
Nova ŠKODA Octavia Št.: 2017/03

 Informativni cenik - modelsko leto 2018 datum izdaje: 09.03.2017

veljavnost cen od: 09.03.2017

Modeli  moč koda

z bencinskimi motorji kW (KM) menjalnik vozila €

Easy 1.2 TSI 63 (86) 5-st. ročni 5E32C4E5 14.499

Active 1.2 TSI 63 (86) 5-st. ročni 5E32C4 16.586

Active 1.0 TSI 85 (115) 6-st. ročni 5E32B5 17.432

Ambition 1.2 TSI 63 (86) 5-st. ročni 5E33C4 18.382

Ambition 1.0 TSI 85 (115) 6-st. ročni 5E33B5 19.220

Ambition 1.4 TSI 110 (150) 6-st. ročni 5E33M5 21.314

Ambition 1.4 TSI DSG 110 (150) 7-st. DSG 5E33MD 23.451

Ambition 1.4 CNG 81 (110) 6-st. ročni 5E33K5 22.611

Ambition 1.4 CNG DSG 81 (110) 7-st. DSG 5E33KD 24.452

Style 1.4 TSI 110 (150) 6-st. ročni 5E34M5 22.624

L&K 1.8 TSI DSG 132 (180) 7-st. DSG 5E35PD 30.192

MPC*

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo**
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

*=MPC je priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV. (DDV=davek na dodano vrednost; DMV=davek na motorna vozila)

**ŠKODA 6-letno jamstvo ne zajema modela Easy, ki ima osnovno tovarniško garancijo za obdobje dveh let. 

**Doplačilo za ŠKODA 6-letno jamstvo za model Easy znaša 595 EUR z že vključenim DDV-jem. 

** Izjeme in pogoji so opisani v knjižici ŠKODA 6-letno jamstvo (na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili Škoda ali na www.skoda.si)

S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Easy v višini 1000 EUR. 

Več o ŠKODA BON-u si lahko preberete na spletni strani www.skoda.si

Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9 - 5,8 l/100 km in 102-133 g/km 

Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov ŠKODA,

so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA.



Nova ŠKODA Octavia 
 Informativni cenik - modelsko leto 2018 datum izdaje: 09.03.2017

veljavnost cen od: 09.03.2017

Modeli  moč koda

z dizelskimi motorji kW (KM) menjalnik vozila €

Active 1.6 TDI 66 (90) 5-st. ročni 5E3224 18.806

Active 1.6 TDI 85 (115) 5-st. ročni 5E3254 19.533

Ambition 1.6 TDI 66 (90) 5-st. ročni 5E3324 20.595

Ambition 1.6 TDI  85 (115) 5-st. ročni 5E3354 21.322

Ambition 1.6 TDI DSG 85 (115) 7-st. DSG 5E335D 23.456

Ambition 2.0 TDI 110 (150) 6-st. ročni 5E3385 22.700

Ambition 2.0 TDI DSG 110 (150) 6-st. DSG 5E338C 24.626

Style 1.6 TDI 85 (115) 5-st. ročni 5E3454 22.625

Style 1.6 TDI DSG 85 (115) 7-st. DSG 5E345D 24.759

Style 2.0 TDI 110 (150) 6-st. ročni 5E3485 24.009

Style 2.0 TDI DSG 110 (150) 6-st. DSG 5E348C 25.920

L&K 2.0 TDI DSG 110 (150) 6-st. DSG 5E358C 29.448

Več o ŠKODA BON-u si lahko preberete na spletni strani www.skoda.si

Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9 - 5,8 l/100 km in 102-133 g/km 

**Doplačilo za ŠKODA 6-letno jamstvo za model Easy znaša 595 EUR z že vključenim DDV-jem. 

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo**vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo**

Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov ŠKODA,

so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA.

Št.: 2017/03

MPC*

** Izjeme in pogoji so opisani v knjižici ŠKODA 6-letno jamstvo (na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili Škoda ali na www.skoda.si)

S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Easy v višini 1000 EUR. 

