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CENNÍK
NOVÁ ŠKODA OCTAVIA

MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP  18 050 €    19 710 €    22 620 €

1.0 TSI 81 kW (110 k) e-TEC 7° DSG –  22 410 €    25 310 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 6° MP  20 150 €  21 810 €    24 730 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) e-TEC 7° DSG –  24 510 €  27 420 €

1.5 TSI 96 kW (130 k) G-TEC 7° DSG  – –  28 510 €

2.0 TDI 85 kW (115 k) 6° MP  21 220 €  22 810 €  25 800 €

2.0 TDI 85 kW (115 k) 7° DSG  –  24 810 €  27 800 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 6° MP –  24 810 €  27 800 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° DSG –  26 810 €  29 800 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 4x4 7° DSG –  29 300 €  32 300 €

2.0 TDI 147 kW (200 k) 4x4 7° DSG –  30 870 €  33 820 € 

ACTIVE AMBITION STYLEOCTAVIA LIFTBACK

OCTAVIA COMBI ACTIVE AMBITION STYLE

MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP  19 000 €  20 660 €  23 580 €

1.0 TSI 81 kW (110 k) e-TEC 7° DSG –  23 360 €    26 260 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 6° MP  21 100 €  22 760 €  25 680 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) e-TEC 7° DSG –  25 460 €  28 380 €

1.5 TSI 96 kW (130 k) G-TEC 7° DSG –  26 560 €  29 470 €

2.0 TDI 85 kW (115 k) 6° MP  22 180 €  23 760 €  26 750 €

2.0 TDI 85 kW (115 k) 7° DSG –  25 760 €  28 750 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 6° MP –  25 760 €  28 750 € 

2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° DSG –  27 760 €  30 750 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 4x4 7° DSG  –  30 250 €  33 250 €

2.0 TDI 147 kW (200 k) 4x4 7° DSG –  31 830 €  34 770 €

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

ZIMNÉ 
komplety

FINANCOVANIE 
NaMieru

FINANCOVANIE 
NaRovinu 1,99 %

VÝBAVA  
až do 1 200 € 

SERVIS
5 rokov 
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PALETA MOTORIZÁCIÍ

AUTOMATICKY ZÍSKAVATE:
 Záruku na 5 rokov  
 Financovanie 1,99 % alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru 
 Servisný balík na 5 rokov/75 000 km grátis (balík v hodnote 690 €)
 Výbavu v hodnote až do výšky 1 200 € grátis
 Zimné komplety (v hodnote 600 €)
 Celková cenová výhoda pre zákazníka až 2 490 €

Široká paleta či už karosárskych vyhotovení, motorov, alebo derivátov.
Liftback, Combi, G-TEC, e-TEC, PHEV, RS, Scout, diesel, benzín, 4x4, DSG

ŠKODA OCTAVIA PHEV:
 Výrazné zníženie emisií CO2: cca 30 g/km (WLTP)
 Plne elektrický pohon približne 60 km (WLTP); najvyššia 
rýchlosť 140 km/h

 Zvýšená dynamika vozidla
 Rekuperácia brzdnej energie
 Plug-in nabíjanie (AC)

NAFTOVÉ MOTORY:
 Založené na architektúre EA288 – nová konštrukcia motorov 
zvyšuje kultivovanosť chodu pohonnej jednotky a znižuje 
spotrebu paliva, vybavené filtrom pevných častíc a systémom 
SCR s AdBlue® na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx). 

 Samostatné chladenie hlavy a bloku motora – riadiaca jednotka 
ovláda prúdenie kvapaliny (výrazne urýchlené zahriatie motora 
na prevádzkovú teplotu).

 Prepracované turbodúchadlo umožňujúce naklápanie lopatiek 
statora – motor vďaka tomu ponúka dynamickejšiu reakciu pri 
zošliapnutí plynového pedála.

