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KAS IR ĪPAŠS
JAUNAJĀ OCTAVIA?
Mēs uzskatām, ka elementu summa ir tikpat liela kā veselums.
Un tieši us ŠKODA OCTAVIA tas attiecas vislielākajā mērā – tas
ir automobilis, kuru ir tikpat viegli iemīlēt ar sirdi, cik attaisnot
ar prātu.
Ar kristāllīniju dizainu priekšplānā, automobiļa dizainu raksturo
pārliecinošs dizains no visiem skatu punktiem. Salonā pieejamas
neskaitāmas savienojamības iespējas, drošības asistenti un
tehnoloģiski risinājumi, kas apmierinās jebkura 21. gadsimta
braucēja vajadzības. Un kā parasti, virkne Simply Clever detaļu,
kas apliecina šī automobiļa statusu pašam sava segmenta
priekšgalā.
OCTAVIA ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai radīt skaistus
automobiļus, kas ir vērsti uz braukšanas baudījumu mūsdienās
tikpat ļoti kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.
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ĀRĒJAIS
IZSKATS

9
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MŪZIKA ACĪM
Katra OCTAVIA detaļa ir kā saspēle starp
monumentālu estētiku un modernajām
tehnoloģijām, padarot to neatkārtojami skaistu.
Tāpēc, kad sajūtām ir gana, laiks pārsteigt arī prātu.
SKATS NO AIZMUGURES
Aizmugurē jūs atklāsiet daudz
elementu, kuri ir tipiski ŠKODA
zīmolam: izceltā emblēma un modeļa
nosaukums, kristāllīniju šķautnēs
ieskautu numurzīmes vietu un "kaķa
acu" reflektorus labākai automobiļa
redzamībai.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Dubulti priekšējie lukturi piešķir
automobilim unikālu izskatu. To
pārsteidzošais izskats perfekti saskan ar
asajām miglas lukturu šķautnēm. Masīvā
priekšējā radiatora reste ar izceltu
dzinēja pārsega formu iedveš cieņu un
rada drošības un izturības iespaidu.

SĀNSKATS
Automobil raksturo gludas,
taisnas virsmas un kristāllīniju
šķautnes, kas izteiksmīgi
pastiprina automobiļa
pašpārliecināto raksturu.
SunSet tonētie logi uzlabo ārējo
izskatu, kā arī aizmugurējo
pasažieru komfortu.
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PANORĀMAS STIKLA JUMTS
Ielaidiet salonā vairāk gaismas un
svaiga gaisa. Combi versijas
elektroniski vadāmā panorāmas
lūka, kas veidota no tonēta stikla,
ļauj jums radīt plašu, atvērtu
telpu virs priekšējiem sēdekļiem.

JUMTA RELIŅI
Jumta reliņi pieejami ekskluzīvā,
pelēkā vai eleganti melnā krāsā, kas
pasvītro combi versijas pievilcīgo
siluetu.

Dizains

ĀRĒJIE SĀNU SPOGUĻI
Ārējie sānu spoguļi virsbūves krāsā pasvītro
automobiļa eleganto izskatu.
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IZGAISMOTS
ITIN VISS
Automobiļa apgaismojums liek mums apsvērt ne
tikai tā praktiskumu, bet arī estētiskās īpašības.
Apvienojot inovatīvas tehnoloģijas un unikālu
dizainu, apgaismojums kļūst par mākslu, vienlaikus
ievērojami uzlabojot pasažieru drošību.

PILNĪBĀ LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI AR AFS
OCTAVIA pieejami divu veidu priekšējie
lukturi. Augstākajā aprīkojuma līmenī
pieejamie lukturi ar LED tehnoloģiju visos
režīmos. LED nodrošina augstu veiktspēju un
enerģijas efektivitāti, savukārt AFS (adaptīvu
priekšējo lukturu sistēma) pielāgo
apgaismojuma intensitāti specifiskiem
apstākļiem (piem. pilsēta, šoseja vai
braukšana lietū).

Dizains

LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
OCTAVIA apgaismojumu
raksturo izteiksmīgums un
skaidrība. Aizmugurējās gaismas
(pieejamas divās versijās) ir
vienmēr aprīkotas ar LED
tehnoloģiju. Raksturīgais C burta
formas izgaismojums, kas tipisks
ŠKODA modeļiem, liek
automobilim izcelties un piešķir
pārliecību.

INTERJERS
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ESIET
SVEICINĀTI
MĀJĀS

OCTAVIA interjers ir padarīts vēl ērtāks
un mājīgāks ar vieglu, harmonisku vides
apgaismojumu automobiļa salonā.

Dizains

VIDES APGAISMOJUMS
Jūs varat izvēlēties jums
vismīļāko krāsu vai katru
dienu iekrāsot atšķirīgā
tonī. Vides apgaismojums
piedāvā desmit pievilcīgu
krāsu izvēles iespējas.

KĀJU ZONAS APGAISMOJUMS
Smalkais apgaismojums padara
ērtu vidi par ekskluzīvu. Izbaudiet
nepārspējamu kofortu, pateicoties
interjera apgaismojumam, un
piepildiet savu braucienu ar
elegantu atmosfēru.
Zaļš vides apgaismojums

Zils vides apgaismojums

Sarkans vides apgaismojums

SAVIENOJAMĪBA

21

20

ŠKODA CONNECT:
PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

PARKOŠANĀS VIETA
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa atrašanās vietas
informāciju lielās autostāvvietās visur, kur dodaties,
savā telefonā ar adresi, laiku un datumu, kad
novietojāt automobili.

TIEŠSAISTES
SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties
labāko maršrutu: aktuālā
informācija sniedz jums
perfektu pārskatu par
katru braucienu. Tā ļauj
arī reaģēt uz jauniem
satiksmes pavērsieniem,
piemēram, ceļu
remontiem, avārijām vai
sastrēgumiem.

Būt tiešsaistē pilnībā un nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja izklaidei un
informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena laikā. ŠKODA CONNECT
ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

DEGVIELAS UZPILDES
STACIJAS
Jūs varat noskaidrot
attālumu, degvielas
uzpildes stacijas veidu un
aktuālās degvielas cenas.
Šī informācija tiek
attēlota reālā laikā.
Automobiļa degvielas
veids tiek noteikts
automātiski, un jūs
saņemat tikai jūs
interesējošo informāciju.

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT saskarne ietver divas
pakalpojumu kategorijas. Tiešsaistes informācijas un
izklaides sistēma sniedz informāciju reālā laikā, bet
Care Connect nodrošina atbalstu un uzlabo drošību,
ļaujot attālināti piekļūt automobiļa vadībai. Tā piedāvā
palīdzību situācijās, kurās tas var būt nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram, vidējais
degvielas patēriņš, vidējais ātrums, nobrauktais attālums
un brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam serverim. Jūs
varat aplūkot savu personisko braucienu informāciju un
iegūt pārskatu par visiem braucieniem.

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un
jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu
atrašanās vietu vai
galamērķi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem..

