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ŠKODA Octavia Combi DRIVE Kolor: Biel Moon Metalizowany Wersja wnętrza: Czarny 
 

 

 
 

ID Konfiguracji: SA1247567 

Silnik: 1,0 TSI 85 kW (115 KM) 7-

biegowa automatyczna DSG 
Cena podstawowa: 94 190 zł 
Cena koloru nadwozia: 2 000 zł 
Wyposażenie dodatkowe: 28 800 zł 
1. Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, czujnikiem przechyłu (2 składane kluczyki), SAFE system 1000 zł 
2. Relingi dachowe w kolorze srebrnym 600 zł 
3. Wielofunkcyjna podłoga bagażnika 650 zł 
4. Pakiet Simply Clever dla GSM dla schowka w podłodze bagażnika (konsola środkowa z zamykanym 

schowkiem dl Active, z Phone box - wzmacnianie sygnału GSM, uchwyt na multimedia, pojemnik na odpadki) 
200 zł 

5. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 200 zł 
6. Składane oparcie fotela pasażera 350 zł 
7. Schowek pod roletą w bagażniku 200 zł 
8. Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio+telefon) z małym pakietem 

skórzanym dla przekładni DSG 
950 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, uchwyt na multimedia, Wi-Fi, bezprzewodowa ładowarka do smartfona) 
1500 zł 

11. Podgrzewane fotele przednie 800 zł 
12. Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie przyciemniające się lusterka zewnętrzne 
z podświetleniem wokół drzwi 

650 zł 

13. TRAVELLER ASSIST BASIC- System nawigacji AMUNDSEN z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków 

drogowych, LANE ASISST, AUTO LIGHT ASISST 
6000 zł 

14. Sound System CANTON (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) dla schowka w podłodze bagażnika 2000 zł 
15. Usługa Infotainment Online - 1 rok + Care Connect - 3 lata 1600 zł 
16. Gniazdo 230 V + 2x USB z tyłu podłokietnika Jumbo Box 450 zł 
17. Zestaw siatek w bagażniku 200 zł 
18. Dwie lampki boczne w bagażniku (w tym jedna wyjmowana) 100 zł 
19. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu 100 zł 
20. Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu 150 zł 
21. Kamera cofania 1550 zł 
22. Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku 0 zł 
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23. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 1500 zł 
24. LANE ASSIST z BLIND SPOT DETECT ( z REAR TRAFFIC ALERT); dla TRAVEL ASSIST 3200 zł 
25. DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej 450 zł 
26. Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 350 zł 
27. Dywaniki (dwa z przodu i dwa z tyłu) 

28. Obręcze kół ze stopów lekkich TERON 7Jx17" (4 szt.) 
200 zł 

1250 zł 

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

RAZEM: 124 990 zł 
Rabaty: 0 zł 

Rabaty dealera: 
 

0 zł 
 

CENA*: 124 990 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 

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

> Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

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

> 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 

 
> Reflektory halogenowe 

> Relingi dachowe w kolorze czarnym 

> SUNSET (tylne szyby boczne oraz szyba pokrywy bagażnika 
o wyższym stopniu przyciemnienia) 

> Schowek na okulary 

> Światła LED do jazdy dziennej DAY LIGHT 

> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu 

> Tapicerka DRIVE 

> Tempomat 

> Wycieraczka AERO tylnej szyby 

> Wyświetlacz Maxi-DOT 

> Zestaw naprawczy do kół 

> Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową 

Wyposażenie standardowe: Wnętrze 

> Chromowana ramka grilla, chromowane klamki wewnętrzne 

> Dekor Drive 

> 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 
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> Przednie światła przeciwmgłowe 

> Przyciemniane szyby 

> Radio BOLERO 8", wejście SD, USB, Aux-in, Apple 
Connectivity, SMART LINK+ 

 
 

> Obręcze kół ze stopów lekkich HAWK 7Jx17" (4 szt.) w 
kolorze antracytowym 

> Pakiet Chrom 

 
 

Wyposażenie opcjonalne wybrane 

 

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 
Cena 

brutto: 
200 zł 

 

 

TRAVELLER ASSIST BASIC- System nawigacji AMUNDSEN z mapą Europy, 

funkcja rozpoznawania znaków drogowych, LANE ASISST, AUTO LIGHT 
ASISST 

Cena 
brutto: 
6 000 zł 

 

