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Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub 
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Informacje handlowe ważne do 2017-04-30 

ŠKODA Octavia Style Kolor: Szary Quartz Metalizowany Wersja wnętrza: Czarny 
 

  
 

ID Konfiguracji: SA1236446 

Silnik: 1,4 TSI 110 kW (150 KM) 7-

biegowa automatyczna DSG 
Cena podstawowa: 95 500 zł 
Cena koloru nadwozia: 2 000 zł 
Wyposażenie dodatkowe: 48 350 zł 
1. KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu + alarm 2600 zł 
2. Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy 1300 zł 
3. Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy DRIVING MODE SELECT 4200 zł 
4. Obręcze kół ze stopów lekkich GOLUS 7,5Jx18" (4 szt.) 1500 zł 
5. Stalowe koło dojazdowe (podnośnik, klucz do kół, bez zestawu naprawczego) 450 zł 
6. Pakiet Simply Clever dla GSM 300 zł 
7. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 200 zł 
8. Tapicerka Alcantara+ skóra naturalna 5200 zł 
9. ADAPTIVE CRUISE CONTROL do 160 km/h z ogranicznikiem prędkości; system hamowania awaryjnego w 

przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem 
2600 zł 

10. Przygotowanie pod telefon GSM (z obsługą głosową, połączenie z anteną zewnętrzną, Phone Box - 

wzmacnianie sygnału GSM, Wi-Fi; rSAP/LT) 
3200 zł 

11. Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie przyciemniające się lusterka zewnętrzne 
z pamięcią ustawień i podświetleniem wokół drzwi 

450 zł 

12. Elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektrycznie sterowany fotel pasażera 3800 zł 
13. TRAVELLER ASSIST - System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków 

drogowych, LANE ASSIST, AUTO LIGHT ASSIST, LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu 
7950 zł 

14. Pakiet oświetlenia AMBIENTE 600 zł 
15. Sound System CANTON (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) 2000 zł 
16. Pakiet amazing 1800 zł 
17. Gniazdo 230 V 650 zł 
18. PARKING ASSIST - system wspomagania parkowania 2.0 1250 zł 
19. Wycieraczka tylnej szyby AERO 350 zł 
20. Kamera cofania 1550 zł 
21. Tylne światła LED + podświetlenie tablicy rejestracyjnej 600 zł 
22. Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 350 zł 
23. CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu z rozszerzonym 

systemem bezpieczeństwa 

650 zł 

24. "LANE ASSIST" z "BLIND SPOT DETECT" (dla " TRAVELLER ASSIST") 3200 zł 
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25. Infotainment Online 1 rok+ Care Connect 3 lata 1600 zł 

Usługi: 0 zł 
1. Gwarancja Mobilności ( 1szt. ) 0 zł 

RAZEM: 145 850 zł 
Rabaty: 1 000 zł 

Rabaty PROMO: 
Rabaty dealera: 

 

1 000 zł 
0 zł 

 

CENA*: 144 850 zł 
  
Podane ceny są cenami: brutto 

 
Wyposażenie standardowe 

 

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, 
funkcjonalność, komfort 

> Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 składane 
kluczyki) 

> Climatronic - klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z 
czujnikiem AQS 

> Cztery głośniki z przodu i z tyłu 

> Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

> Dwie lampki do czytania z przodu i z tyłu 

> ESP z ABS,EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, TSA, CBC 

> Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem 
zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem 

> Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka 
zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi 

> Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość 

> Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie 

> Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii 

> Immobilizer 

> Konsola centralna z zamykanym schowkiem 

> Kurtyny powietrzne 

> Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności 

> Podłokietnik z przodu Jumbo Box 

> Podłokietnik z tyłu ze schowkiem i przejściem do 
bagażnika 

> Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera 
z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, dezaktywacja 
poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu 

> Przednie światła przeciwmgłowe 

> Przyciemniane szyby 

> Radio BOLERO 8", wejście SD, USB, Aux-in, Apple 

 

Wyposażenie standardowe: Wnętrze 

> Chromowana ramka grilla, chromowane klamki wewnętrzne 

> Dekor Dark Waves 

> Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (dla 
wersji Ambition obsługa radia, dla wersji Style obsługa radia 
i telefonu) z małym pakietem skórzanym 

> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy 

Wyposażenie standardowe: Nadwozie 

> Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi 

> Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia 

> Obręcze kół ze stopów lekkich TRIUS 7Jx17" (4 szt.) 