Savienojamība

Savienojamība

SOS POGA
OCTAVIA savienojamības sistēma ietver
SOS zvanu. Šī ārkārtas sistēma tiek
aktivizēta, nospiežot sarkano pogu uz
automobiļa griestiem. Ja notiek
negadījums, zvans tiek veikts automātiski.
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Savienojamība

Informācijas un izklaides joma attīstās neticamā ātrumā. Jūs sagaida pievilcīgs
dizains un pārsteidzoši daudz atjautīgu funkciju, turklāt OCTAVIA nemanāmi
sinhronizē datus ar jūsu ārējām ierīcēm. Vēl viena laba ziņa - jūsu bērni vairs
nekad negarlaikosies brauciena laikā.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar MirrorLink®, Apple CarPlay
un Android Auto atbalstu) automobiļa informācijas un izklaides sistēma ļauj vadītājam
droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt visas uzstādītās lietotnes, kas ir
sertificētas izmantošanai automobilī ir savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai
Android Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī SmartGate funkciju. Tā ļauj jums
savienot viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai piekļūtu interesantai
informācijai par jūsu braucienu, piemēram, degvielas patēriņa datiem, braukšanas
dinamikai vai servisa informācijai.*

MY ŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais MyŠKODA
lietotnes asistents (Android un iOS
sistēmām), kurš var būt noderīgs
visdažādākajās ikdienas situācijās.
Piemēram, jūs varat izmantot to, lai piekļūtu sava
automobiļa informācijai vai lai gūtu padziļinātas
zināšanas par vadības procesiem un uzzinātu, ko
nozīmē jūs interesējošais indikatora signāls utt. Pols
spēj arī sazināties ar jūsu personisko kalendāru, un ne
tikai neļaus jums aizmirst par tikšanos, bet arī ieteiks,
kā uz to visērtāk nokļūt.

CANTON SKAŅAS SISTĒMA
Izbaudiet pilnīgi dzidru skaņu,
gan klausoties mūziku, gan
radio pārraidi ar 10 skaļruņu
Canton skaņas sistēmu,
ieskaitot skaļruni priekšējā
panelī un zemo frekvenču
skaļruni bagāžas nodalījumā.

PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa nodalījums, kas izvietots
ātrumpārslēga sviras priekšpusē, pastiprina jūsu
mobilās ierīces tīkla signālu. Tajā pašā laikā tas
brauciena laikā uzlādē jūsu tālruni, izmantojot
bezvadu savienojumu.

BOLERO
Augstākās kvalitātes Bolero radio sistēma ar 8" krāsu skārienjutīgu
displeju sniedz iespēju pieslēgties, izmantojot USB/Aux-in savienojumu,
SD karti, Bluetooth, SmartLink+ sistēmu, un tā ir aprīkota ar četriem
skaļruņiem. Ierīci var izmantot arī automobiļa izvēlnes vadīšanai.

* SmartLink+ lietošanas noteikumi un savietojamības informācija pieejama mūsu
mājaslapā.

Savienojamība

JŪSU DIGITĀLĀ VISUMA
GALVASPILSĒTA

COLUMBUS
Columbus 3D navigācijas sistēma aprīkota ar ērtu skārienjutīgu
vadību 8" displejā. Iekārta piedāvā daudz funkciju, ieskaitot Bluetooth,
SmartLink+ sistēmu un WiFi. Piejams arī integrētais tālruņa modulis
ar ātra LTE interneta savietojamību. Četri skaļruņi priekšā un četri
aizmugurē nodrošina perfektu skaņas kvalitāti.

SIMPLY
CLEVER
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ĢENIALITĀTE
SLĒPJAS
DETAĻĀS
Dažkārt pašas mazākās lietas sniedz vislielākās ērtības.
Tāpēc OCTAVIA ir aprīkota ar risinājumiem, kuru radīšanu
iedvesmo reālas dzīves situācijas, jo Simply Clever ir
atjautīgas un intuitīvas detaļas.

STĀVVIETAS KVĪŠU TURĒTĀJS
Kad redzamā vietā uz priekšējā paneļa
nepieciešams novietot stāvvietas kvīti,
risinājums ir vienkāršs. Automobilis ir
aprīkots ar stāvvietas kvīšu turētāju aiz
vējstikla.

MULTIMEDIJU IERĪČU IELIKTNIS
Jūsu ārējās ierīces būs drošībā
brauciena laikā, pateicoties
multimediju ierīču ieliktnim, kas
atrodams dubultajā dzērienu turētājā
viduskonsolē.

LIETUSSARGA
NODALĪJUMS
Sagaidiet lietu ar smaidu. Zem
priekšējā pasažiera sēdekļa
atrodams nodalījums ar
oriģinālo ŠKODA lietussargu

Simply Clever

Simply Clever

LEDUS SKRĀPIS
Degvielas bākas vākā iebūvēto
ledus skrāpi var viegli novietot
savā vietā arī tad, kad tas ir mitrs.
Šeit jūs atradīsiet arī aizsardzību
pret nepareizas degvielas
iepildīšanu, kas īpaši paredzēta
automobiļiem ar dīzeļdzinēju.
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Uzglabāšanas nodalījumi ievērojami uzlabo automobiļa
praktiskumu. Tie sniedz plašākas transportēšanas
iespējas, vienlaikus palīdzot uzturēt automobili tīru un
padarīt katru braucienu vēl patīkamāku visiem
pasažieriem.

SAULESBRIĻĻU NODALĪJUMS
Šis praktiskais nodalījms virs salona
atpakaļskata spoguļa ir ērti sasniedzams
no vadītāja un priekšējā pasažiera vietām.

NODALĪJUMS
ATSTAROJOŠAJAI
VESTEI
Īpaša kabata
atstarojošajai drošības
vestei izvietota zem
vadītāja sēdekļa.

Simply Clever

ATLOKĀMI GALDIŅI
Abu priekšējo sēdekļu
atzveltnēs iebūvētie
atlokāmie galdiņi ar dzērienu
turētājiem noderēs ne tikai
atspirdzinošiem dzērieniem..*

CIMDU NODALĪJUMS
Pateicoties slēgtajam cimdu nodalījumam ar gaisa
kondicionēšanu priekšējā paneļa lejas daļā pretī priekšējā
pasažiera sēdeklim, Jūs varat tur ievietot ēdienu vai
dzērienus, lai saglabātu tos vēsus Jūsu ceļojuma laikā.

NODALĪJUMI PRIEKŠĒJĀS DURVĪS
Īpaši ērts un noderīgs ir 1,5l pudeļu
turētājs, kas atrodas tajā pašā durvju
kabatā, kurā ir ievietojams arī
izņemamais papīrgrozs.

ELKOŅU BALSTS
Par aizmugurējo
pasažieru komfortu
rūpējas elkoņu
balsts ar diviem
dzērienu turētājiem.

Simply Clever

IETILPĪBA IT
VISUR
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AUTOMOBILIS
AR MUGURSOMU

LED LUKTURĪTIS
Praktisks, noņemams LED lukturītis atrodams
bagāžas nodalījuma kreisajā pusē. Tas
automātiski uzlādējas, kad automobiļa dzinējs ir
iedarbināts.

OCTAVIA bagāžas nodalījums padara to par segmenta
līderi. Turklāt tā ietilpību iespējams vēl vairāk paplašināt
ar praktiskiem risinājumiem. Mēs piedāvājam Simply
Clever detaļu un risinājumu klāstu, kurā jūs viegli
atradīsiet savām vajadzībām vispiemērotāko.

BAGĀŽAS ELEMENTI
Šie elementi veidoti, lai novērstu
nevēlamu bagāžas kustību brauciena
laikā, un tos var ērti novietot
nodalījumos aiz aizmugurējo riteņu
arkām, kad tie netiek lietoti.

