabudowane wnęki nad kołami) 
> Pakiet "Chrom" chromowane listwy przy 
krawędziach okien bocznych 
> Żebra grilla - czarne z połyskiem 
> Chromowana listwa pozioma w dolnym grillu 
(w połowie wysokości grilla) 
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Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

"BLIND SPOT DETECT" - funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach z REAR TRAFFIC ALERT – 
funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego6   

- 1 600 1 600 1 600 

"LANE ASSIST" z "BLIND SPOT DETECT" (z REAR TRAFFIC ALERT)6   - 3 200 3 200 3 200 
"LANE ASSIST" z "BLIND SPOT DETECT" ( z REAR TRAFFIC ALERT); dla "TRAVEL ASSIST"6,7   - 3 200 3 200 3 200 
"TRAVEL ASSIST" - System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków 
drogowych, LANE ASSIST, AUTO LIGHT ASSIST, LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu8   

- 10 600 9 500 9 500 

"TRAVEL ASSIST BASIC"- System nawigacji AMUNDSEN z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków 
drogowych, LANE ASISST, AUTO LIGHT ASISST9   

- 7 200 6 000 6 000 

"FRONT ASSIST" kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania; system hamowania awaryjnego w 
przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem10,28   

1 250 1 250 1 250 1 250 

         
WIDOCZNOŚĆ 

 Reflektory halogenowe       
Światła LED do jazdy dziennej "DAY-LIGHT"       
Tylne światła LED        
Podgrzewana przednia szyba11   - 850 850 850 
Przednie światła przeciwmgłowe   800    
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER   1 200 500 500 500 
Tylne światła TOP LED + podświetlenie tablicy rejestracyjnej   - 600 600 600 
Reflektory główne w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS wraz ze zintegrowanymi 
spryskiwaczami5 

  - 4 200 4 200 3 600 

Spryskiwacze reflektorów przednich   500 500 500  
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej   100 100 100 100 
LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY 
LIGHT)12 

  - 800 800 800 

AUTO LIGHT ASSIST - funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł13   - 750 750 750 
Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności14   - 100   
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności14   - 250 200 200 
Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją częstotliwości pracy       
Wycieraczka tylnej szyby AERO (dotyczy wersji Liftback)   350 350 350 350 
Wycieraczka tylnej szyby AERO (dotyczy wersji Combi)        
Ogrzewanie tylnej szyby       

         FUNKCJONALNOŚĆ 
 Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii       

Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy       
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera   -    
Konsola centralna z niezamykanym schowkiem       - - - 
Konsola centralna z zamykanym schowkiem   -    
Schowek na okulary   100    
Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony       
Cztery składane uchwyty w podsufitce        
Uchwyt na kwity parkingowe       
Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy       
Zestaw naprawczy do kół       
2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu        
Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka; LIMO    - - - 
Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki; LIMO   -    
Oświetlenie części bagażowej - 2 lampki; COMBI (od Style jedna z dwóch jest wyjmowana)       
Mocowanie pod montaż systemu siatek       
Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową (Limo)       
Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową (Combi)       
Przygotowanie do montażu zestawu do pierwszej pomocy       
Przestrzeń bagażowa z 1 podwójnym haczykiem na torbę (Limo)   -   - 
Przestrzeń bagażowa z 2 podwójnymi haczykami na torby (Limo)   - - -  
Przestrzeń bagażowa z 4 haczykami na torby (Combi)       
Przegroda wnęki nadkola – lewa strona bagażnika (niedostępne wraz z wielofunkcyjną podłogą 
bagażnika)   

-    

Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą  ograniczającą – prawa strona bagażnika21,23   - 50 50  
Zabudowana wnęka w bagażniku nad prawym kołem   - - - - 
Relingi dachowe (wyłącznie combi)       
Relingi dachowe w kolorze srebrnym (wyłącznie dla Combi)   - 600 600 600 
Hak holowniczy (demontowany)   2 000 2 000 2 000 2 000 
Hak holowniczy (demontowany) z adapterem   2 200 2 200 2 200 2 200 
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Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