> Pakiet Chrom (chromowana listwa okien bocznych) 

Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort 

> 4 składane uchwyty w podsufitce 

> ACS (funkcja pokolizyjna: automatyczne odblokowanie 
centralnego zamka, odcięcie dopływu paliwa, włączanie 
świateł awaryjnych) 

> Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy 

> Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy 

> Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem pasażera z 
przodu 

> Mocowanie pod montaż systemu siatek 

> Multicollision Brake – hamulec antykolizyjny 

> Oświetlenie części bagażowej - dwie lampki 

> Podłokietnik z tyłu ze schowkiem i przejściem do bagażnika 

> Podpowiedź zmiany biegu 

> Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą 
– prawa strona bagażnika 
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Connectivity, SMART LINK+ 

> Reflektory halogenowe 

> Schowek na okulary 

> Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 

> Spryskiwacze reflektorów przednich 

> Światła LED do jazdy dziennej DAY LIGHT 

> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu 

> Tapicerka Style 

> Tempomat 

> Wyświetlacz Maxi-DOT 

> Zestaw naprawczy do kół 

 
 

> Przegroda wnęki nadkola – lewa strona bagażnika 

> Przestrzeń bagażowa z 2 podwójnymi haczykami na torby 

> Przygotowanie pod telefon GSM (bez obsługi głosowej, bez 
połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone Box – bez 
wzmacniania sygnału GSM, uchwyt na multimedia, 
Bluetooth) 

> Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony 

> Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową 

> Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa 

> Sygnalizacja niezamkniętych drzwi 

> Sygnał ostrzegawczy niewyłączonych reflektorów 

> Uchwyt na kwity parkingowe 

wnętrze 

> Wykończenie wnętrza – Style 

 
 

Wyposażenie opcjonalne wybrane 

 

Pakiet amazing 

Pakiet zawiera: 

 LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu, 
 AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego włączania i zmiany 

świateł, 
 Reflektory główne w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS, 
 Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem 

wilgotności, 
 Podgrzewane fotele przednie 
 Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica 

(radio+telefon) z małym pakietem skórzanym 
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości 
 Przednie reflektory przeciwmgłowe Black z funkcją CORNER, 

  

Cena 
brutto: 
1 800 zł 

 

 

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 
Cena 

brutto: 
200 zł 
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TRAVELLER ASSIST - System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy, funkcja 
rozpoznawania znaków drogowych, LANE ASSIST, AUTO LIGHT ASSIST, 

LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu 

Cena 
brutto: 
7 950 zł 

 

 

Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy 
Cena 

brutto: 
1 300 zł 

 

 

Tylne światła LED + podświetlenie tablicy rejestracyjnej 
Cena 

brutto: 
600 zł 

 

 

KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu + alarm 
Cena 

brutto: 
2 600 zł 

 

Pakiet Simply Clever dla GSM 

Pakiet zawiera: 

 Phone box - wzmacnianie sygnału GSM, 
 Uchwyt na multimedia, 
 Pojemnik na odpadki, 
 Dwustronna mata na podłogę bagażnika 
 Uchwyt na i-Pad 

Cena 
brutto: 
300 zł 

 

Gniazdo 230 V 
Cena 

brutto: 
650 zł 
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Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy DRIVING 
MODE SELECT 

Cena 
brutto: 
4 200 zł 

 

Wycieraczka tylnej szyby AERO 
Cena 

brutto: 
350 zł 

 

 

Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 
Cena 

brutto: 
350 zł 

 

 

Elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektrycznie 

sterowany fotel pasażera 

Cena 
brutto: 
3 800 zł 

 

 

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

Cena 

brutto: 
2 600 zł 

 

 

PARKING ASSIST - system wspomagania parkowania 2.0 

Układ wspomagania parkowania równolegle do jezdni oraz poprzecznie tyłem, pod 
kątem prostym do jezdni. 

Cena 
brutto: 
1 250 zł 

 

 

Kamera cofania 
Cena 

brutto: 
1 550 zł 
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Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie 
przyciemniające się lusterka zewnętrzne z pamięcią ustawień i 

podświetleniem wokół drzwi 

Cena 
brutto: 
450 zł 

 

 

Pakiet oświetlenia AMBIENTE 

Pakiet zawiera: 

 oświetlenie LED drzwi przednich i tylnych; 
 oświetlenie wokół nóg z przodu i z tyłu; 
 aluminiowe elementy dekoracyjne; 
 ostrzegawcze lampki w drzwiach przednich 

Cena 
brutto: 
600 zł 

 

 

Sound System CANTON (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) 
Cena 

brutto: 
2 000 zł 

 

 

Przygotowanie pod telefon GSM (z obsługą głosową, połączenie z anteną 
zewnętrzną, Phone Box - wzmacnianie sygnału GSM, Wi-Fi; rSAP/LT) 

Cena 
brutto: 
3 200 zł 

 

 

Obręcze kół ze stopów lekkich GOLUS 7,5Jx18" (4 szt.) 
Cena 

brutto: 
1 500 zł 

 

 

Stalowe koło dojazdowe (podnośnik, klucz do kół, bez zestawu 

naprawczego) 

Cena 
brutto: 
450 zł 
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Tapicerka Alcantara+ skóra naturalna 
Cena 

brutto: 
5 200 zł 

 