12V LIGZDA
Vēl viena noderīga detaļa ir 12V
ligzda bagāžas nodalījumā.

IETILPĪBA
OCTAVIA nodrošina pārsteidzošu ietilpību pat lielai ģimenei vienalga,
kuru versiju jūs izvēlaties. Combi versijas bagāžas nodalījuma ietilpība ir
610 litri vai 1 740 litri ar nolaistiem aizmugurējiem sēdekļiem, savukārt
liftbeka versijā 590/1 580 litri.

AUTOMĀTISKI NOLAIŽAMI SĒDEKĻI
Aizmugurējos sēdekļus liftback un
combi versijās iespējams nolaist ar
pogu bagāžniekā, kas padarīs bagāžas
iekraušanu automobilī vēl vieglāku.

TĪKLU SISTĒMA
Bagāžas nodalījuma tīklu sistēma sastāv no
viena horizontāla un diviem vertikāliem
tīkliem, kas palīdz uzturēt bagāžas nodalījumu
kārtībā. Abi vertikālie tīkli ir divpusēji,
sniedzot iespēju atdalīt sīkus priekšmetus,
ļaujot tos vieglāk atrast, ja tie ir nepieciešami.
Kā papildinājumu liftbeka versijā, mēs
piedāvājam arī tīklu, kas novietojams zem
bagāžas nodalījuma paceļamā vāka.

Simply Clever

Simply Clever

ELEKTRONISKI VADĀMS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši nospiežot pogu
uz pults vai vadītāja durvīm, kas ir īpaši noderīgi
sliktos laikapstākļos. Jūs varat pielāgot arī durvju
atvēruma leņķi, piemērojot to savām vajadzībām.
Arī uz paša vāka ir poga tā aizvēršanai.

KOMFORTS
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DRESKODS:
ĒRTS

APSILDĀMA STŪRE
Multifunkcionālo ādas stūri, kas ļauj jums kontrolēt radio, telefonu un DSG
(divsajūgu pārnesumkārbu), iespējams aprīkot ar apsildes funkciju, ko
iespējams ieslēgt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu. Trīs apsildes
intensitātes līmeņi nodrošina maksimālu komfortu.

PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS
Informācijas un izklaides iespējas ļauj dažādiem
vadītājiem radīt savus individuālos iestatījumus. Tie
iekļauj, piemēram, braukšanas režīma izvēli,
elektriski regulējamo sēdekļu iestatījumus , gaisa
kondicionieri, radio un navigācijas sistēmu.
Personalizēšanu iespējams īstenot ar trīs atslēgu
palīdzību. Atverot automobili ar konkrēto atslēgu,
funkcijas automātiski tiek pielāgotas atbilstošā
vadītāja vajadzībām.

KRUĪZKONTROLE
Papildu iestatītā ātruma
noturēšanai, kruīzkontrole
ļauj jums paātrināties un
samazināt ātrumu bez
KESSY pieskaršanās
pedāļiem.

Komforts

KESSY
Automobiļos, kas aprīkoti ar
KESSY (bezatslēgas piekļuves
un iedarbināšanas sistēmu) uz
stūres kolonnas atrodas Start/
Stop poga automobiļa
iedarbināšanai un izslēgšanai.

VADĪTĀJA SĒDEKLIS AR ATMIŅU
Elektroniski vadāms vadītāja sēdeklis ar
atmiņu var saglabāt trīs dažādas sēdekļa un
sānu atpakaļskata spoguļu pozīcijas
iestatījumus.
JUMBO BOX AIZMUGURĒJĀ DAĻA
Jumbo Box aizmugurējā daļā jūs
atradīsiet 230V ligzdu un USB
pieslēgvietu.

Komforts

Braukšanai jābūt baudai nevis pienākumam. Vienalga, vai
dodaties darba darīšanās vai pavadāt brīvdienas, virkne
praktisku elementu un atjautīgu detaļu padarīs katru
braucienu vēl ērtāku.

DIVZONU KLIMATA KONTROLE
Climatronic, divzonu klimata kontrole ar
elektronisku regulešanu un automātisku gaisa
cirkulācijas režīmu, ļauj iestatīt atšķirīgu
temperatūru salona labajā un kreisajā pusē.
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LED IEKĀPŠANAS ZONAS
APGAISMOJUMS
Iekāpšanas zonas
apgaismojums ar LED
tehnoloģiju radīts, lai
izgaismotu vietu pie
automobiļa durvīm. Tas ir
iebūvēts ārējos sānu
spoguļos.

PRIEKŠĒJO LUKTURU
MAZGĀTĀJI
Integrētie teleskopiskie
priekšējo lukturu mazgātāji
viegli tiek galā ar
putekļiem un dubļiem.

LŪKA
Liftbeka versijā jūs varat baudīt brīvības un vēl lielāka
plašuma sajūtu ko sniedz elektroniski vadāma lūka, kas
izgatavota no tonēta stikla, lai nodrošinātu, ka salonā
neiekļūst pārlieku daudz gaismas un uzlabo
temperatūras caurlaidību salonā. Jūs varat to piepacelt
vai arī atbīdīt, lai radītu telpas plašuma sajūtu virs
priekšējiem sēdekļiem.

Komforts

Komforts

NOLOKĀMI SPOGUĻI
Autoātiski nolokāmie sānu
atpakaļskata spoguļi nolokās,
kad tiek izslēgts automobilis,
tādējādi pasargājot tos no
bojājumiem.

DROŠĪBA
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JUMS VIENMĒR
BŪS, UZ KO
PAĻAUTIES

ATPAKAĻSKATA KAMERA
Uz bagāžas nodalījuma vāka roktura ir
izvietota atpakaļskata kamera. Ar tās
palīdzību iespējams redzēt, cik daudz vietas ir
aiz automobiļa, un papildu drošībai tiek
attēlotas arī uz automobiļa platumu balstītas
palīglīnijas. Integrētie tīrītāji uzlabo kameras
funkcionalitāti.

PARKOŠANĀS ASISTENTS
Samaziniet satraukumu, parkojoties
šaurās vietās ar parkošanās asistentu.
Tas automātiski izvēlas piemērotu
stāvvietu paralēli vai perpendikulāri
brauktuvei noparkotu automobiļu rindā.
Parkojoties paralēli brauktuvei,
automobilim nepieciešams tikai par 60
cm vairāk vietas nekā tā gabarīti.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS AR GĀJĒJU DROŠĪBAS
PROGNOZĒŠANU
Priekšējā asistenta sistēma ar radara palīdzību priekšējā radiatora
restē nosaka attālumu līdz automobilim, kas atrodas priekšā, un, ja
nepieciešams, arī nobremzē jūsu automobili. Jaunā OCTAVIA
aprīkota ar paplašināto priekšējo asistentu, kas papildināts ar
gājēju drošības prognozēšanu, kas brīdina vadītāju, izmantojot
audio/vizuāliem signāliem, kā arī maigi aktivizējot bremzes.

ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Izmantojot radaru priekšējā
radiatora restē, papildu
pamata kruīzkontroles
funkcijām, šis asistents notur
drošu distanci līdz priekšā
braucošajiem
transportlīdzekļiem.