Wielofunkcyjna podłoga bagażnika (wyłącznie dla Combi)15,23   - 650 650 650 
Dwustronna mata do bagażnika16   200 200 200 200 
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu   - 100 100 100 
Schowek na okulary17   100    
Składany stolik w tylnej części foteli18   - 250 250 250 
Składane oparcie fotela pasażera   - 350 350 350 
Pokrowiec na narty   - 500 500 500 
Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca  tylnej kanapy 19,29   - 1 500 1 500 1 500 
Podłokietnik z przodu "JUMBO BOX"   -    
Podłokietnik z tyłu ze schowkiem i przejściem do bagażnika   -    
Gniazdo 12V w komorze bagażnika (bez zapalniczki)     Combi    
2 porty USB z tyłu podłokietnika "JUMBO BOX"20  - 200 200 200 
Gniazdo 230 V19,29,50   - 450 450 450 
Dwie lampki boczne w bagażniku (w tym jedna wyjmowana) - dotyczy COMBI   - 100 100  
Popielniczka z przodu i z tyłu49   - 150 150 150 
Popielniczka z przodu   100 100 100 100 
Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40              - - - 
Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem i przejściem 
do bagażnika   

-    

Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej   - 350 350 350 
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej  (wyłącznie dla Combi)   650 650 650 650 
"SIMPLY CLEVER"  (pojemnik na odpadki, uchwyt na multimedia, dwustronna mata na podłogę bagażnika; 
uchwyt na i-Pad)   

300 300 300 300 

"SIMPLY CLEVER" dla GSM  (z "Phone box" - wzmacnianie sygnału GSM, uchwyt na multimedia, pojemnik 
na odpadki, dwustronna mata na podłogę bagażnika; uchwyt na i-Pad)22   

- 300 300 300 

"SIMPLY CLEVER" dla wielofunkcyjnej podłogi bagażnika (pojemnik na odpadki, uchwyt na multimedia; 
uchwyt na i-Pad); wyłącznie dla Combi23   

- 200 200 200 

"SIMPLY CLEVER"  dla GSM dla wielofunkcyjnej podłogi bagaznika  (z "Phone box" - wzmacnianie sygnału 
GSM, uchwyt na multimedia, pojemnik na odpadki, uchwyt na i-Pad); wyłącznie dla Combi23   

- 200 200 200 

"SIMPLY CLEVER" dla pakietu "Dynamic" (bez  uchwytu na I-Pad)24   - 65 65 65 
Pakiet SUN AND PACK (półka bagażnika wraz z siatką oraz roleta przeciwsłoneczna szyby pokrywy 
bagażnika); wyłącznie dla Limuzyny   

600 600 600 600 

Schowek pod roletą w bagażniku (wyłącznie dla Combi)   200 200 200 200 

    
 

    
KOMFORT 

 Elektrycznie sterowane szyby - przód       
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem   750    
"DRIVING MODE SELECT" - wybór profilu jazdy + personalizacja (3 kluczyki)25   - 600 600 600 
Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy DRIVING MODE SELECT + personalizacja (3 
kluczyki)26   

- 4 200 4 200 4 200 

Sportowe zawieszenie27   600 600 600 600 
Czujniki parkowania - tył   1 300    
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia Bolero lub nawigacji   2 500 1 200   
"PARK ASSIST" - system wspomagania parkowania 3.029   - 2 400 1 250 1 250 
"TRAILER ASSIST" + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia Bolero 
lub nawigacji30   

- 2 500 1 200 1 200 

"TRAILER ASSIST" + "PARK ASSIST" - system wspomagania parkowania30   - 3 800 2 500 2 500 
Kamera cofania31   - 1 550 1 550 1 550 
Elektrycznie sterowane okno dachowe dla Limo32   - 3 600 3 600 3 600 
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe dla Combi32   - 4 200 4 200 4 200 
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (wyłącznie dla Combi)   1 500 1 500 1 500 1 500 
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne                                            - 
Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem LED wokół drzwi 
przednich   

- 300 300  

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie przyciemniające się lusterka 
zewnętrzne z oświetleniem LED wokół drzwi przednich43   

- 650 650 450 

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie przyciemniające się lusterka 
zewnętrzne z pamięcią ustawień i oświetleniem LED wokół drzwi przednich33   

- - - 450 

System niezależnego ogrzewania i wentylacji34    - 4 000 4 000 4 000 
Klimatyzacja Climatic z chłodzeniem schowka po stronie pasażera z przodu     - - 
CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną35   - 1 850   
Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie   -    
Elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień   - - - 2 200 
Elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektrycznie sterowany fotel pasażera 
(eliminuje uchwyt na kamizelkę odblaskową w fotelu pasażera)   