BENZÍNOVÉ MOTORY:
 Založené na modernej architektúre EA211 – znížená spotreba 
paliva, plocha valcov s vrstvou plazmatického nástreku pre 
lepšiu účinnosť, vybavené filtrom pevných častíc.

 Millerov spaľovací cyklus s vyššou kompresiou (maximálny 
krútiaci moment je k dispozícii v nižších otáčkach).

 Pre 1.5 TSI vypínanie valcov (Active Cylinder Technology) – 
optimálna účinnosť vďaka motoru s prispôsobiteľným objemom, 
nižšia spotreba paliva.

ŠKODA OCTAVIA E-TEC:
 Znížené emisie CO2/spotreba paliva nižšia o 0,4 l/100 km
 Zvýšená dynamika vozidla
 Rekuperácia brzdnej energie

ŠKODA OCTAVIA G-TEC:
 Alternatívny pohon v podobe stlačeného zemného plynu (CNG).
 Znížené emisie CO2 v porovnaní s benzínovými motormi zhruba 
o 25 %, výrazne menej oxidov dusíka (NOx) a žiadne pevné 
častice (nie je nutné použitie filtra pevných častíc).

OCTAVIA OCTAVIA G-TEC OCTAVIA iV OCTAVIA RS

OCTAVIA COMBI OCTAVIA COMBI G-TEC OCTAVIA COMBI iV OCTAVIA COMBI RS OCTAVIA COMBI SCOUT

 Na každé vozidlo ŠKODA OCTAVIA sa vzťahuje záruka  
5 rokov/100 000 km

 Pre model PHEV záruka na batériu 8 rokov/160 000 km

ZÁRUKA:PONUKA FINANCOVANIA ŠKODA NaMieru:
ŠKODA OCTAVIA Active 1.5 TSI 110 kW 6° MP

 Cena: 20 050 €
 Akontácia 20 %: 4 010 €
 Dĺžka: 48 mesiacov
 Financovaná hodnota: 16 040 €
 Splátka s poistením (PZP, HP, GAP): 279,87 €

Modelový príklad financovania pre ŠKODA OCTAVIA 1.5 TSI Active 110 kW v cenníkovej cene 20 050,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 4,69 %, dĺžke úveru 48 mesiacov, výške poskytnutého úveru  
16 040 € a pri 20 % akontácii (4 010,00 €), s ročne najazdenými 15 000 km. Počet splátok 48, prvých 47 splátok je vo výške 279,87 €, posledná splátka je vo výške 9 155,72 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné 
poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 9,51 %. Celková suma na úhradu je 26 319,55 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie 
zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

ACTIVE 
Interiér Active

Poťah sedadiel – látka Active

Oceľové disky s krytmi TEKTON 6,5J x 16" (205/60 R16)

RKA+ – systém kontroly tlaku v pneumatikách 

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+

Asistent rozjazdu do kopca

7 airbagov – čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca  
s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

LANE ASSIST – asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu

LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia  

LED predné hmlové svetlomety

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

LED zadné svetlá – základný variant

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia (vrátane 
COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST a PEDESTRIAN PROTECTION)

Rádio SWING s 8,25" farebným dotykovým displejom, 2x UCB-C, 4 reproduktory

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Komfortné telefonovanie s Bluetooth 

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu  
(pre DSG s radiacimi páčkami pod volantom)

Manuálna klimatizácia

MAXIDOT – plnegrafický displej palubného počítača

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Obmedzovač rýchlosti

EASY START – centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a štartovaním 
tlačidlom

Strešný nosič – čierny (len pre Combi)

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Zadný stierač (len pre Combi)

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Tónované sklá

Prídavné kúrenie (len pre vznetové motory)

Isofix – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle 
spolujazdca vpredu

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60 : 40

12 V zásuvka v batožinovom priestore

Elektromechanická parkovacia brzda

Tiesňové volanie – Emergency Call

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km  
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium 
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie 
náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

AMBITION (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition 

Poťah sedadiel – látka Ambition

Disky TWISTER z ľahkej zliatiny 7J × 16" (205/60 R16)