MANEVRĒŠANAS ASISTENTS
Izmantojot parkošanās asistenta sensorus,
sistēma nodrošina aizsardzību pret šķēršļiem jūsu
ceļā, braucot ar ātrumu līdz 10 km/h. Ja tiek
noteikts šķērslis, balstoties uz attālumu līdz tam
un automašīnas kustības ātrumu, sistēma aktivizē
avārijas bremzēšanu, ja nepieciešams.

AUTOMĀTISKAIS GAISMU
ASISTENTS
Jūsu gaismu asistents
pārslēgsies starp tuvajām un
tālajām gaismām
automātiski, uzlabojot
komfortu un satiksmes
drošību.

Drošība

Drošība

Virkne aktīvo un pasīvo asistentu sistēmu
parūpēsies par to, lai katrs jūsu brauciens ar
OCTAVIA ir drošs un bez liekām raizēm. Šie
asistenti ļauj jums laikus reaģēt uz jebkādiem
apstākļiem, kas var pāsteigt jūs uz ceļa.
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Drošība

PIEKABES ASISTENTS
Jums jānovieto stāvvietā
automobilis ar piekabi?
Piekabes asistents padarīs jūsu
manevrus drošākus un
vieglākus. Šī sistēma kontrolē
automobili, lēni braucot
atpakaļgaitā.

JOSLU ASISTENTS
Jūs varat nodot joslu
asistentam
pienākumu turēties
konkrētā braukšanas
joslā. Sistēmas
darbība tiek attēlota
uz Maxi DOT displeja.

CEĻOJUMA ASISTENTS
Ceļojuma asistents izmanto
multifunkcionālo kameru un
navigācijas sistēmu, lai
atpazītu un uz Maxi DOT
displeja attēlotu noteiktas
ceļa zīmes.

Drošība

AKLĀS ZONAS
BRĪDINĀJUMS
Aklās zonas sensori
darbojas ar radaru
palīdzību aizmugurējā
bamperī, pateicoties
kuriem tiek noteikta
citu transportlīdzekļu
atrašanās aklajā zonā aiz
vai blakus automobilim.
Balstoties uz attālumu
un apkārtējo
transportlīdzekļu
ātrumu, sistēma nosaka,
vai būtu jābrīdina
vadītājs.

VADĪTĀJA
AKTIVITĀTES
ASISTENTS
Vadītāja noguruma
noteikšanas sistēma
analizē stūres
mehānisma sensoru
datus, lai savlaicīgi
noteiktu jebkādas ar
nogurumu saistītas
vadītāja uzvedības
pazīmes. Tādos
gadījumos sistēma uz
Maxi DOT displeja
brīdina vadītāju par
nepieciešamību paņemt
pārtraukumu.
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DROŠĪBA
ATGADĀS

PRIEKŠĒJIE VADĪTĀJA UN PASAŽIERA GAISA
DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens atrodas stūrē, bet
pasažiera - priekšējā panelī. Ja nepieciešams,
pasažiera gaisa drošības spilvenu iespējams
atslēgt, piemēram, ja uz priekšējā sēdekļa atrodas
bērnu sēdeklītis.

DROŠĪBAS AIZKARI
Galvas gaisa drošības
spilveni, kuri aktivizējoties
izveido "aizkarus" gar logiem,
pasargās gan priekšējo, gan
aizmugurējo pasažieru galvas

CEĻU ZONAS GAISA
DROŠĪBAS SPILVENS
Ceļu zonas gaisa drošības
spilvens atrodas zem stūres
kolonnas, un tas pasargā
vadītāja ceļus un
apakšstilbus.

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE SĀNU
GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Šie četri gaisa drošības spilveni sānu
sadursmes gadījumā pasargās vadītāja
un pasažieru krūšu daļu.

Drošība

Drošība

Ārkārtas situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi
ietekmēt iznākumu, vadību pārņem
automobiļa pasīvās drošības elementi –
piemēram, gaisa drošības spilveni.
Automobili iespējams aprīkot ar līdz pat deviņiem.

VEIKTSPĒJA
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JAUDA CILVĒKIEM
Visas ģimenes ir līdzīgas, un tajā pašā laikā ir kas tāds, kas tās
padara unikālas. Tas pats attiecas arī uz mūsu automobiļu klāstu.
Tie visi ir uzticami un dabai draudzīgi. Tomēr atkarībā no to veida
un jaudas, katrs dzinējs ir ar savu raksturu, lai jums būtu iespēja
izvēlēties tieši to, kas vislabāk atbilst jūsu vēlmēm un vajadzībām.

TRANSMISIJA
Atkarībā no dzinēja versijas automobili
iespējams aprīkot ar manuālu 6 pakāpju
pārnesumkārbu vai 6 pakāpju, kā arī 7
pakāpju DSG (divsajūgu pārnesumkārbu).

DZINĒJS
Visi benzīna dzinēji ir ar TSI tehnoloģiju, kas piešķir
tiem dinamisku raksturu. Klāstā pieejams arī 81kW
G-TEC dzinējs, kas darbojas ar benzīnu vai CNG gāzi
(saspiestu dabasgāzi), kas nodrošina daudz zaļāku
alternatīvu ierastajiem dzinējiem. Visi klāstā
pieejamie dīzeļdzinēji ir ar common rail
iesmidzināšanas sistēmu un nodrošina vienmērīgu
darbību, kā arī pārsteidzoši zemu degvielas patēriņu.

Veiktspēja

Veiktspēja

DINAMISKĀ ŠASIJAS
KONTROLE
Adaptīvā šasija
nepārtraukti novērtē un
reaģē uz dažādām
braukšanas situācijām
(bremzēšana,
paātrināšanās,
pagriešanās), pielāgojot
balstiekārtas un stūres
iekārtas darbību. Kā daļa
no informācijas un
izklaides izvēlnes, tā ļauj
jums izvēlēties no
pieciem braukšanas
režīmiem: Normal,
Comfort, Eco, Sport, vai
Individual.
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4X4
Četru riteņu piedziņās modelis ir vislabāk piemērots
sportiskām ģimenēm, kam aktīvs dzīvesveids nav svešs.
Aizmugurējās ass pieslēgšana notiek automātiski, tāpēc
normālos apstākļos automobilis sniedz jums priekšpiedziņas
priekšrocības, savukārt ekstremālos apstākļos nepārspējamu
4x4 piedziņas saķeri .

EMBLĒMA
Ar 4x4 piedziņu aprīkota automobiļa
aizmugurē atrodama īpaša emblēma.

SLĪPUMA NOTURĒŠANAS
KONTROLE
Ar slīpuma noturēšanas
kontroli jūs varat uzsākt kustību
slīpumā vienmērīgi,
neizmantojot stāvbremzi, bez
riska paripot atpakaļ.

Veiktspēja

Veiktspēja

DSG UN 4X4
izbaudiet pilnīgu komfortu un
degvielas ekonomiju ar 4x4 piedziņu
un automātisku 7 vai 6 pārnesumu
DSG (divsajūgu transmisiju).

LAURIN &
KLEMENT
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Laurin & Klement

LOGO
Laurin & Klement logo, kas
iespiests ādas sēdekļu
atzveltnēs, ir
ekskluzivitātes zīmogs

INTERJERS
Elegantā Alcantara®/ādas
apdare ir papildināta ar Piano
Black dekoratīvajiem
elementiem. Stūre,
ātrumpārslēga, kā arī
stāvbremzes rokturis ir apšūti
ar melnu ādu.