 

LANE ASSIST z BLIND SPOT DETECT ( z REAR TRAFFIC ALERT); dla 
TRAVEL ASSIST 

Cena 

brutto: 
3 200 zł 

 

 

Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po 

wypadku 

Cena 
brutto: 

0 zł 

 

 

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, czujnikiem przechyłu (2 
składane kluczyki), SAFE system 

Cena 
brutto: 

1 000 zł 
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Pakiet Simply Clever dla GSM dla schowka w podłodze bagażnika (konsola 
środkowa z zamykanym schowkiem dl Active, z Phone box - wzmacnianie 

sygnału GSM, uchwyt na multimedia, pojemnik na odpadki) 

Pakiet zawiera: 

 Phone box - wzmacnianie sygnału GSM, 
 Uchwyt na multimedia, 
 Pojemnik na odpadki. 

Cena 
brutto: 

200 zł 

 

 

Dwie lampki boczne w bagażniku (w tym jedna wyjmowana) 
Cena 

brutto: 
100 zł 

 

 

Gniazdo 230 V + 2x USB z tyłu podłokietnika Jumbo Box 
Cena 

brutto: 
450 zł 

 

 

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 
Cena 

brutto: 
1 500 zł 

 

 

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu 
Cena 

brutto: 
100 zł 

 

 

Schowek pod roletą w bagażniku 
Cena 

brutto: 
200 zł 
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Zestaw siatek w bagażniku 
Cena 

brutto: 
200 zł 

 

 

Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu 
Cena 

brutto: 
150 zł 

 

 

Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 
Cena 

brutto: 
350 zł 

 

 

Relingi dachowe w kolorze srebrnym 
Cena 

brutto: 
600 zł 

 

 

Dywaniki (dwa z przodu i dwa z tyłu) 
Cena 

brutto: 
200 zł 

 

 

Wielofunkcyjna podłoga bagażnika 
Cena 

brutto: 
650 zł 
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Podgrzewane fotele przednie 
Cena 

brutto: 
800 zł 

 

 

Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica 
(radio+telefon) z małym pakietem skórzanym dla przekładni DSG 

Cena 
brutto: 
950 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 

 

 

Kamera cofania 
Cena 

brutto: 
1 550 zł 

 

 

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie 
przyciemniające się lusterka zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi 

Cena 

brutto: 
650 zł 

 

 

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

schowka w podłodze bagażnika 

Cena 
brutto: 
2 000 zł 
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Przygotowanie pod telefon GSM (z obsługą głosową, połączenie z anteną 
zewnętrzną, Phone Box - wzmacnianie sygnału GSM, uchwyt na 

multimedia, Wi-Fi, bezprzewodowa ładowarka do smartfona) 

Cena 
brutto: 
1 500 zł 

 

 

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej 
Cena 

brutto: 
450 zł 

 

 

Składane oparcie fotela pasażera 
Cena 

brutto: 
350 zł 

 

 

Usługa Infotainment Online - 1 rok + Care Connect - 3 lata 
Cena 

brutto: 
1 600 zł 

Produkty i usługi wybrane 

Gwarancja fabryczna 

- 2 lata gwarancji na nowy samochód, 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 12 lat gwarancji na perforację nadwozia, 

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, które występują w samochodzie przy zachowaniu warunków gwarancji (sprawdź 
warunki gwarancji). 

 

Gwarancja Mobilności 

- Gwarancja Mobilności to program bezpłatnej pomocy drogowej, dzięki któremu możesz skorzystać z naszego wsparcia 
w razie: niespodziewanej awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu, unieruchomienia auta spowodowanego: 
brakiem paliwa, zagubieniem, złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu, uszkodzeniem opon, 
wyładowaniem akumulatora.W ramach Gwarancji Mobilności dostępnych jest kilka opcji: naprawa samochodu na drodze, 
holowanie do najbliższego APS ŠKODY, dostawa naprawionego samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do 
punktu docelowego podróży, dostawa oryginalnych części za granicą, nieoprocentowana pożyczka gotówkowa na 
pokrycie kosztów naprawy lub też transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży. 
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