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS  7,5J x 18" leštené (pre 2.0 TDI 147 kW)

4 reproduktory vzadu

CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizácia

Parkovacie senzory vzadu

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov (len pre Combi)

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu  
(pre DSG s radiacimi páčkami pod volantom)

Tempomat

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s manuálne nastaviteľnými 
bedrovými opierkami

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi ventilácie  
pre cestujúcich vzadu

Schránka na okuliare

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Chrómovaná mriežka chladiča

Zmetáčik vo výplni dverí vodiča

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style

Poťah sedadiel – látka Style

Disky ROTARE z ľahkej zliatiny 7J × 17" (205/55 R17)

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS  7,5J x 18" leštené (pre 2.0 TDI 147 kW)

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou prisvecovania do zákrut  
a uvítacím efektom 

LED zadné svetlá – FULL LED s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím 
efektom

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním 
údajov

Rádio BOLERO s 10" farebným dotykovým displejom, 2x USB-C, SmartLink+, 
hlasové ovládanie

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá  
s automatickým stmievaním na strane vodiča

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu 
(pre DSG s radiacimi páčkami pod volantom)

Strešný nosič – strieborný (len pre Combi)

Parkovacie senzory vpredu

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom

Ambientné LED osvetlenie interiéru

Osvetlenie pre nohy vpredu a vzadu

2x USB-C na nabíjanie vzadu a 1x USB-C v držiaku spätného zrkadla

Chrómpaket (chrómované podokenné lišty a lišta v prednom nárazníku)

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov



www.skoda‑auto.sk

ACTIVE AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA

AKČNÉ PAKETY

ACTIVE PLUS
Parkovacie senzory vzadu
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
4 reproduktory vzadu

WSA 389 – –

FUNKČNÝ paket
Vyhrievané predné sedadlá
SmartLink
Vkladané tkané koberce

W96 359 – –

AMBITION PLUS
KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania s alarmom a SAFE systémom
LIGHT & RAIN ASSIST
Ambientné osvetlenie

WSB – 449 –

SPORT paket I (nie je možné pre G-TEC, 2.0 TDI 147 kW, pre Liftback/Combi) 
Disky kolies z ľahkej zliatiny PULSAR AERO 7J x 17" čierne leštené (205/55 R17)
3-ramenný vyhrievaný športový volant pre AP s ovládaním DSG prevodovky
DYNAMIC PACK – športový podvozok (–15 mm), športové sedadlá vpredu, poťah sedadiel čierna látka  
so sivým prešívaním, prístrojová doska potiahnutá čiernou látkou so sivým prešívaním, čierny strop, ozdobné 
kryty pedálov, SUNSET, čierne matné okenné lišty, čierne lakované vonkajšie spätné zrkadlá a maska chladiča, 
čierny lakovaný zadný spojler (pre Liftback)/čierny lakovaný strešný nosič (pre Combi), odistenie operadiel 
zadných sedadiel z batožinového priestoru, ambientné LED osvetlenie interiéru s osvetlením priestoru  
na nohy vpredu a vzadu

W91 – 1 585/1 423 –

DIZAJN paket (nie je možné pre e-TEC, pre Liftback/Combi)
SUNSET
Chrómové lišty v nárazníkoch
Ozdobné prahy dverí
Strešný nosič strieborný (pre Combi)

WSW – 412/519 –

W94 – 543 543 

KOMFORT paket (nie je možné pre 1.0 TSI 81 kW MP) 
3-zónová automatická klimatizácia CLIMATRONIC 
Vyhrievané zadné sedadlá
Vyhrievané čelné sklo

SIMPLY CLEVER paket (pre Liftback/Combi)
Držiak tabletu, kôš vo výplni dverí, držiak multimédií v stredovej konzole a obojstranný koberec  
v batožinovom priestore
Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
230 V zásuvka a 5x USB
Lakťová opierka vzadu s otvorom na prepravu dlhých predmetov (len pre Ambition Liftback)