EMBLĒMA
Oriģinālā Laurin & Klement emblēma uz
abiem priekšējiem dubļu sargiem
atgādina par ŠKODA dibinātājiem. Tas ir
augstākā līmeņa meistarības un
personiskas pieejas simbols, kas norāda
uz mūsu priekšgājēju mantojumu.
RITEŅI
Automobiļa pievilcību pasvītro
18" Turbine antracīta krāsas
diski.

DURVJU SLIEKŠŅU
UZLIKAS
Uz priekšējo durvju
sliekšņiem atrodamas
uzlikas ar oriģināliem
Laurin & Klement
uzrakstiem.

Laurin & Klement

GREZNĪBA IR VEIDS,
KĀ IZCELTIES

Laurin & Klement iemieso ŠKODA zīmola pagātni, tagadni un
nākotni. Kā visbagātākais aprīkojuma līmenis, kas pieejams
OCTAVIA, Laurin & Klement versija izstaro stilu, eleganci un
tehnoloģijas.

RS
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LĪDZ PAT 230
SKAISTIEM ZIRGIEM
Ietērpiet OCTAVIA atlētiskā apģērbā un jūs iegūsiet OCTAVIA RS. Tās
pārsteidzošo izskatu papildina sportiska šasija, un tās funkcionalitāti atjautīgi eksterjera elementi. Protams, automašīnai ir arī sportiska sirds.
Mūsu piedāvājumā pamata RS versijā ir iekļauts 2.0 TSI/169kW (230ZS)
benzīna dzinējs un 2.0 TDI/135kW (184ZS) dīzeļdzinējs, kas pieejams arī ar
4x4 piedziņu.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA
VĀKA SPOILERIS
Liftbeka versija aprīkota ar
bagāžas nodalījuma vāka
spoileri, kas uzlabo
automašīnas stabilitāti,
braucot ar lielāku ātrumu.

SPORTA STŪRE
Multifunkcionāla perforētas ādas sporta stūre
ar sarkanām un pelēkām šuvēm ļauj jums vadīt
radio un telefonu ar digitālo balss
pastiprinātāju, kā arī DSG (divsajūgu
pārnesumkārbu).

DORADO DISKI
17" Dorado
vieglmetāla diski
pieejami
standartaprīkojumā.

DURVJU SLIEKŠŅU
UZLIKAS
Uz dekoratīvajām
durvju sliekšņu
uzlikām priekšpusē
atrodams RS
gravējums

SĒDEKĻI
Priekšējie sporta sēdekļi ir aprīkoti ar integrētiem
galvas balstiem. Atzveltnēs ir izšūts oriģinālais RS
logo. Alcantara®/ādas apdares kombinācija ar pelēkām
un sarkanām šuvēm (skatīt attēlu) pieejama
papildaprīkojumā. Tik pat interesanta ir arī auduma/
Alcantara® apdares materiālu kombinācija, kas
pieejama standartaprīkojumā.

GEMINI DISKI
18" Gemini antracīta
krāsas pulēti
vieglmetāla diski
pieejami
papildaprīkojumā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par RS versijas
tehniskajām specifikācijām, lūdzu, skatiet atsevišķo
modeļa katalogu.

RS 245
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IMPERATORS
STARP KARAĻIEM
OCTAVIA RS 245 ir visjaudīgākais sasniegums, Tās sportiskais dizains ir
apvienots ar nepārspējamu komfortu. Tomēr tas, kas padara transportlīdzekli
patiešām īpašu, atrodas zem motora pārsega: 2.0 TSI/180kW (245ZS)
benzīna dzinējs. Papildu tam automašīna ir aprīkota ar priekšējās ass
elektroniski bloķējamu aktīvo diferenciāli. Tas maksimizē saķeri, samazina
nepietiekamu stūrēšanu un uzlabo veiklību.

SĒDEKĻI
Ērtā sēdekļu apdare
Alcantara®/ādas
kombinācijā ar sarkanām vai
pelēkām šuvēm. Un,
protams, atzveltnes ar RS
logo.

MELNAS UZLIKAS
Ārējo sānu spoguļu uzlikas
melnā krāsā ir vēl viena
raksturīga RS 245 versijas
detaļa.

IZPŪTĒJS
Izpūtēja gali spīdīgi melnā
krāsā ir īpaši pielāgoti, lai
radītu raksturīgu, sportisku
dzinēja skaņu.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Dinamiskais priekšējās daļas izskats
izceļas ar melnas krāsas radiatora restes
ietvaru, kā arī īpašo RS emblēmu.

XTREME DISKI
Ekskluzīvi 19" Xtreme melnas
krāsas pulēti vieglmetāla diski
vēl vairāk paspilgtina spēcīgo
automašīnas stāju.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par RS 245 versijas
tehniskajām specifikācijām, lūdzu, skatiet atsevišķo
modeļa katalogu.

SCOUT
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AIZSARGELEMENTI
Aizmugurējais bamperis ar
aizsargusliku piešķir automašīnai
spēcīgu izskatu. Scout versija
aprīkota arī ar plastmasas riteņu
arku uzlikām un durvju sliekšņiem.
Augstāka šasija pieejama slikto ceļu
paketē kopā ar, piemēram, zemāku
dzinēja un transmisijas vairogu.

BRUŅINIEKS
MIRDZOŠĀS BRUŅĀS
OCTAVIA SCOUT ir monumentālās OCTAVIA elegances un bezceļu
rakstura apvienojums. Ārējā izskata elementi pasvītro automobiļa
individualitāti un vienlaikus pasargā tā virsbūvi no lidojošiem objektiem,
braucot pa bezseguma ceļiem. Scout modelis ir pieejams tikai combi
versijā.

BRAUKŠANAS REŽĪMU IZVĒLE
Braukšanas režīmu izvēle, kas speciāli izveidota
Scout versijai ietver arī bezceļu režīmu, citiem
vārdiem, asistentu braukšanai slīpumā. Tas
uztur nemainīgu ātrumu, braucot lejup straujos
slīpumos, gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā.

NIVALIS DISKI
17" Nivalis vieglmetāla
diski iekļauti
standartaprīkojumā.

INTERJERA DIZAINS
Interjerā izceļas unikāli materiāli,
kas izstaro oriģinalitāti un
ilgmūžību. Auduma apdare ar
ThermoFlux funkciju, kas nodrošina
labāku materiālu "elpošanu" un
sniedz jums komfortu jebkādos
laikapstākļos, pieejama
standartaprīkojumā. Apdares
materiālu Alcantara®/ādas
kombinācija brūnā krāsā (skatīt
attēlu) vai melnā krāsā pieejama
papildaprīkojumā. Interjera
raksturīgā iezīme ir Scout logo uz
sēdekļiem, stūres un
ātrumpārslēga sviras.

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par Scout versijas
tehniskajām specifikācijām, lūdzu,
skatiet atsevišķo modeļa katalogu.

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Dekoratīvās durvju sliekšņu
uzlikas ar Scout gravējumu ir
oriģināla detaļa, kas pilda gan
estētisku, gan praktisku
funkciju.

BRAGA DISKI
18" Braga antracīta
krāsas vieglmetāla
diski pieejami
papildaprīkojumā.