*=MPC je priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV. (DDV=davek na dodano vrednost; DMV=davek na motorna vozila)

**ŠKODA 6-letno jamstvo ne zajema modela Easy, ki ima osnovno tovarniško garancijo za obdobje dveh let. 



Nova ŠKODA Octavia 
 Informativni cenik - modelsko leto 2018 datum izdaje: 09.03.2017

veljavnost cen od: 09.03.2017

Modeli  moč koda

s štirikolesnim pogonom kW (KM) menjalnik vozila €

Ambition 2.0 TDI 4X4 110 (150) 6-st. ročni 5E338Y 24.609

Ambition 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG 5E330Z 26.664

Style 2.0 TDI 4X4 110 (150) 6-st. ročni 5E348Y 25.890

Style 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG 5E340Z 27.951

L&K 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG 5E350Z 31.474

L&K 2.0 TDI 4X4 DSG 135 (184) 6-st. DSG 5E359X 32.247

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo**
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

** Izjeme in pogoji so opisani v knjižici ŠKODA 6-letno jamstvo (na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili Škoda ali na www.skoda.si)

Št.: 2017/03

MPC*

so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA.

*=MPC je priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV. (DDV=davek na dodano vrednost; DMV=davek na motorna vozila)

**ŠKODA 6-letno jamstvo ne zajema modela Easy, ki ima osnovno tovarniško garancijo za obdobje dveh let. 

**Doplačilo za ŠKODA 6-letno jamstvo za model Easy znaša 595 EUR z že vključenim DDV-jem. 

Več o ŠKODA BON-u si lahko preberete na spletni strani www.skoda.si

Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9 - 5,8 l/100 km in 102-133 g/km 

Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov ŠKODA,

S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Easy v višini 1000 EUR. 



Nova ŠKODA Octavia 

Serijska oprema - modelsko leto 2018

ACTIVE in EASY

- 5 vrat                                 

- 3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih  

- 3-kraki volanski obroč nastavljiv po   

  višini in globini                      

- 7 varnostnih blazin (2 čelni, 2 bočni,    

  stranski varnostni zavesi in voznikova    

  kolenska varnostna blazina)               

- aerodinamična brisalca vetrobranskega  

  stekla z intervalnim delovanjem        

- aktivna vzglavnika WOKS spredaj        

- brisalec zadnjega stekla               

- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem                           

- držalo za 0,5 l steklenice v vratih zadaj                                  

- držalo za 1,5 l steklenice v vratih spredaj                       

- držalo za parkirni listek              

- dnevne LED luči                            

- električno pomični in ogrevani zunanji ogledali                       

- elektronska blokada zagona motorja     

- električni pomik stekel spredaj        

- elektromehansko krmiljenje servo volana                                 

- ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, MKB in XDS 

- EU6  motorji                             

- izklop sovoznikove zračne blazine      

- jeklena platišča 16" 6,5Jx16"  

- klimatska naprava                      

- meglenka zadaj 

- oblazinjenje "ACTIVE"                  

- predal za odsevni jopič pod voznikovim sedežem   

- odbijača v barvi vozila                

                     

 

 

- ogrevano zadnje steklo                 

- opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči                        

- opozorilo za nepripet varnostni pas   

  za voznika in sovoznika                

- osvetljen prtljažni prostor            

- pnevmatike 205/ 55 R16 91V             

- poklopna klop in naslonjalo zadnjih sedežev                               

- po višini nastavljiv voznikov sedež    

- potovalni računalnik                   

- po višini nastavljiva halogenska       

  žarometa pod gladkim steklom           

- pritrdišča za namestitev dveh          

  otroških sedežev "ISOFIX" zadaj        

- radio "SWING" s 6,5" barvnim zaslonom 

   občutljivim na dotik, MP3 in WMA 

   predvajalnikom, priključkom za SD kartico, 

   USB , AUX in "Apple" povezavo  ter 4 zvočniki  

   spredaj   

- senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah   

- set za popravilo pnevmatik             

- sredinska konzola z 12V vtičnico  

 - Start-Stop sistem z rekuperatorjem 

    zavorne energije 

- strgalo za led                         

- stropna lučka                          

- vzglavniki na vseh sedežih             

- tonirana stekla 

- zadnje LED luči          

 
 
 



Nova ŠKODA Octavia 

Serijska oprema modelsko leto 2018

AMBITION

(dodatno k opremi Active)