W95 – 468/368 252

STYLE PLUS
Parkovacia kamera
Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom a elektrická detská poistka
Elekktricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou a elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na strane vodiča s pamäťou  
a osvetlením nástupného priestoru
SIDE ASSIST
Odkladací priestor pod zadným platom a slnečné clony zadného okna  a zadných bočných okien  
(len pre Liftback)
Elektrický kryt batožinového priestoru so slnečnou clonou, opierky hlavy vzadu s dodatočnou funkciou  
(len pre Combi)

WSD – – 949

TECH paket
Head-up displej
DRIVING MODE SELECT
Phonebox2

W92 – – 889

ASISTENT paket
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat
CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich (čelná a zadná časť)
Bočné airbagy vzadu a stredový airbag 
SIDE ASSIST

W93 – – 1 101

SPORT paket II (nie je možné pre G-TEC, pre Liftback/Combi)
Disky kolies z ľahkej zliatiny VEGA 7,5J x 18" čierne leštené (225/45 R18)
3-ramenný vyhrievaný športový volant pre AP s ovládaním DSG prevodovky
DYNAMIC PACK – športový podvozok (–15 mm), športové sedadlá vpredu, poťah sedadiel čierna látka so sivým 
prešívaním, prístrojová doska potiahnutá čiernou látkou so sivým prešívaním, čierny strop, ozdobné kryty 
pedálov, SUNSET, čierne matné okenné lišty, čierne lakované vonkajšie spätné zrkadlá a maska chladiča, čierny 
lakovaný zadný spojler (pre Liftback)/čierny lakovaný strešný nosič (pre Combi), odistenie operadiel zadných 
sedadiel z batožinového priestoru

W97 – – 1 250/1 194
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ACTIVE AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA

BEZPEČNOSŤ
DRIVER ALERT – systém rozpoznania únavy EM1 – 44 44

Bočné airbagy vzadu PE4 – 314 314

Stredový airbag vpredu PE5 – 162 162

Bočné airbagy vzadu a stredový airbag (možné len so 7W4) PE6 – 476 –

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich (čelná časť) (nie je možné s PE4/PE6) 7W2 161 161 161

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich (čelná a zadná časť) (možné len s PE4/PE6) 7W4 – 180 180

AUTO LIGHT ASSIST – asistent diaľkových svetiel (nie je možné s PKA) PK8 – 290 –

REAR LIGHT VIEW paket – parkovacia kamera a FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru  
a uvítacím efektom

PKR – 570 386

LIGHT AND VIEW paket – FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS,  funkciou prisvecovania do zákrut  
a uvítacím efektom, FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím efektom,  
parkovacia kamera (možné len s PW2/PW4)

PKA – 1 769 –

LED predné hmlové svetlomety s funkciou CORNER 8WH – 116 116

Výsuvné ostrekovače svetiel 8X8 – 137 137

LIGHT AND RAIN ASSIST – dažďový a svetelný senzor a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním PW2 – 250 –

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na strane vodiča, LIGHT AND RAIN 
ASSIST – dažďový a svetelný senzor a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

PW4 – 503 l

FUNKČNOSŤ
Paket pre zlé cesty (nie je možné pre G-tec) PFA 169 169 169

DRIVING MODE SELECT – volba jazdného profilu PFC – 107 –

Adaptívny podvozok DCC vrátane  DRIVING MODE SELECT (nie je možné pre G-tec) PFD – 994 994

Športový podvozok  (nie je možné pre G-tec) PFE – 157 157

Športový podvozok a progresívne riadenie PFH – 319 319

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 – 119 119

Deliaca sieť (len pre Combi) 3CX 164 164 164

Mezipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi, nie je možné pre G-tec) PKE – 255 255

Sieťový program a cargo elementy v batožinovom priestore 6M3 – 71 71

Sieťový program a cargo elementy v batožinovom priestore a odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca 
(nie je možné pre e-tec, WSD, PWC, PWD, PWE)