G-TEC
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VIDEI DRAUDZĪGS,
EKONOMISKS, VIENKĀRŠI
DRAUDZĪGS
Jūs varat pilnībā izbaudīt braucienu, iepildoties tikai uz pusi ar
ŠKODA OCTAVIA G-TEC. To var darbināt izmantojot CNG
(saspiestu dabasgāzi), kas nodrošina daudz videi draudzīgāku
alternatīvu ierastajai degvielai. 1.4 TSI/81kW G-TEC dzinējs, kas
aprīkots ar manuālu 6 pārnesumu transmisiju vai automātusku 7
pārnesumu DSG (divsajūgu ātrumkārbu), pauž savas rūpes par
apkārtējo vidi radot tikai 98–102 g/km CO2 (atkarībā no tā, vai tā ir
liftbeka vai combi versija un no transmisijas), tādējādi samazinot
oksīda izmešus un neradot cieto daļiņu izmešus (CNG režīmā).

EMBLĒMA
Automobiļa aizmugurē
atrodama G-TEC emblēma.

PĀRSLĒGŠANĀS STARP BENZĪNU UN CNG
Automašīna ir aprīkota ar automātisku
pārslēgšanos starp diviem degvielas veidiem.
Indikators zaļā krāsā instrumentu panelīnorāda,
ka ir aktivizēts CNG režīms. Borta dators vai
Maxi DOT (skatīt attēlu) nodrošina informāciju
par vidējo un momentāno degvielas patēriņu,
degivelas atlikumu un āra temperatūru.

TVERTNES
Divas drošas konstrukcijas CNG
tvertnes var kopā saturēt līdz pat 97
litrus degvielas. Lai paplašinātu
nobraukuma iespējas, esam
aprīkojuši automašīnu arī ar 50 litru
benzīna bāku. Citiem vārdiem sakot,
jūs varat bez pārtraukuma nobraukt
līdz pat 1 330 kilometru garu ceļu,
nepiestājot degvielas uzpildes
stacijās.

PERSONALIZĒŠANA
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ACTIVE

AMBITION

Active versijas standartaprīkojumā iekļauti melnas krāsas sānu
atpakaļskata spoguļi un durvju rokturi, tonēti logi, LED dienas
gaitas lukturi un aizmugurējie LED lukturi. Papildu tam, versija
aprīkota ar centrālo atslēgu, Swing radio, elektriski vadāmiem
priekšējiem logiem un daudz ko citu.

Ambition versijas standartaprīkojumā iekļauti virsbūves krāsas sānu
atpakaļskata spoguļi un durvju rokturi, centrālā atslēga ar pulti,
saulesbriļļu nodalījums, gaisa kondicionieris, lietussargs zem priekšējā
pasažiera sēdekļa, elkoņu balsts aizmugurē ar glāžu turētāju, 12V ligzda
bagāžas nodalījumā un daudz kas cits.

MELNS AMBITION INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Brūna auduma apdare

MELNS ACTIVE INTERJERS
Grey Metallic dekoratīvie elementi
Melna auduma apdare

MELNS AMBITION INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Melna auduma/ādas apdare

MELNS AMBITION INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Brūna auduma apdare

MELNS AMBITION INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Melna auduma apdare

Personalizēšana

Personalizēšana

MELNS ACTIVE INTERJERS
Grey Metallic dekoratīvie elementi
Auduma apdare
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ELEGANCE

Elegance versijas standartaprīkojumā iekļauta spīdīgi melna priekšējā
radiatora reste, ādas stūŗe un ātrumpārslēga svira, elektriski vadāmi
priekšējie un aizmugurējie logi, Climatronic divzonu gaisa
kondicionieris, Jumbo Box, vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļu
augstuma regulēšana ar gurnu atbalstu, astoņi skaļruņi un daudz kas
cits.

LAURIN
& KLEMENT

MELNS/BĒŠS ELEGANCE INTERJERS
Tumši Brushed dekoratīvie elementi
Bēša Alcantara® apdare

Laurin & Klement versijas standartaprīkojumā iekļauti pilnībā LED
priekšējie lukturi ar AFS, priekšējie miglas lukturi ar pagriezienu
izgaismošanas funkciju, LED iekāpšanas zonas apgaismojums, interjera
vides apgaismojums, elektroniski vadāms vadītāja sēdeklis ar atmiņu,
Bolero 8" radio, Canton skaņas sistēma, Maxi DOT krāsu displejs un
daudz kas cits.

MELNS/BRŪNS L&K INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Brūna Alcantara® apdare

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Tumši Brushed dekoratīvie elementi
Melna Alcantara® apdare

Personalizēšana

MELNS ELEGANCE INTERJERS
Tumši Brushed dekoratīvie elementi
Melna ādas apdare

Personalizēšana

MELNS/BRŪNS L&K INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Brūna Alcantara® apdare

MELNS/BĒŠS ELEGANCE INTERJERS
Tumši Brushed dekoratīvie elementi
Bēša Alcantara® apdare

Pelēki/sarkani Ambition/
Style sporta sēdekļi

Melns Ambition/Elegance(audums/āda)

Bēšs Elegance (audums/ āda)

Bēša Elegance (Alcantara®)

Melna Elegance (Alcantara®)

Pelēki/balti Ambition/Style
sporta sēdekļi

Melns Elegance (audums)

Bēšs Elegance (audums)

Bēša Elegance (āda)

Melna Elegance (āda)

Brūns Ambition (audums)
*Papildaprīkojums

Brūna L&K Native (Alcantara®)

Personalizēšana

Melns Ambition (audums)

Melns/pelēks Active (audums)

Personalizēšana

APDARE
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RACE BLUE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Personalizēšana
RIO RED METALLIC*

DENIM BLUE METALLIC

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

Personalizēšana

CORRIDA RED UNI

CANDY WHITE UNI

LASER WHITE UNI

* Pieejams līdz 2017. gada jūnijam.
Velvet Red būs pieejami sākot ar 2017. gada
novembri.

KRĀSAS
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DISKI

17" HAWK melni, pulēti vieglmetāla diski*

18" ALARIS vieglmetāla diski

18" GOLUS vieglmetāla diski

18" PICTORIS vieglmetāla diski

18" TURBINE pulēti vieglmetāla diski
sudraba krāsā*

18" TURBINE pulēti vieglmetāla diski
antracīta krāsā*

15" SIDUS uzlikas

16" TEKTON uzlikas

16" ILIAS vieglmetāla diski

16" VELORUM vieglmetāla diski

16" TUNGA vieglmetāla diski

16" ALCATRAS vieglmetāla diski

17" TRIUS vieglmetāla diski sudraba krāsā

17" TRIUS melni vieglmetāla diski

Personalizēšana

17" HAWK vieglmetāla diski sudraba krāsā*

Personalizēšana

17" DENOM vieglmetāla diski

*Pieejami ekskluzīvi L&K versijai

AKSESUĀRI
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RADIET PAŠI
SAVU OCTAVIA
Automobilim bieži jāspēj apvienot vairākas lomas:
ģimenes draugs, asprātīgs sabiedrotais, nepagurstošs
palīgs utt. Lai visos aspektos tas būtu veiksmīgs,
vislabākais risinājums ir aprīkot to ar ŠKODA
oriģinālajiem piederumiem, kuri spēj uzlabot
automobiļa drošību un arī izskatu. Ar pilnīgu mūsu
produktu klāstu jūs varat iepazīties pie jūsu tuvākā
autorizētā ŠKODA partnera.

