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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 

opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia 

standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter podglądowy. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą 

stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  

Informacje handlowe ważne do 2017-08-06 

ŠKODA Octavia RS Kolor: Czerwień Corrida Niemetalizowany Wersja wnętrza: RS czerwony 
 

 

 
 

ID Konfiguracji: SA1257056 

Silnik: 2,0 TSI 180 kW (245 KM) 7-

biegowa automatyczna DSG 
Cena podstawowa: 137 120 zł 
Cena koloru nadwozia: 0 zł 
Wyposażenie dodatkowe: 27 200 zł 
1. KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu + alarm 2600 zł 
2. Stalowe koło dojazdowe 125x70 R18 (podnośnik, klucz do kół, bez zestawu naprawczego) 400 zł 
3. Pakiet Simply Clever dla GSM 200 zł 
4. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 200 zł 
5. 2 porty USB z tyłu podłokietnika JUMBO BOX 200 zł 
6. 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) 

3200 zł 

7. Podgrzewane fotele przednie 800 zł 
8. Przednie światła przeciwmgłowe RS z funkcją CORNER 500 zł 
9. TRAVEL ASSIST - System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy, funkcja rozpoznawania znaków 
drogowych, LANE ASSIST, AUTO LIGHT ASSIST, LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu 

8200 zł 

10. Sound System CANTON (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) 2000 zł 
11. Usługa Infotainment Online - 1 rok + Care Connect - 3 lata 1600 zł 
12. Gniazdo 230V 450 zł 
13. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej 100 zł 
14. Wycieraczka tylnej szyby AERO 350 zł 
15. Kamera cofania 1550 zł 
16. Care Connect - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku 0 zł 
17. LANE ASSIST z BLIND SPOT DETECT (z REAR TRAFFIC ALERT); dla TRAVEL ASSIST 1900 zł 
18. "ADAPTIVE CRUISE CONTROL" do 160 km/h z ogranicznikiem prędkości; system hamowania awaryjnego 

w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem 

19. 3- ramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) z małym pakietem 

skórzanym dla przekładni DSG 

2400 zł 

 

550 zł 

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

RAZEM: 164 320 zł 
Rabaty: 1 000 zł 

Rabaty PROMO: 1 000 zł 
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Rabaty dealera: 
 

0 zł 
 

CENA*: 163 320 zł 
  
Podane ceny są cenami: brutto 

Wyposażenie standardowe 

 

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, 
funkcjonalność, komfort 

> Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z 
czujnikiem wilgotności 

> 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 

> Elektronicznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią 
ustawień, elektronicznie sterowany fotel pasażera 

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

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

> Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie 

> Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii 

> Immobilizer 

> Konsola centralna z zamykanym schowkiem 

> Kurtyny powietrzne 

> Maxi-DOT z kolorowym wyświetlaczem 

> Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu 

> PERFORMANCE MODE SELECT- wybór profilu jazdy + 
personalizacja (3 kluczyki) + "PERFORMANCE SOUND 
GENERATOR (generator dźwięku silnika) 

> Pakiet oświetlenia AMBIENTE 

> 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 w technologii LED 

> Przyciemniane szyby 

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

> Reflektory główne w technologii Full LED z funkcją adaptacji 
świateł AFS wraz ze zintegrowanymi spryskiwaczami 

> Schowek na okulary 

> Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 

> Spryskiwacze reflektorów przednich 

> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu 

> Tapicerka skóra naturalna + Alcantara (z czerwonymi lub 
szarymi dodatkami) 

> Tempomat 

> Tylne światła TOP LED + podświetlenie tablicy rejestracyjnej 

> Zestaw naprawczy do kół 

Wyposażenie standardowe: Wnętrze 

> Chromowana ramka grilla 

> Chromowana ramka grilla, chromowane klamki wewnętrzne 

> Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) 

> Sportowe fotele przednie ze zintegrowanymi zagłówkami 

> Trójramienna skórzana perforowana sportowa 
wielofunkcyjna kierownica RS (radio+telefon) z małym 
pakietem skórzanym 

> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy 

Wyposażenie standardowe: Nadwozie 

> Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi 

> Obręcze kół ze stopów lekkich XTREME BLACK 7,5Jx19" w 
kolorze czarnym (4 szt.) 

 
 

Wyposażenie opcjonalne wybrane 
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DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 
Cena 

brutto: 
200 zł 

 

 

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

Cena 
brutto: 
1 900 zł 

 

 

TRAVEL 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: 
8 200 zł 

 

 

Przednie światła przeciwmgłowe RS z funkcją CORNER 
Cena 

brutto: 
500 zł 

 

 

Care Connect - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po 
wypadku 

Cena 

brutto: 
0 zł 

 

 

KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu + alarm 
Cena 

brutto: 
2 600 zł 
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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: 
200 zł 

 

 

Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej 
Cena 

brutto: 
100 zł 

 

 

Wycieraczka tylnej szyby AERO 
Cena 

brutto: 
350 zł 

 

 

Gniazdo 230V 
Cena 

brutto: 
450 zł 

 

 

Podgrzewane fotele przednie 
Cena 

brutto: 
800 zł 

 

 

Kamera cofania 
Cena 

brutto: 
1 550 zł 
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Sound System CANTON (moc 570W, subwoofer, cyfrowy equalizer) 
Cena 

brutto: 
2 000 zł 

 

 

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) 

Cena 
brutto: 
3 200 zł 

 

 

2 porty USB z tyłu podłokietnika JUMBO BOX 
Cena 

brutto: 
200 zł 

 

 

Stalowe koło dojazdowe 125x70 R18 (podnośnik, klucz do kół, bez 

zestawu naprawczego) 

Cena 
brutto: 
400 zł 

 

 

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

brutto: 
1 600 zł 

 