PKJ – 88 88

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD – 45 l

Elektrická detská poistka 4H5 – 45 45

Sun and Pack – odkladací priestor pod zadným platom a slnečné clony zadného okna  a zadných bočných okien, 
detská bezpečnostná poistka, elektricky ovládateľná (Len pre Liftback)

PKS – 274 –

Spací paket – zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou, slnečné clony zadných bočných okien, detská 
bezpečnostná poistka, elektricky ovládateľná (Len pre Combi) (nie je možné s WSD, PD6/PD7)

PKZ – 257 257

Spací paket I – zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou, el. kryt batožinového priestoru s slnečnou clonou, el, 
otváranie piatych dverí, el. detská poistka, FULL LED zadné svetlá (len pre Combi)

PS7 – 887 722

Spací paket II – zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou, el. kryt batožinového priestoru s slnečnou clonou, 
el, otváranie piatych dverí virtuálnym pedálom, el. detská poistka, FULL LED zadné svetlá  (len pre Combi, možné 
len s WSB)

PS6 – 1070 –

Comfort paket I – el. kryt batožinového priestoru (len pre Combi), el, otváranie piatych dverí, el. detská poistku, 
FULL LED zadné svetlá (Liftback/Combi)

PD7 – 610/674

Comfort paket II – el. kryt batožinového priestoru, (len pre Combi) el, otváranie piatych dverí virtuálnym 
pedálom, el. detská poistka, FULL LED zadné svetlá (možné len s WSB, Liftback/Combi)

PD6 – 789/853

426/490

–

SIMPLY CLEVER paket – držiak tabletu, držiak multimédií v stredovej konzole, kôš na odpadky v predných 
dverách (možné len s 3GN)

PKD – 93 93

Príprava pre ťažné zariadenie (nie je možné pre G-tec)¹ 1M5 188 188 188

Ťažné zariadenie, elektricky ovládané, s adaptérom PK1 922 922 922

VOLANTY/ INTERIÉRY/SEDADLÁ
2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant s ovládaním na rádio a telefón PL4 – 135 l

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant s ovládaním na rádio a telefón a ovládaním DSG prevodovky PLC – 135 l

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant s ovládaním na rádio a telefón PL7 121 121

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant s ovládaním na rádio a telefón a ovládaním DSG prevodovky PLE 121 121

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodičovo s pamäťou  
(nie je možné pre e-TEC, možné len s WSD)

PWC – – 1 018

AGR predné sedadlá – základný variant (nie je možné s WSD, PWC, PKJ) PWE – 552/438 438

AGR kožené predné sedadlá - elektricky nastaviteľné s pamäťou a nastavením dĺžky sedáka, masážnou funkciou 
a ventiláciou (možné len s WSD)

PWD – – 2 690

Koženka na zadnej strane operadiel sedadiel – Ambition PBB – 25 –

Koženka na zadnej strane operadiel sedadiel – Style PBC – – 25

Poťah sedadiel – koža/látka PBD – 1 006/834 841

Poťah sedadiel – koža PBE – – 1 636

Poťah sedadiel – SUEDIA/koža PBF – – 1 392

Prístrojová doska – béžová PBI – – 0

Dekor prístrojovej dosky Piano čierny 5MN – – 0
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DISKY/PNEUMATIKY

Disky kolies z ľahkej zliatiny TWISTER 7J x 16" PJ0 557 l –

Disky kolies z ľahkej zliatiny VELORUM 6,5J x 16" PJ1 627 71 –

Disky kolies z ľahkej zliatiny ROTARE 7J x 17" PJ2 – 531 l

Disky kolies z ľahkej zliatiny PULSAR 7J x 17" čierne leštené PJ3 – 727 197

Disky kolies z ľahkej zliatiny VEGA 7,5J x 18" čierne leštené PJ4 – 1 330 799

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS 7,5J x 18" leštené (štandard pre 2.0 TDI 147 kW) PJ5 – 1 294 763