PORTATĪVS KAFIJAS APARĀTS
Vai jums garšo kafija? Ar portatīvo
kafijas aparātu jūs varat baudīt
aromātisku tasīti kafijas, kad vien
vēlaties, kur vien vēlaties.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS PAKARAMAIS
Drēbju pakaramais, ko
iespējams nostiprināt pie
priekšējā sēdekļa galvas
balsta, ir ārkārtīgi praktisks
piederums, īpaši tiem, kuri
dodas uz darbu uzvalkā .

ŠĶĒRSSTIEŅU JUMTA RELIŅI
Pie jumta reliņiem stiprināmi
šķērsstieņu jumta reliņi (combi
versijā) ļauj jums droši nostiprināt
citus turētājus un jumta bagāžniekus
no ŠKODA oriģinālo piederumu
klāsta, piemēram, divriteņu turētāju,
slēpju vai sniega dēļa turētājus vai
jumta bagāžnieku.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA
PEDĀĻU UZLIKAS
Tērauda pedāļu uzlikas ar
automātisku pārnesumkārbu
aprīkotā automobilī uzlabo jūsu
komforta sajūtu.

DEKORATĪVI VENTIĻU VĀCIŅI
Ar dekoratīvajiem ventiļu
vāciņiem jūsu automobilis
izskatiīses stilīgs pat
visniecīgākajās detaļās.

Aksesuāri

Aksesuāri

SUŅA DROŠĪBAS JOSTA
Ja viens no jūsu regulārajiem
pasažieriem ir suns, mēs
iesakām aprīkot automobili
ar īpašu drošības jostu.
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TĪKLU SISTĒMA
Sarkanas krāsas tīklu komplekts ir
ļoti pievilcīgs un praktisks piederums,
kas lieliski pasargās jūsu bagāžu no
slīdēšanas nodalījumā.

Aksesuāri

Aksesuāri

PLASTMASAS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PALIKTNIS
Ja bieži pārvadājat priekšmetus, kas var sasmērēt
bagāžas nodalījumu, plastmasas paliktnis ar augstām
malām būs perfekts risinājums, jo to var viegli izņemt
un nomazgāt. Tam ir augsta mala un alumīnija
atdalītājs, kas ļauj jums sadalīt paliktni atbilstoši jūsu
vajadzībām.
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PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKIE DATI
OCTAVIA

DZINĒJS

1.2 TSI/63 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.0 TSI/85 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.4 TSI/81 kW
G-TEC
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.4 TSI/110 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.8 TSI/132 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.8 TSI/132 kW
4x4
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.6 TDI/66 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

1.6 TDI/85 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
4x4
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/135 kW
4x4
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri/darba tilpums (cc)

4/1 197

3/999

4/1 395

4/1 395

4/1 798

4/1 798

4/1 598

4/1 598

4/1 968

4/1 968

4/1 968

Maksimālā jauda (kW / min-1)

63/4 300–5 300

85/5 000–5 500

81/4 800–6 000

110/5 000–6 000

132/5 100–6 200

132/4 500–6 200

66/2 750–4 600

85/3 250–4 000

110/3 500–4 000

110/3 500–4 000

135/3 500–4 000

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1) 160/1 400–3 500

200/2 000–3 500

200/1 500–3 500

250/1 500–3 500

250/1 250–5 000

280/1 350–4 500

230/1 400–2 750

250/1 500–3 200

340/1 750–3 000

340/1 750–3 000

380/1 750–3 250

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON 95/91* Benzīns, RON 95/91* Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)

181

203 (202)

195

219

231

229

186

203 (202)

218 (215)

215 (212)

228

Ieskriešanās 0–100 km/h (s)

12,0

9,9 (10,0)

10,9 (11,0)

8,1 (8,2)

7,3 (7,4)

7,4

12,2

10,1 (10,2)

8,4 (8,5)

8,5 (8,3)

7,1

– pilsētā

6,0–6,1

5,9–6,0 (5,6–5,7)

7,5 (6,7)
CNG:
7,4 (6,9) m33/100 km

6,7 (6,0–6,1)

7,6 (7,1)

8,1

4,5–4,7

4,5–4,7 (4,1–4,2)

5,1–5,2 (5,2–5,3)

5,6–5,7 (5,7–5,8)

5,6

– ārpus pilsētas

4,1–4,2

4,2 (4,2–4,3)

4,7 (4,8)
CNG:
4,6 (4,7) m33/100 km

4,3–4,5 (4,2–4,4)

5,2 (5,0)

5,7

3,7–3,9

3,7–3,9 (3,7–3,8)

3,8–3,9 (4,1–4,2)

4,2–4,3 (4,4–4,5)

4,5

5,2–5,3 (4,9–5,0)

6,1 (5,8)

6,6

4,0–4,2

4,0–4,2 (3,9–4,0)

4,3–4,4 (4,5–4,6)

4,7–4,8 (4,9–5,0)

4,9

Emisijas norma

EU6

Degviela

VEIKTSPĒJA

Virsbūve

Ārējie izmēri

Tips

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Garums/platums (mm)

4 670/1 814

Aerodinamiskā
pretestība CW

0,279–0,310 atkarībā no izvēlētā dzinēja

Augstums (mm)

1 461; CNG: 1 458

Garenbāze (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja

2 686; 2 680
1 549; 1 543/1 549; 1 540; 1 542; 1 534
141; 4x4: 138

Šasija
Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja

Aizmugurējā ass

Kombinētais torsiona tipa tilts/ 1.8 TSI; G-TEC, 4x4: daudzsviru
piekare ar vērpes stabilizatoru

Klīrenss (mm)

Bremžu sistēma

Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu
hidraulisko loku sistēma

Salona izmēri

–priekšējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1 454/1 449

Disku bremzes

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

983/980

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu

Riepas **

195/65 R15; 205/55 R16

atzveltnēm - paceltām/nolaistām

– aizmugurējās bremzes

590/1 580; G-TEC: 460/1 450

CO2 izmeši (g/km)

113–115

109–112 (106–109)

131 (125)
CNG: 101 (98)

120–123 (113–116)

139 (133)

153

105–109

105–109 (102–105)

112–116 (117–119)

123–127 (129–132)

129

Apgriešanās diametrs (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

980

4,8–4,9 (4,7–4,8)

14
4°

4,8–4,9

1 549

890

590 l
1 084

12.3°

– kombinētais

5,7 (5,5)
CNG:
5,7 (5,5) m33/100 km

983

1 461

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

2 686

1 094

4 670

2 017

Pārnesumkārba

Hidraulisks viena
diska

Manuāla 5 pakāpju

4x4

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Priekšpiedziņa

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Automātiska 6
pakāpju DSG

Manuāla 5 pakāpju

Hidraulisks viena
diska

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

4x4

4x4

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Manuāla 5 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 6
pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Automātiska 6
pakāpju DSG

1,010

Sajūgs

Priekšpiedziņa

1,449

Piedziņas tips

1,454

TRANSMISIJA

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1 225

1 225 (1 247)

1 394 (1 419)

1 255 (1 269)

1 320 (1 335)

1 428

1 305

1 305 (1 320)

1 332 (1 352)

1 438 (1 468)

1 463

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

625

625

559 (548)

625

585

585

625

625

625

638

585

Pilnā masa (kg)

1 775

1 775 (1 797)

1 540
1 814

1 878 (1 892)

1 805 (1 819)