L&K

(dodatno k opremi Style)

STYLE

(dodatno k opremi Ambition)

   
 
 

- aluminijasta platišča 16" "MINORIS"  6,5J x 16"                            

- barvni potovalni računalnik "Maxi-DOT" 

- električno pomični, ogrevani in poklopni zunanji 

  ogledali s samodejnim zasenčenjem na  

  voznikovi strani               

- meglenki spredaj z dinamično funkcijo  

  "Corner Function"                       

- kromiran spodnji del obrobe stranskih stekel  

- kromirana letvica na spodnjem delu prednjega odbijača 

- maska hladilnika v sijaj črni barvi 

- notranje vzvratno ogledalo s  samodejnim  

  zasenčenjem                               

- oblazinjenje "STYLE"                

- ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla 

- osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj                     

- paket "Light Assistant"  s funkcijami  

   Coming Home, Leaving  Home, Tunnel     

   Light, Day Light  in senzorjem za dež  

- priprava za prostoročno telefoniranje 

  "Bluetooth" s predalom "PHONEBOX" z 

   brezžičnim polnjenjem telefona ter ojačanim  

   signalom in dodatno anteno                            

- radio "BOLERO" z  8" barvnim zaslonom 

  občutljivim  na dotik, z MP3 in WMA                

  predvajalnikom, priključkom za SD kartico, 

   USB  in AUX 

- "Smart Link" (Mirror Link, Car Play, Android auto) 

- set mrež v prtljažniku                 

- tempomat                               

- tekstilni predpražniki                 

- zavora s funkcijo zadržanja "Hill-Hold"                             

- 3-kraki usnjen večfunkcijski volan     

  nastavljiv po višini in globini        

  (upravljanje radia in telefona) z usnjenim          

  paketom (prestavna ročica in manšeta    

  ter ročica ročne zavore v usnju)       

- aluminijasta platišča 16" "ILIAS" 6,5J x 16"                             

- "Climatronic" dvopodročna klimatska    

  naprava z elektronsko regulacijo, s    

  tipalom vlažnosti, filtrom z           

  aktivnim ogljem, AQS in hlajenim       

  predalom za rokavice                   

- električni pomik stekel spredaj in     

  zadaj z omejitvijo sile zapiranja in   

  otroško blokado 

- deljiva zadnja klop (60:40)                                             

- meglenki spredaj                       

- notranje vzvratno ogledalo s senzorjem vlage                                  

- oblazinjenje "AMBITION"                

- parkirni senzorji zadaj                

- pnevmatike 205/ 55 R16 91V             

- predal za očala                        

- predal za odsevni jopič pod voznikovim sedežem 

- predal z dežnikom pod sovoznikovim sedežem   

- odlagalna prostora za zadnjimi koloteki                               

- potovalni računalnik "Maxi-DOT"        

- po višini nastavljiva sprednja sedeža  

   z ledveno oporo      

- priprava za prostoročno telefoniranje 

   "Bluetooth"                    

 - 8 zvočnikov 

- sredinski naslon za roke spredaj in zadaj                                  

- stropna osvetlitev                     

- vtičnica v prtljažniku - 12V           

- zunanji ogledali in vratne kljuke v  barvi vozila                           
 
 
 
 
 

 - aluminijasta platišča 18" "Turbine" antracitna  7,5J x 18"      

 - LED žarometa s funkcijo AFS  

 - električno nastavljiv voznikov sedež s 

    spominsko funkcijo 

 - dekorativni elementi  L&K 

 - "Intelligent Light Assistant"            

    (avtomatski vklop/izklop dolgih luči) 

 -  "KESSY" -sistem za zagon, ustavitev, odklepanje in 

     zaklepanje vozila brez uporabe ključa 

 - LED dnevne in zadnje luči   

  

 - meglenki spredaj z dinamično funkcijo    

    ˝Corner-Function˝ v črni barvi 

 - izbira voznega profila 

 - ogledali s spominsko funkcijo 

 - oblazinjenje v rjavi barvi L&K alkantara/usnje 

 - ogrevana sprednja sedeža  

 - osvetljene notranje vratne kljuke  

 - pnevmatike 225/40 R18 

 - sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 

 - zvočni sistem "Canton"  