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS 7,5J x 18" antracitové leštené (všetky motorizácie okrem 2.0 TDI  
147 kW/pre 2.0 TDI 147 kW)

PJ6 – 1 400/106 870/106

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie PJA 143 143 143

Rezerva plnohodnotná, zdvihák, náradie PJB 143 143 –

Rezerva dojazdová, zdvihák, náradie (možné s 9VS, nie je možné pre G-TEC, e-TEC a 1.0 TSI 81 kW 6° MP) PJC – 143 143

KOMFORT
Akustické okná vpredu VW6 – 124 124

Akustické okná vpredu + SUNSET VW5 – 326 326

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 – 322 l

PARK ASSIST – parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X5 – 658 336

Adaptívny tempomat do rýchlosti 210 km/h 8T8 – 415 415

SIDE ASSIST – systém monitorovania mŕtveho uhla (možné s PW4, WSB/W91, RAA/RAF) 7Y1 – 484 484

TRAVEL ASSIST – rozpoznanie dopravných značiek, prediktívny tempomat, LANE ASSIST – adaptívne vedenie  
v pruhu a TRAFIC JAM ASSIST (pre DSG aj EMERGENCY ASSIST) (možné len s RAF) PSK – 963 660

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním pre benzínové/dieselové motorizácie PHC –

Vyhrievané čelné sklo 4GW –

1 085/922
286

1 085/922
286

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika 4KF – 204 204

Zadný stierač (len pre Liftback) 8M1 137 137 137

Panoramatická posuvná strecha (len pre Combi) 3FU – 1 109 1 109

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Rádio BOLERO s 10" farebným dotykovým displejom, 2x USB-C, SmartLink, hlasové ovládanie (možné len s 9WJ) RAA – 550 l

Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, hlasovým ovládaním, mapový podklad Európy  
v internej pamäti prístroja a online služby na 1 rok (možné len s 7J2 a 9WJ)

RAF – 1 592 991

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním 7J2 – 434 l

Bezdrôtový SmartLink 9WJ – 0 l

Canton Sound System – 12 reproduktorov so subwooferom v batožinovom priestore  
(možné s PJC, nie je možné pre G-TEC, e-TEC a 1.0 TSI 81 kW 6° MP)

9VS – 558 558

Komfortné telefonovanie s Bluetooth, LTE a Phoneboxom2 PT2 – 295 –

5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle) U9C – 157 l

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
EASY START – systém bezkľúčového štartovania s alarmom a SAFE systémom PDB 259 259 –

OSTATNÉ
UNI Farba modrá Energy *UNI 0 0 0

Metalické farby *MET 596 596 596

Špeciálne farby biela Candy, červená Corrida *SPE 387 387 387

Metalické farby čierna Crystal a červená Velvet *FLT 1 003 1 003 1 003

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km EA4 l l l

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150 000 km EA9 237 237 237

ACTIVE AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL
Servis 5 rokov do 75 000 km 690 1 680

Servis 5 rokov do 100 000 km 858 2 424

Servis 5 rokov do 150 000 km 1 182 3 480

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc. 

1 Ak nebude vozidlo z výroby vybavené min. prípravou na ťažné zariadenie, vozidlo nebude môcť byť homologizované na ťahanie prívesu.
2 Phonebox – odkladací box s bezdrôtovým nabíjaním mobilného telefónu – zariadenie musí byť kompatibilné s nabíjacím štandardom Qi®.

Všetky motory na splnenie limitov emisného predpisu EU6 využívajú filter pevných častíc na zachytávanie a redukciu nespálených pevných častíc výfukových plynov.
Motory TDI využívajú systém AdBlue na zníženie emisií NOx.



www.skoda‑auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava zna-
mená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a  jej možnú kom-
binovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť ŠKODA AUTO 
Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 7. 12. 2020 (MR 2021)
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