- - - 3 800 
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Podgrzewane fotele przednie   800 800 800 800 
Komputer pokładowy       
"MAXI DOT"   450    
Kolorowy "MAXI DOT"   - 350 350 350 
Tempomat   700 700   
Tempomat z ogranicznikiem prędkości35   - 900 200 200 
"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" do 160 km/h; system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia 
pieszych przed pojazdem36   

- 3 200 2 400 2 400 

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" do 160 km/h z ogranicznikiem prędkości; system hamowania awaryjnego 
w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem35   

- 3 400 2 600 2 600 

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" do 210km/h; system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia 
pieszych przed pojazdem36   

- 4 600 3 900 3 900 

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" do 210km/h z ogranicznikiem prędkości; system hamowania awaryjnego 
w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem35   

- 4 800 4 000 4 000 

Zestaw siatek w bagażniku24   200 200 200 200 
Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu)   200 200 200 200 

    
 

    
KIEROWNICE 

 3-ramienna kierownica PUR; przycisk zwalniający hamulec ręczny - chromowany    - - - 
3-ramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (obsługa radia i telefonu) z małym pakietem skórzanym   -    
3-ramienna skórzana kierownica z małym pakietem skórzanym   900 - - - 
3-ramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio+telefon) z małym pakietem 
skórzanym37 

  - 550 550 550 

3-ramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) z małym pakietem skórzanym dla 
przekładni DSG 

  - 400 400 400 

3-ramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) z małym pakietem 
skórzanym dla przekładni DSG37 

  - 950 950 950 

3-ramienna sportowa skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio+telefon) z małym pakietem skórzanym)   - 500 500 500 
3-ramienna sportowa skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) z małym pakietem skórzanym 
dla przekładni DSG 

  - 900 900 900 

    
 

    
AUDIO I KOMUNIKACJA 

 Radio „SWING”, kolorowy ekran dotykowy 6,5”, wejście SD, USB, AUX-IN      - 
Cztery głośniki podstawowe z przodu       
Radio "BOLERO" 8", wejście SD, USB, Aux-in, Apple Connectivity38   600 600   
DAB+ technika pozwalająca odbierać programy radiowe w formie cyfrowej   450 450 450 450 
Cztery dodatkowe głośniki z tyłu   400    
"SOUND SYSTEM CANTON" (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer)29   - 2 000 2 000 2 000 
"SOUND SYSTEM CANTON" (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) dla wielofunkcyjnej podłogi 
bagażnika  (wyłącznie dla Combi)29   

- 2 000 2 000 2 000 

Funkcja SMART LINK+    700 700   
Zdalna obsługą nawigacji poprzez aplikację ŠKODA Command39,46   - 1 000 300 300 
Przygotowanie pod telefon GSM (Bluetooth, bez obsługi głosowej, bez połączenia z anteną zewnętrzną, 
bez "Phone box" - bez wzmacniania sygnału GSM)   

    

Bluetooth z obsługą głosową dla radia Bolero (połączenie z anteną zewnętrzną, Phone box - 
wzmacnianie sygnału GSM, bezprzewodowa ładowarka do smartfona)40   

- 1 300 1 300 1 300 

Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (połączenie z anteną zewnętrzną, Phone Box – 
wzmacnianie sygnału GSM, Wi-Fi, bezprzewodowa ładowarka do smartfona, obsługa głosowa)39   

- 1 500 1 500 1 500 

Bluetooth Premium dla systemu nawigacji satelitarnej Columbus (z obsługą WLAN, rSAP, LTE, połączenie 
z anteną zewnętrzną, Phone Box – wzmacnianie sygnału GSM, bezprzewodowa ładowarka do 
smartfona, obsługa głosowa)9   

- 3 200 3 200 3 200 

  

ŠKODA CONNECT 
 Care Connect (połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku; 

poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp do samochodu – 3 lata)  
1 600 1 600 1 600 1 600 

System nawigacji "AMUNDSEN" 8" z mapą Europy, wejście SD, USB, Aux-in, Apple connectivity, SMART 
LINK+, usługa Infotainment Online – 1 rok9  

- 3 200 2 000 2 000 

System nawigacji "AMUNDSEN" 8" z mapą Europy, wejście SD, USB, Aux-in, Apple connectivity, SMART 
LINK+, usługa Infotainment Online – 1 rok9, usługa Care Connect – 3 lata  

- 4 800 3 600 3 600 

System nawigacji "COLUMBUS" 9,2" z mapą Europy, wejście 2xSD, USB, Aux-in, kolorowy wyświetlacz 
"MAXI DOT", Apple connectivity, SMART LINK+, usługa Infotainment Online – 1 rok8  

- 7 200 5 900 5 900 

System nawigacji "COLUMBUS" 9,2" z mapą Europy, wejście 2xSD, USB, Aux-in, kolorowy wyświetlacz 
"MAXI DOT", Apple connectivity, SMART LINK+, usługa Infotainment Online – 1 rok8, usługa Care 
Connect – 3 lata  

- 8 800 7 500 7 500 
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TAPICERKI 
 Tapicerka - Active    - - - 

Tapicerka - Ambition   -  - - 
Tapicerka - DRIVE   - -  - 
Tapicerka - Style   - - -  
Tapicerka Alcantara+skóra naturalna   - - - 5 200 
Tapicerka skóra naturalna Vachette + ekologiczna   - - - 6 200 
Tylna część foteli przednich obita skórą ekologiczną   - 100 - 100 
Tapicerka skóra naturalna+tkanina   - 3 000 - 3 000 
Pakiet sportowy DYNAMIC (Sportowe fotele przednie z zintegrowanymi zagłówkami, tapicerka SAMPLE 
Biała albo SAMPLE Czerwona z obszyciami, listwy progowe, spoiler dla wersji Liftback. Nie zawiera 
sportowej kierownicy 3-ramiennej perforowanej47   

- 850 - 850 

    
 

    
STYLISTYKA 

 Lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia       
Przyciemniane szyby       
Ramka grilla - chromowana       
Żebra grilla - czarne z połyskiem   - - -  
Chromowana listwa pozioma w dolnym grillu   - - -  
Pakiet "Chrom" dla LIMO - chromowana listwa wzdłuż dolnej linii okien bocznych   - 550   
Pakiet "Chrom" dla COMBI - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych   - 1 100   
Spojler na dachu dla Combi       
Chromowane klamki wewnętrzne       
"SUNSET"48   700 700  700 
Pakiet oświetlenia AMBIENTE: oświetlenie LED drzwi przednich i tylnych; ośw. wokół nóg z przodu i z 
tyłu; aluminiowe elementy dekoracyjne; ostrzegawcze lampki w drzwiach przednich   

- - - 600 

    
 

    
KOŁA 

 Stalowe obręcze kół 15" z osłonami "SIDUS" (nie dotyczy 1.4 TSI/110 kW)    - - - 
Stalowe obręcze kół 16" z osłonami "TEKTON" (wyłącznie dla 1.4 TSI/110 kW)    - - - 
Obręcze kół ze stopów lekkich 6,5J x 16" "ILIAS" 205/55 R16   -  - - 
Obręcze kół ze stopów lekkich 17" "HAWK" antracyt   - -  - 
Stalowe obręcze kół z osłonami "TEKTON" 6,5J x 16" (standard dla Active 1,4 TSI)   1 300 - - - 

Obręcze kół ze stopów lekkich "ALCATRAS" 6,5J x 16"   2 900 ○ - - 

Obręcze kół ze stopów lekkich "LEPUS" 6,5J x 16"  - 800 - - 
Obręcze kół ze stopów lekkich "DENOM" 7J x 17"    - 1 250 - ○ 

Obręcze kół ze stopów lekkich "TRIUS" 7J x 17"    - 1 250 ○  

Obręcze kół ze stopów lekkich "TRIUS" czarne 7J x 17"    - 1 700 - 450 
Obręcze kół ze stopów lekkich "ALARIS" 7,5J x 18"23   - 2 500 - 1 500 
Obręcze kół ze stopów lekkich "GOLUS" 7,5J x 18"23   - 2 500 - 1 500 
Obręcze kół ze stopów lekkich "PICTORIS" 7,5J x 18"23   - 2 500 - 1 500 
Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego16,23,44   - 450 450 450 
Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego16,23,44   450 450 - 450 
 

   
 

    
LAKIERY 

 Lakier niemetalizowany Błękit Pacific   bez dopłaty 
Lakier niemetalizowany Biel Candy i Czerwień Corrida   600 600 600 600 
Lakier niemetalizowany specjalny Biel Laser   1 350 1 350 1 350 1 350 
Lakier metalizowany/perłowy   2 000 2 000 2 000 2 000 
         

PAKIETY SERWISOWE 
 Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km42   1 250 1 250 1 250 1 250 

Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km42   2 400 2 400 2 400 2 400 
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km42       

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km42   2 500 2 500 2 500 2 500 
      

INSTALACJA LPG      

Instalacja LPG LANDI RENZO dla silnika 1,4/110kW (150 KM) z ręczną skrzynią biegów   5 900 5 900 5 900 5 900 
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>PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania pakietu przeglądów nie 
ponosisz żadnych kosztów wynikających ze standardowego 
planu serwisowego. 
 

>SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen 
przeglądów (wraz z potrzebnymi częściami i materiałami 
eksploatacyjnymi). 
 

>JAKOŚĆ– Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach aż 
przez 4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające z wyżej 
wymienionego planu serwisowego, są wykonywane przy 
zachowaniu wysokiej jakości i użyciu oryginalnych części przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA. 
 

>WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA na terenie 
całego kraju. 
 

>CIĄGŁOŚĆ– przy odsprzedaży samochodu w okresie 
obowiązywania pakietu przeglądów, przechodzi on na 
kolejnego właściciela. 
 

>WYŻSZA WARTOŚĆ– samochód regularnie serwisowany u 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego utrzymuje wyższą 
wartość odsprzedaży. 
 
 

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały 
eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 
 

SPOKÓJ, PEWNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
 

PAKIET PRZEGLĄDÓW 
 

 

OBJAŚNIENIA   
ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 

 
ESP – system stabilizacji toru jazdy TSA – stabilizacja toru jazdy przyczepy 

  
ACS – funkcja pokolizyjna (obejmuje: automatyczne odblokowanie CBC – regulacja hamowania na zakręcie 

  
   centralnego zamka, włączenie oświetlenia wewnętrznego, włączenie MSR– regulacja momentu hamującego silnika 

  
   świateł awaryjnych, odcięcie dopływu paliwa) TPM – nadzór ciśnienia w oponach 

  
ASR – system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania Coming Home – wyłączenie świateł mijania po zamknięciu samochodu 

   
DSR – system podpowiedzi ruchu kierownicą Leaving Home – włączenie świateł mijania po zdalnym otwarciu samochodu 
HBA – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania Tunnel Light – automatyczne włączenie świateł po zmierzchu 
HHC – wspomaganie ruszania pod górę AQS – czujnik jakości powietrza    
EBV – elektroniczny rozdział siły hamowania     
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1 Wyklucza: obręcze 18" i CNG 26 Wymaga: 1,8/132kW albo 1,4/110kW albo 2,0/110kW albo 2,0/135kW 
2 Wyklucza: pakiet na bezdroża 27 Wyklucza: 1,2/63kW i CNG i 4x4; dla Active wymagany silnik 1,0/85kW ze skrzynią  
3 Wymaga: boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy  ręczną 
4 Wymaga: Adaptive Cruise Control 28 Wymaga: przednie światła przeciwmgłowe 
5 Wymaga: LIGHT AND RAIN ASSIST 29 Wymaga: radio Bolero albo Nawigacja 
6 Wymaga: elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie  30 Wymaga: kamera cofania oraz hak holowniczy 

 przyciemniające się lusterka zewnętrzne z podświetleniem LED wokół drzwi 31 Wymaga: radio Bolero albo Nawigacja oraz dla Limo: wycieraczki tylnej szyby 
7 Wymaga: TRAVEL ASSIST 32 Wyklucza: schowek na okulary 
8 Wymaga: Bluetooth Plus lub Bluetooth Premium 33 Wymaga: elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień oraz: LANE ASSIST albo  
9 Wymaga: Bluetooth Plus  automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności 

10 Wymaga: MAXI-DOT 34 Wymaga: podgrzewane fotele przednie. Wyklucza: 1,4 CNG automat oraz RS automat 
11 Wymaga: podgrzewane fotele przednie oraz lusterko wsteczne z czujnikiem  35 Wymaga: podgrzewana kierownica 

 wilgotności lub LIGHT AND RAIN ASSIST; wyklucza: 1,0 85kW 36 Wymaga: kierownica bez ogrzewania. Wyklucza: 1,2/63, 1,6/66 TDI 
12 Wymaga: lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności albo automatycznie  37 Wymaga: ogranicznik prędkości oraz podgrzewane fotele przednie 

 ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności 38 Wymaga: cztery dodatkowe głośniki z tyłu oraz SMART LINK+ 
13 Wymaga: automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem  39 Wymaga: nawigacja 

 wilgotności 40 Wymaga: radio Bolero 
14 Wymaga: LIGHT AND RAIN ASSIST albo CLIMATRONIC 41 Wymaga: nawigacja Columbus 
15 Wyklucza: dwustronna mata do bagażnika 42 Dotyczy całkowitego przebiegu auta. Szczegóły na: www.skoda-auto.pl/pakiety-serwisowe.  
16 Wyklucza: wielofunkcyjna podłoga bagażnika  Pakiety przeglądów nie obejmują aut z LPG i CNG, pogwarancyjne nie obejmują aut z LPG. W  
17 Wyklucza: elektrycznie sterowane okno dachowe  przypadku rezygnacji ze standardowego pakietu przeglądów (4 lata, do 60 tys.km) cena pakietu „4  
18 Wyklucza: składane oparcie fotela pasażera  lata, do 120 tys. km” wynosi 4950zł. 
19 Wymaga: 2 porty USB z tyłu podłokietnika Jumbo Box 43 Wymaga: LANE ASSIST albo automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem  
20 Wymaga: gniazdo 230V albo popielniczka z przodu i z tyłu albo podgrzewane   wilgotności 

 fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy 44 Wymaga: obręcze 17" i 18". Wraz z 1,2/63kW wymaga: wykładzina podłogi bagażnika 
21 Wyklucza: SOUND SYSTEM CANTON 45 Wymaga: obręcze 15" i 16". Wraz z 1,2/63kW wymaga: wykładzina podłogi bagażnika 
22 Wymaga: Phone Box 46 Zawiera SMARTK LINK+ 
23 Wyklucza: CNG 47 Wyklucza: elektronicznie sterowany fotel kierowcy 
24 Wymaga pakietu Dynamic oraz pakietu SIMPLY CLEVER 48 Wymaga: elektrycznie sterowane szyby tylne 
25 Wyklucza: 1,2/63kW; 1,0/85kW; CNG 49 Wyklucza: gniazdo 230V 

  50 Wyklucza: popielniczka z przodu i z tyłu 
    

MirrorLink™ jest dostępny do wybranych modeli smartfonów. Prawidłowe działanie MIRRORLINK  uzależnione jest od odpowiednich ustawień i oprogramowania urządzenia mobilnego. Tylko wybrane 
aplikacje są przystosowane do działania z MirrorLink. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są 
zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 
samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, 
poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl. Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z 
dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 
wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut 
objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy 
wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 08.05.2017 r. do odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2018 wyprodukowanych w 2017 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.  
www.skoda-auto.pl 

ŠKODA Octavia 
      Maks. Moment 

obrotowy (Nm/obr.) 
Prędkość 

maks. (km/h) 
Przyspieszenie 
0-100 km/h (s) 

Zużycie paliwa (l/100 km)1 
Emisja CO2 

(g/km)1 OSIĄGI warunki 
miejskie 

warunki 
pozamiejskie 

wartość 
uśredniona 

1.2 TSI/63 kW (85 KM) 160 / 1400-3500 181 12,0 6,1 4,2 4,9 115 
1.0 TSI/85kW (115KM) 200 / 2000-3500 203 9,9 6,0 4,2 4,9 112 
1.0 TSI/85kW (115KM) DSG 200 / 2000-3500 202 10,0 5,7 4,3 4,8 109 
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG 200 / 1500-3500 195 10,9 7,5 (7,42) 4,7 (4,62) 5,7 (5,72) 131 (1012) 
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG 200 / 1500-3500 195 11,0 6,7 (6,92) 4,8 (4,72) 5,5 (5,52) 125 (982) 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 250  / 1500-3500 219 8,1 6,7 4,5 5,3 123 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) DSG 250  / 1500-3500 219 8,2 6,1 4,4 5,0 116 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 250  / 1250-5000 231 7,3 7,6 5,2 6,1 139 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG 250  / 1250-5000 231 7,4 7,1 5,0 5,8 133 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG 280 / 1350-4500 229 7,4 8,1 5,7 6,6 153 
1.6 TDI/66 kW (90 KM) 230 / 1400-2750 186 12,2 4,7 3,9 4,2 109 
1.6 TDI/85 kW (115 KM) 250 / 1500-3000 203 10,1 4,7 3,9 4,2 109 
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG 250 / 1500-3000 202 10,2 4,2 3,8 4,0 105 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 340  / 1750-3000 218 8,4 5,2 3,9 4,4 114 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG 340  / 1750-3000 215 8,5 5,3 4,2 4,6 119 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 340  / 1750-3000 215 8,5 5,7 4,3 4,8 125 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 340 / 1750-3 000 212 8,3 5,8 4,5 5,0 132 
2.0 TDI /135 kW (184 KM) 4x4 DSG 380  / 1750-3250 228 7,1 5,6 4,5 4,9 129 
         
ŠKODA Octavia Combi 

      Maks. Moment 
obrotowy (Nm/obr.) 

Prędkość 
maks. (km/h) 

Przyspieszenie 
0-100 km/h (s) 

Zużycie paliwa (l/100 km)1 
Emisja CO2 

(g/km)1 OSIĄGI 
warunki 
miejskie 

warunki 
pozamiejskie 

wartość 
uśredniona 

1.2 TSI/63 kW (85 KM) 160 / 1400-3500 178 12,2 6,1 4,2 4,9 115 
1.0 TSI/85kW (115KM) 200 / 2000-3500 201 10,1 6,0 4,2 4,9 112 

1.0 TSI/85kW (115KM) DSG 200 / 2000-3500 200 10,2 5,7 4,3 4,8 109 
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG 200 / 1500-3500 193 11,0 7,5 (7,42) 4,8 (4,72) 5,8 (5,72) 132 (1022) 
1.4 TSI/81 kW (110KM) G-TEC CNG DSG 200 / 1500-3500 193 11,1 6,8 (6,92) 4,8 (4,82) 5,5 (5,62) 126 (992) 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 250  / 1500-3500 216 8,2 6,8 4,6 5,4 125 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) DSG 250  / 1500-3500 216 8,3 6,3 4,5 5,1 119 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 250  / 1250-5000 229 7,4 7,6 5,2 6,1 140 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) DSG 250  / 1250-5000 229 7,5 7,1 5,0 5,8 133 
1.8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 DSG 280 / 1350-4500 227 7,5 8,1 5,7 6,6 154 
1.6 TDI/66 kW (90 KM) 230 / 1400-2750 183 12,3 4,7 3,9 4,2 109 
1.6 TDI/85 kW (115 KM) 250 / 1500-3200 201 10,2 4,7 3,9 4,2 109 
1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG 250 / 1500-3200 200 10,3 4,2 3,8 4,0 105 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 340  / 1750-3000 216 8,5 5,2 3,9 4,4 114 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) DSG 340  / 1750-3000 213 8,6 5,3 4,2 4,6 120 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 340  / 1750-3000 213 8,6 5,7 4,3 4,8 126 
2.0 TDI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 340  / 1750-3000 210 8,4 5,8 4,5 5,0 132 
2.0 TDI /135 kW (184 KM) 4x4 DSG 380  / 1750-3250 226 7,2 5,6 4,5 4,9 129 

1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 2 zasilane CNG w m3/100 km 
 

    

      
Wszystkie jednostki spełniają normę emisji spalin EU6. 

  Do prezentacji danych dotyczących zużycia i emisji CO2 przyjęto maksymalne wartości wynikające z klasyfikacji ze względu na rozmiar opon.   

Co sprawia, że auto przyspiesza dynamicznie? 
Wcale nie duża pojemność skokowa czy moc, a wysoki i szybko 
dostępny moment obrotowy – właśnie ten parametr warto 
szczególnie wziąć pod uwagę podczas zakupu samochodu. 
 

Dzięki turbosprężarce silniki TSI dysponują bardzo 
wysokim momentem obrotowym dostępnym  
szybko i w szerokim zakresie obrotów. 
Więcej o silnikach TSI na www.poznaj-tsi.pl 
  

POZNAJ 
 

ZNACZENIE MOMENTU 
OBROTOWEGO 
 

POZNAJ 
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