1 830 (1 845)

1 938

1 855

1 855 (1 870)

1 882 (1 902)

2 001 (2 031)

1 973

Maksimālais piekabes svars bez
610
bremzēm (kg)
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1 100

610 (620)

690 (700)

620 (630)

650 (660)

710

640

650

660 (670)

710 (730)

730

1 300

1 400

1 500

1 600

1 600

1 400

1 500

1 600

2 000

1 800

Degvielas tvertnes tilpums (l)

50

50 + 15 kg CNG

50

50

55

50

50

50

55

55

50

* Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju
** Automašīnu iespējams aprīkot ar vissezonas riepām. Sazinieties ar jūsu autorizēto ŠKODA partneri, lai iegūtu vairāk informācijas.
( ) Attiecas uz versijām ar automātisko pārnesumkārbu.
Norādītās vērtības atbilst standarta modelim bez papildaprīkojuma.
Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

SVARS
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PAPILDU SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKIE DATI
OCTAVIA COMBI

DZINĒJS

1.2 TSI/63 kW

1.0 TSI/85 kW

1.4 TSI/81 kW
G-TEC

1.4 TSI/110 kW

1.8 TSI/132 kW

1.8 TSI/132 kW
4x4

1.6 TDI/66 kW

1.6 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW
4x4

2.0 TDI/135 kW
4x4

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri/darba tilpums (cc)

4/1 197

3/999

4/1 395

4/1 395

4/1 798

4/1 798

4/1 598

4/1,598

4/1,968

4/1 968

4/1 968

Maksimālā jauda (kW/min-1)

63/4 300–5 300

85/5 000–5 500

81/4 800–6 000

110/5 000–6 000

132/5 100–6 200

132/4 500–6 200

66/2 750–4 600

85/3 250–4 000

110/3 500–4 000

110/3 500–4 000

135/3 500–4 000

160/1 400–3 500

200/2 000–3 500

200/1 500–3 500

250/1 500–3 500

250/1 250–5 000

280/1 350–4 500

230/1 400–2 750

250/1 500–3 200

340/1 750–3 000

340/1 750–3 000

380/1 750–3 250

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Degviela

Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON 95/91* Benzīns, RON 95/91* Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA

Ārējie izmēri

Virsbūve

Garums/platums (mm)

4 667/1 814

Aerodinamiskā pretestība
0,291–0,321 atkarībā no izvēlētā dzinēja
CW

Augstums (mm)

1 465; CNG: 1 462

Šasija

Garenbāze (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja

2 686; 2 680

Tips

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja

1 549; 1 543/1 549; 1 540; 1 542; 1 534

Aizmugurējā ass

Kombinētais torsiona tipa tilts/ 1.8 TSI; G-TEC, 4x4: daudzsviru piekare ar
vērpes stabilizatoru

Klīrenss (mm)

141; 4x4: 138

Bremžu sistēma

Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko
loku sistēma

Salona izmēri

– priekšējās bremzess Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1 454/1 449
983/995

– aizmugurējās bremzes

Disku bremzes

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Maksimālais ātrums (km/h)

178

201 (200)

193

216

229

227

183

201 (200)

216 (213)

213 (210)

226

Riteņu diski

6.0J x 15"; 6.5J x 16"

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu

Ieskriešanās 0–100 km/h (s)

12,2

10,1 (10,2)

11,0 (11,1)

8,2 (8,3)

7,4 (7,5)

7,5

12,3

10,2 (10,3)

8,5 (8,6)

8,6 (8,4)

7,2

Riepas **

195/65 R15; 205/55 R16

atzveltnēm - paceltām/nolaistām

– pilsētā

6,0–6,1

5,9–6,0 (5,6–5,7)

7,5 (6,8)
CNG:
7,4 (6,9) m33/100 km

6,8 (6,2–6,3)

7,6 (7,1)

8,1

4,5–4,7

4,6–4,7 (4,1–4,2)

5,1–5,2 (5,2–5,3)

5,6–5,7 (5,7–5,8)

5,6

– ārpus pilsētas

4,1–4,2

4,2 (4,2–4,3)

4,8 (4,8)
CNG:
4,7 (4,8) m33/100 km

4,4–4,6 (4,3–4,5)

5,2 (5,0)

5,7

3,7–3,9

3,8–3,9 (3,7–3,8)

3,8–3,9 (4,1–4,2)

4,2–4,3 (4,4–4,5)

4,5

5,3–5,4 (5,0–5,1)

6,1 (5,8)

6,6

4,0–4,2

4,1–4,2 (3,9–4,0)

4,3–4,4 (4,5–4,6)

4,7–4,8 (4,9–5,0)

4,9

610/1 740; G-TEC: 480/1 610

CO2 izmeši (g/km)

113–115

109–112 (106–109)

132 (126)
CNG: 102 (99)

123–125 (116–119)

140 (133)

154

105–109

106–109 (102–105)

112–114 (118–120)

123–126 (129–132)

129

Apgriešanās diametrs (m)

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

995

4,8–4,9 (4,7–4,8)

13.9°

4,8–4,9

610 l
1 050

1 549

890

12.2°

– kombinētais

5,8 (5,5)
CNG:
5,7 (5,6) m33/100 km

983

1 465

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

2 686

1 091

4 667

2 017

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena
diska (ElektroHidraulisks viena diska hidraulisks daudz
disku)

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

4x4

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Hidraulisks viena
diska (ElektroHidraulisks viena diska hidraulisks daudz
disku)

Manuāla 5 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1 247

1 247 (1 269)

1 416 (1 441)

1 277 (1 291)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

645

645

524 (513)

Pilnā masa (kg)

1 817

Transmisija

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

4x4

4x4

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena
diska (Elektrohidraulisks daudz
disku)

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7
pakāpju DSG)

Automātiska 6
pakāpju DSG

Automātiska 6
pakāpju DSG

Manuāla 5 pakāpju

Manuāla 5 pakāpju
(Automātiska 7

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 6

1 342 (1 357)

1 450

1 327

1 327 (1 342)

1 354 (1 374)

1 458 (1 490)

1 485

645

585

638

645

645

645

638

585

1,010

Sajūgs

Priekšpiedziņa

1,449

Piedziņas tips

1,454

TRANSMISIJA

1 540
1 814

1 817 (1 839)

1 865 (1 879)

1 847 (1 861)

1 852 (1 867)

2 013

1 897

1 897 (1 912)

1 924 (1 944)

2 021 (2 053)

2 048

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg) 620

620 (630)

700 (710)

630 (640)

660 (670)

720

650

660

670 (680)

720 (740)

730

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1 100

1 300

1 400

1 500

1 600

1 600

1 400

1 500

1 600

2 000

1 800

Degvielas tvertnes tilpums (l)

50

50 + 15 kg CNG

50

50

55

50

50

50

55

55

50

* Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju
** Automašīnu iespējams aprīkot ar vissezonas riepām. Sazinieties ar jūsu autorizēto ŠKODA partneri, lai iegūtu vairāk informācijas.
( ) Attiecas uz versijām ar automātisko pārnesumkārbu.
Norādītās vērtības atbilst standarta modelim bez papildaprīkojuma.
Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

SVARS

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, kā
arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.
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PIEZVANIET MUMS, LAI PI ERAKSTĪTOS UZ
TEST A BRAUCIENU

Jūsu ŠKODA partneris:

