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Active Plus sisaldab (lisaks Active varustusele): Ambition Plus sisaldab (lisaks Ambition varustusele): Elegance Plus sisaldab (lisaks Elegance varustusele):

tehase alarm; kolme kodaraga nahkrool; püsikiirushoidik; 4 lisakõlarit 
taga; 16" valuveljed (asendavad standardvelgi).  
Varustuse tavahind 1 265 €

tehase alarm; metallikvärv; automaatne kliimaseade Climatronic; 
käed-vabad telefonisüsteem; LED-tagatuled.  
Varustuse tavahind 1 350 €

tehase alarm; LED-tagatuled; KESSY, võtmeta avamis- ja käivitussüsteem; 
parkimisandurid taga; käed-vabad telefonisüsteem, raadio ja telefoni juhti-
mine roolilt; raadio Bolero. Varustuse tavahind 1 310 €

OCTAVIA CNG LUUKPÄRA  
Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, 100 km Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus

1,4 TSI G-TEC CNG 81 / 110 6-k. manuaal 3,5 kg / 5,3 l 18 100 € 18 790 € 19 700 € 20 390 € 21 200 € 21 890 €

1,4 TSI G-TEC CNG DSG 81 / 110 7-k automaat 3,5 kg / 5,3 l 19 500 € 20 190 € 21 100 € 21 790 € 22 600 € 23 290 €

OCTAVIA CNG COMBI 
Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, 100 km Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus

1,4 TSI G-TEC CNG 81 / 110 6-k. manuaal 3,5 kg / 5,3 l 18 900 € 19 590 € 20 600 € 21 290 € 22 000 € 22 690 €

1,4 TSI G-TEC CNG DSG 81 / 110 7-k automaat 3,5 kg / 5,3 l 20 300 € 20 990 € 22 000 € 22 690 € 23 400 € 24 090 €

Mootor 1,4 TSI G-TEC CNG LUUKPÄRA 1,4 TSI G-TEC CNG COMBI
Kütus surugaas CNG / bensiin surugaas CNG / bensiin

Võimsus, kW / hj 81 / 110 81 / 110

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 200 / 1500-3500 200 / 1500-3500

Mootori valem, töömaht R 4 / 1395 R 4 / 1395

Suurim kiirus, km / h 195 (195) 193 (193)

Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 10,9 (11,0) 11,0 (11,1)

Kütusekulu linnas, l / 100km (G-TEC'il gaas / bensiin) 4,5 kg / 6,9 l (4,5 kg / 6,5 l) 4,5 kg / 7,0 l (4,5 kg / 6,5 l)

Kütusekulu maanteel, l / 100 km (G-TEC'il gaas / bensiin) 2,9 kg / 4,4 l (2,9 kg / 4,6 l) 2,9 kg / 4,5 l (2,9 kg / 4,7 l)

Keskmine kütusekulu, l / 100 km (G-TEC'il gaas / bensiin) 3,5 kg / 5,3 l (3,5 kg / 5,3 l) 3,5 kg / 5,4 l (3,5 kg / 5,4 l)

Heitgaaside CO2 sisaldus g / km (G-TEC'il gaas / bensiin) 94 / 124 (94 / 123) 96 / 126 (95 / 124)

Pikkus / laius / kõrgus, mm 4659 / 1814 / 1461 4659 / 1814 / 1465

Teljevahe, mm 2676 2676

Rööbe ees / taga, mm 16": 1543 / 1515 1543 / 1515

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) 1394 (1419) 1416 (1441)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg) 559 (548) 524 (513)

Täismass, kg 1865 (1892) 1865 (1879)

Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1400 / 690 (700) 1400 / 700 (710)

Pöörderingi läbimõõt, m 10,4 10,4

Kliirens, mm 140 140

Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga (G-TEC ja GreenLine ilma varurattata) 460 480

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega l, varurattaga (G-TEC ja GreenLine ilma varurattata) 1450 1610

Kütusepaagi maht, l (G-TEC puhul lisandub surugaasi paak) 50 + 15kg CNG 50 + 15kg CNG

Auto hind

Auto hind

Tehnilised andmed



Turvalisus Kood Active Ambition Elegance

ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett: tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid, helkurvest, eestikeelne kasutusjuhend (soovi korral venekeelne) 449 € 449 € 449 €
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega q q q
Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad) PE3 q q q
Külgturvapadjad taga PE4 290 € q q
Põlve turvapadi juhile 4UP q q q
Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd (esiistmetel eelpingutitega) ja kinnitamata turvavöö hoiatus q q q
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel q q q
Elektrooniline juhitavuskontroll ESC (ABS-pidurid, mootoriga pidurdamise regulatsioon (MSR), veojõukontroll (ASR), järelhaagise stabiilsuskontroll (TSA), elektrooniline diffe-
rentsiaalilukk (XDS), järelkokkupõrke vältimise süsteem (MKB))

PFA q q q

Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates, säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul peale piduripedaali vabastamist (standardis 
DSG automaatkäigukastiga)

UG1 70 € 70 € 70 €

Proaktiivne turvasüsteem eesistujatele (Pre-Crash): avariiohu korral (näiteks hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ja lahtised küljeaknad/
katuseluuk suletakse automaatselt; (Activel ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE4)

7W1 135 € 135 € 135 €

Juhi väsimusastet jälgiv hoiatussüsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke) PKH 50 € 50 € 50 €
Päevasõidutulede automaatne lülitus q q q
Udutuled ees PW1 180 € q -
Tumedaks toonitud udutuled ees PW8 - 20 € -
Kurvifunktsiooniga udutuled ees PW2 280 € 110 € -
Kurvifunktsiooniga udutuled ees, tumedaks toonitud PW9 - - q
LED-tagatuled 8SK - 120 € 120 €
Bi-Xenon esilaternad, AFS (Adaptive Frontlight System) LED päevatulede ja tumedaks toonitud, kurvifunktsiooniga udutuledega + integreeritud esilaternate pesurid; ainult 
koos Coming Home funktsiooniga (PWE) 

PK9 - 1 090 € q

Coming/Leaving Home funktsioon, tunnelituled, vihmasensor PWE - 185 € q
Esilaternate pesurid PK5 q q q
Soojendusega klaasipesurite düüsid 9T1 q q q
Klaasipesuvedeliku taseme indikaator q q q
Rehvirõhu monitooring q q q
Tehase alarm, mahu- ja kallutusanduriga PDA 290 € 290 € 290 €
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel q q q
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel 3G2 30 € 30 € 30 €
Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q
Immobilisaator q q q
Lisastopptuli tagaakna ülaservas q q q
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit PDC q q q
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga; ainult koos parkimisanduritega (7X1/7X2/7X5) PDD - 650 € 650 €
Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritavad q q q
3-kodaraga nahkrool, käigukangi ja käsipiduri hoovad nahkkattega PLW 200 € q -
3-kodaraga nahkrool raadio juhtimisega PL4 - 100 € q
3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos PT0/PT1/PT2/PT3/PT5/PT6 PL5 - 120 € 20 €
3-kodaraga sportlik nahkrool PLS - 120 € -
3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLU - 240 € 140 €
3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ja DSG käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG-käigukasti ja käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLX - 320 € 220 €
3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ja DSG käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG-käigukastiga PLL - 200 € 100 €
Käigukangi ja käsipiduri hoovad nahkkattega - q q
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid q q q
Kokkuklapitavad küljepeeglid, integreeritud valgustitega (Boarding Spots) PW3 - 50 € q
Automaatselt tumenevad, kokkuklapitavad küljepeeglid koos integreeritud valgustitega (Boarding Spots); ainult koos automaatselt tumeneva salongipeegli (4L6) ja Coming/
Leaving Home funktsiooniga (PWE)

PW4 - 150 € 95 €

Mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad, integreeritud valgustitega, kokkuklapitavad küljepeeglid; ainult koos automaatselt tumeneva salongipeegli (4L6) ja el. istmete-
ga ees (PWA või PWC)

PW5 - - 100 €

Auto varustus

q sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes

OstAme tAgAsi teie  
OlemAsOlevA AutO!



Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

Salongi tahavaatepeegel automaatselt tumenev; ainult koos Coming Home funktsiooni (PWE) või kliimaseadmega Climatronic (PHB) 4L6 - 60 € 60 €
Elektrilised aknatõstukid ees q q q
Elektrilised aknatõstukid taga PH4 160 € q q
Toonitud aknaklaasid ees, taga ja külgedel (5%) PH1 q q q
SunSet: tumedaks toonitud (35%) tagumised aknaklaasid alates B-piilarist; ainult koos el. akendega taga (PH4) PH7 140 € 140 € 140 €
Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga; kindalaegas jahutusega PHE q q -
"Climatronic" - kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi reguleeritav juhile ja kaassõitjale; tolmu ja õietolmu filtritega, temperatuuri ja õhuniiskuse sensoritega; kindal-
aegas jahutusega

PHB - 430 € q

Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk (ainult luukpärale); välistab standardist prillilaeka laekonsoolis (7N2) PH9 - 900 € 900 €
Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk (ainult Combile); välistab standardist prillilaeka laekonsoolis (7N2) PH8 - 990 € 990 €
Püsikiirushoidik 8T2 165 € q q
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele (Intelligent Light Assistant); ainult koos auto-
maatselt tumeneva salongipeegliga (4L6)

8G1 - 180 € 180 €

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist), automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu korral; ei saa koos adaptiivse kiirushoidikuga (PLI); ainult 
koos Maxi Dot infoekraaniga

6K2 280 € 280 € 280 €

Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiva radarisüsteemiga, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni 
seismajäämiseni); ainult koos multifunktsionaalse rooliga (PL4/PL5/PLU/PLX)

PLI - 640 € 640 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), jälgib kaamera abil teemärgistust ning hoiatab juhti, kui auto hakkab valitud sõidureast väljuma. Vajadusel juhib süsteem 
auto sujuvalt tagasi sõidurea keskele; ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE) ja raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega (PNC/PNE)

PWH - 420 € 420 €

Tagumine parkimisabi, akustilise hoiatusmärguandega; raadio Bolero või naviseadme olemasolul kuvatakse info selle ekraanile 7X1 320 € 320 € 320 €
Parkimisabi ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega; raadio Bolero või naviseadme olemasolul kuvatakse info selle ekraanile 7X2 620 € 620 € 620 €
Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking Assistance System) - auto leiab sobiva parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab vastavalt juhistele käike 
lülitama ja pidurdama), info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme ekraanile; ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega (PNE/PNC)

7X5 - 930 € 930 €

Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega; ainult koos parkimisan-
duritega 7X1/7X2/7X5 ja käed-vabad telefoniseadmega PT1/PT2/PT3/PT5/PT7

KA1 - 250 € 250 €

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk (ainult Combi) 4E7 340 € 340 € 340 €
Soojendusega esiklaas; Ambitionile ainult koos kliimaseadmega Climatronic (PHB) või Coming Home funktsiooniga (PWE) PH5 - 190 € 190 €
Kaugjuhtimisega lisasoojendus; välistab elektrilise lisasoojenduse (7E6); koos soojendusega esiklaasiga (PH5) tuleb lisada ka Climatronic (PHB) PHC - 970 € 970 €
Soojendusega esiistmed PW0 q q q
Soojendusega tagumised äärmised istmed PW7 - 150 € 150 €
Tagaakna soojendus q q q
Eemaldatav haagisekonks, adapteriga; ei saa koos 4E7, PH8, PH9, PHC, PWA, PWC, PLB, PLC, PLD, PLE, 3CX, PK6, PKC, WBC, PKI, PW7, UK3, 7X5, 6K2, 9Z3, 9JB, 9JD, PDD PK0 510 € 510 € 510 €
Tagasilla kivikaitse (plastist); ei saa koos raskete teeolude paketiga (PK4) 1SL 50 € 50 € 50 €
Katusereelingud, musta värvi; ainult Combi PG0 q q q
Katusereelingud, hõbehallid; ainult Combi PG1 - 140 € 140 €
Juhiistme kõrgus reguleeritav q - -
Esiistmete kõrgus reguleeritav, nimmetugedega PK2 - q q
Elektriliselt seadistatav juhiiste, mälufunktsiooniga; ainult koos automaatselt tumenevate ja mälufunktsiooniga küljepeeglitega (PW5) ja automaatselt tumeneva salongi-
peegliga (4L6)

PWA - - 490 €

Elektriliselt seadistatavad juhi- ja kõrvalistuja iste, juhiiste mälufunktsiooniga; ainult koos automaatselt tumenevate ja mälufunktsiooniga küljepeeglitega (PW5) ja automaat-
selt tumeneva salongipeegliga (4L6)

PWC - - 870 €

Sportpakett "Dynamic": sportistmed ees, 3-kodaraga nahkrool (ei ole multifunktsionaalne, asendab standardis olevat rooli), läveliistud; ei saa koos el. istmete, nahksisu või PKI-ga WBC - 250 € 180 €
Valgustatud jalaruum ees ja taga 6T2 - 10 € 10 €
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks, ei saa koos WBC, el. istme ja nahast istmekatetega (PWA, PWC, PLA, PLB, PLC, PLD, PLE); PKI - 80 € 80 €
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav 3NZ q - -
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav, käetoega keskel, läbilaadimisvõimalus 3NU - q q
Suusakott tagaistme käetoe taga 3X5 - 110 € 110 €
Tagumise istme seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 - 80 € 80 €
Kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/kumm) PK6 40 € 40 € 40 €
Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CX 160 € 160 € 160 €
Simply Clever lahendused: multimeedia hoidik keskkonsoolis, tahvelarvuti hoidik tagaistujale, sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis, kahe poolega pakiruumi matt; ei saa koos 
PK3, sportpaketiga WBC ja telefonisüsteemidega PT0/PT1/PT5/PT7

PKC 70 € 70 € 70 €

Auto varustus

q sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes



Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

Simply Clever lahendused: multimeedia hoidik keskkonsoolis, tahvelarvuti hoidik tagaistujale, sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis, kahe poolega pakiruumi matt, ainult koos 
telefonisüsteemidega PT0/PT1/PT5/PT7; ei saa koos PK3 ja sportpaketiga WBC

PKD 70 € 70 € 70 €

Sun&Pack pakett: päikesesirm tagumisele aknale, võrkpanipaik pagasiruumi katte all (luukpära) PL1 140 € 140 € 140 €
Panipaik pagasiruumi katte all; ainult Combi PL3 50 € 50 € 50 €
Laegas prillide jaoks salongi laes keskel; puudub standardist katuseluugi korral 7N2 15 € q q
230 V pistik keskkonsooli tagaküljel; ei saa koos tuhatoosiga taga (9JB) 9Z3 - 90 € 90 €
Tuhatoos ees- ja tagaistujatele; ei saa koos 230 V pistikuga (9Z3) 9JB - 25 € 25 €
Tuhatoos eesistujatele 9JD 15 € 15 € 15 €
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale q q q
Jääkraabits tankimisluugi siseküljel q q q
Topsihoidja keskkonsoolis q q q
Start/Stop süsteem koos pidurdusenergia salvestamisega: süsteem lülitab kütuse säästmiseks mootori automaatselt välja, kui auto seisab näiteks punase fooritule taga või 
ummikus, mootor käivitub uuesti siduripedaali (automaakäigukasti puhul gaasipedaali vajutamisel)

q q q

Valgustusega kindalaegas - q q
Kinnitusaasad pakiruumis q q q
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga - q q
Pudelihoidjad esiustes (1,5 l) ja tagaustes (0,5 l) q q q
2 lugemislampi eesistujatele (alates Ambitionist ka lugemislambid tagaistujatele) + pagasiruumi valgustus q q q
12V pistik keskkonsoolis (ei saa koos sigaretisüütajaga) q q q
Eksterjöör Kood Active Ambition Elegance

Küljepeeglite korpused ja ukselingid musta värvi q - -
Küljepeeglite korpused ja ukselingid auto kere värvi - q q
Küljepeeglite korpused auto kere värvi 6FF - q q
Iluvõre ääreliist kroomitud q q q
Kroomitud akna ääreliistud 4ZG - 250 € q
Disainipakett Sport Pack luukpärale: kere värvi esi- ja tagaspoilerid ning küljeliistud; ainult koos tagumiste parkimisanduritega 7X1/7X2/7X5; ei saa spetsiaalvärvidega "Paint 
Box" valikust, sportpaketiga WBC, haagisekonksuga PK0 ja tagumiste porisirmidega

YCE 1 230 € 1 230 € 1 230 €

Disainipakett Sport Pack Combile: kere värvi esi- ja tagaspoilerid ning küljeliistud; ainult koos tagumiste parkimisanduritega 7X1/7X2/7X5; ei saa spetsiaalvärvidega "Paint 
Box" valikust, sportpaketiga WBC, haagisekonksuga PK0 ja tagumiste porisirmidega

YCF 1 300 € 1 300 € 1 300 €

Tagaakna klaasipühkija "Aero" (Combil standardis) 8M1 90 € 90 € 90 €
Metallikvärv või pärlefektvärv * 390 € 390 € 390 €
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas XTR 640 € 640 € 640 €
Erivärv Corrida Red punane või Candy White valge ERI 130 € 130 € 130 €
Valge erivärv (Laser White) ERI 2 260 € 260 € 260 €
Standardvärv Pacific Blue sinine  0 € 0 € 0 €
Interjöör Kood Active Ambition Elegance

Interjöör Zipp: musta värvi tekstiilistmekatted, armatuurlaud must, lagi hall, põrand musta värvi q - -
Interjöör Coeus: musta värvi tekstiilistmekatted, armatuurlaud must või must/hall, lagi hall, põrand musta värvi - q -
Interjöör Shine Black: musta värvi tekstiilistmekatted; armatuurlaud must, lagi hall, põrand must; või Shine Beige: beezid tekstiilistmekatted, armatuurlaud must/beez, lagi 
beez, põrand must

- - q

Nahkinterjöör "Alcantara", istmekatted nahk/Alcantara; ei saa koos sportpaketiga WBC PLA - - 1 210 €
Nahkinterjöör "Supreme", nahast istmekatted; ei saa koos sportpaketiga WBC PLB - - 1 440 €
Esiistmete seljatugede tagakülg kaetud kunstnahaga (ainult tumeda sisu HA korral); ei saa koos sportpaketiga WBC PLC - - 20 €
Esiistmete seljatugede tagakülg kaetud kunstnahaga, (ainult tumeda sisu HA korral); ei saa koos sportpaketiga WBC PLD - 20 € -
Nahkpakett Shine: istmekatted nahk/tekstiil; ei saa koos sportpaketiga WBC PLE - 700 € 700 €
Puitimitatsiooniga dekoorliistud salongis 5MB - - 0 €
Tekstiilmatid salongis 0TD 40 € 40 € q
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance

4 kõlarit ees RA1 q q q
4 kõlarit taga RA2 65 € q q
Raadio "SWING": 5-tolline puutetundlik värviekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides keskkonsoolis RAB q q q

Auto varustus

q sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes

OstAme tAgAsi teie  
OlemAsOlevA AutO!



Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance

Raadio "BOLERO", 6,-tolline värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides, ainult koos PT0/PT1/PT2/PT3 RAC 80 € 80 € 80 €
Navigatsioonisüsteem "AMUNDSEN", 6,5-tolline värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-kaardi pesa, Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), Aux-In ja USB liides 
keskkonsoolis, ainult koos PT0/PT1/PT2/PT3

PNC - 670 € 670 €

Navigatsioonisüsteem "COLUMBUS", 8-tolline värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, DVD-mängija, 2 SD-kaardi pesa, Euroopa riikide kaarditarkvara, Aux-In ja USB liides 
keskkonsoolis, SmartLink; ainult koos PT5/PT6/PT7/PT8

PNE - 1 600 € 1 600 €

DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite kuulamise võimalus QV3 - 100 € 100 €
Pardakompuuter, kuvab kellaaega, välistemperatuuri, keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust 9S3 q - -
Infoekraan "Maxi-Dot", kuvab keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust, kuupäeva ja kellaaega, välistempe-
ratuuri, raadio, telefoni ja navigatsiooniseadme informatsiooni (nende seadmete olemasolul) 

9S5 105 € q -

Värviline infoekraan "Maxi-Dot", animeeritud märguanded, navigatsiooniseadme olemasolul kompassi kuva 9S6 - 80 € q
Smartgate: võimaldab auto elektroonilisel juhtplokil Wi-Fi kaudu nutitelefoni edastada auto kiirust, kütusekulu, läbisõitu ja arvukalt teisi näitajaid ning parameetreid, mida 
saab erinevate rakenduste abil kuvada, salvestada ning analüüsida     

EI9 100 € 100 € 100 €

SmartLink: võimaldab MirrorLinki (nutitelefoni rakenduste kasutamine raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu), CarPlay (Apple) ja Android Auto rakenduste kasutamist; 
ainult koos RAC/PNC

9WT 150 € 150 € 150 €

SmartLink koos Media Command-funktsiooniga navigatsiooniseadmele Columbus, võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navigatsiooni- ja audiosüsteemi ning kliima-
seadet; ainult koos navigatsiooniseadmega (PNC/PNE)

9WX - 220 € 220 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, ühendus auto antenniga (tagab parema levi, säästab telefoni akut), telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta laadimise funktsioon 
(Wireless Charging) 

PT0 - 390 € 390 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, ühendus auto antenniga (tagab parema levi, säästab telefoni akut), telefonilaegas keskkonsoolis, juhtme-
ta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega (PNE/PNC), Elegancel ainult koos multifunktsionaalse rooliga PL5/
PLU/PLX

PT1 - 410 € 410 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, telefonilaegas keskkonsoolis, Elegancel ainult koos multifunktsionaalse rooliga PL5/PLU/PLX PT2 120 € 120 € 120 €
Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, telefonilaegas keskkonsoolis; ainult koos raadioga Bolero (RAC), Elegancel ainult koos multifunktsionaalse 
rooliga PL5/PLU/PLX

PT3 - 135 € 135 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, ühendus auto antenniga, telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging), 
WiFi; ainult koos navigatsiooniseadmega (PNC/PNE)

PT5 - 460 € 460 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, telefonilaegas keskkonsoolis, WiFi , ainult koos navigatsiooniseadmega (PNC/PNE) PT6 - 190 € 190 €
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-
kaardi abil (kaart ei kuulu komplekti); häälkäskluste võimalusega, ühendus auto antenniga, telefonilaegas keskkonsoolis, juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); 
ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus (PNE)

PT7 - 840 € 840 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-
kaardi abil (kaart ei kuulu komplekti); häälkäskluste võimalusega, telefonilaegas keskkonsoolis; ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus (PNE)

PT8 - 570 € 570 €

Veljed ja rehvid Kood Active Ambition Elegance

16" terasveljed Tekton, rehvid 205/55 R16 PJ9 q - -
16" valuveljed Minoris, rehvid 205/55 R16; Activel asendavad standardvelgi PJ0 650 € q -
16" valuveljed Ilias, rehvid 205/55 R16; Ambitionil asendavad standardvelgi PJ1 - 0 € q
16" valuveljed Velorum, rehvid 205/55 R16; asendavad standardvelgi PJU - - 0 €
17" valuveljed Denom, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PJ2 - 250 € 250 €
17" valuveljed Teron, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PJ3 - 250 € 250 €
17" musta värvi valuveljed Teron, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PCZ - 360 € 360 €
Rehviparanduskomplekt kompressori ja täitevedelikuga q q q
Garantii Kood Active Ambition Elegance

Üle-euroopaline garantii 4 aastat või 120 000 km q q q
Keregarantii 12 aastat q q q
LISAGARANTII, 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 390 € 390 € 390 €

Auto varustus

q sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes



OstAme tAgAsi teie OlemAsOlevA AutO!

Leppige müügikonsultandiga auto ülevaatamiseks 

kokku sobiv aeg. Esmase pakkumise teeb 

müügikonsultant proovisõidu ja visuaalse vaatluse 

põhjal.

Sobiva hinna puhul leppige kokku 

teenindusaeg, kus Teie sõidukile tehakse 

põhjalikum ülevaatus. Auto hindamise eest Teilt 

tasu ei võeta ja hindamine võib kesta kuni 1h. 

Peale põhjalikku ülevaatust pakume täpse tagasiostu 

hinna.

Kui meie poolt pakutav hind ei ole sobilik, võime 

leppida kindla perioodi, mille vältel võtame Teie 

auto komisjonimüüki Teiepoolt soovitud hinnaga. 

Automüügikuulutus on üleval internetikeskkondades 

www.skoda.ee , www.auto24.ee

1

2

3

3 lihtsat sammu:

• Kahekütuseline 81 kW 1,4 TSI mootor töötab surumaagaasil ja bensiinil.

• Innovaatiline: tipptasemel turvasüsteemid ennetustegevuseks.

• Ajatult elegantne disain.

• 13 erinevat kerevärvi.

• Energiasäästlik start/stopp-süsteem.

• Uued ja kvaliteetsed heli- ning navigatsioonisüsteemid.

• Sõiduulatus täispaagiga 1330 km.

• Nauditavad sõiduomadused: pikk teljevahe, jäik ja stabiilne saššii.

• Ökonoomne: keskmine kütusekulu on 3,5 kg/ 5,4 l.

• Praktiline: rohkelt panipaiku ja nutikaid lahendusi.

• Pikk täisgarantii 4 aastat või 120 000 km.

ŠKODA OctAviA g-tec cNg ON tArK vAliK!



Loodus armastab sinu uut Octavia G-TEC CNG'd.  

Sama teeb ka sinu rahakott.

ŠKODA OctAviA g-tec cNg.
POOle väiKsemAD KuluD.

Mida rohkem sõidate, seda keskkonnahoidlikum olete. Ehkki välimuselt sarnane 
teiste Octavia mudelitega, on see auto varustatud automaatse ümberlülitusega 
kahe kütusesüsteemi vahel. Tänu surumaagaasile (CNG) võimaldab see väikest kü-
tusekulu (3,5 kg / 100 km) ja CO2 heitkogust (94 g/km) ning muidugi väikseid sõi-
dukulusid. Surumaagaas (CNG) ei ole üksnes keskkonnahoidlik ja eelarvesõbralik. 
CNG-autoga sõites saate nautida ka vaiksemat ja sujuvamat mootoritööd.

Erakordselt säästlik
Octavia G-TEC CNG tarbib vaid 3,5 kg surumaagaasi 100 km kohta ja tekitab CO2 
heitmeid 94 g/km (umbes 25% vähem kui bensiinimootor).

CNG (Compressed Natural Gas) – looduslik surugaas koosneb peamiselt metaanist 
(u 98% mahust), süsivesinikest C2 – C8 (alla 1%), süsinikdioksiidist ja lämmastikust 
(alla 1%). See on tavakütustest keskkonnasõbralikum ning võrreldes naftaga on 
CNG varud maardlates u. kaks korda suuremad. Täna on üle maailma kasutusel u. 11 
miljonit CNG-autot rohkem kui 80. maal. CNG on odav ja keskkonnasõbralik, kõr-
ge oktaanarv (128) võimaldab mootoril töötada sujuvamalt ja vaiksemalt. CNG´d 
loetakse ohutuimaks autokütuseks, lekete avastamiseks lisatakse gaasile lõhnaai-
net (etüülmerkaptaani). Selle lõhn on tuntav, kui gaasi kontsentratsioon ületab 1%. 
Erinevalt LPG-st on CNG õhust kergem ja haihtub lekke korral õhku.
Võimalik kütusesääst kuni 50%.

Octavia G-TEC CNG hinnad algavad 18 100 €.

ŠKODA OctAviA g-tec cNg.
POOle väiKsemAD KuluD.



Hoolduste hinnad ei erine võrreldes tava  
Octavia hoolduse hindadega.
Iga 2 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG täitemehhanismi ja tihendeid
• kontrollitakse torustikke ja toitesüsteemi
Iga 4 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG-paake
Iga 20 aasta tagant:
• vahetatakse CNG paagid
Autodel ei muutu tehnoülevaatuse nõuded. Autodel 
ei muutu ka garantiitingimused. Võimalik üle Euroopa 
kehtivat tehasegarantiid pikendada 5 a./150 000 km

CNG jaamade asukohad Eestis

Tallinnas Suur-Sõjamäe 56A  
ja Vinkli 2A
Tartus Tähe 135E
Pärnus Pärlimõisa tee 29
Narvas Tallinna mnt 81

ŠKODA Octavia G-TEC CNG 1.4 TSI - 81 kW
Bensiinipaagi maht - 50 l
2 CNG-paaki - kokku 15 kg 
CNG kulu – 3,5 kg / 100 km
Emissioon – 94.. g CO2 / 1 km
Sõiduulatus - 1330 km  
(CNG-ga 410 km, bensiiniga 920 km)

Kui kaugele on võimalik sõita 10 EUR-ga?

 Octavia 1,2 TSI 81 kW  
bensiin

Octavia 1,6 TDI 81 kW  
diisel

Octavia 1,4 TSI 81 kW  
G-TEC CNG

Sõiduulatus km, arvestades keskmist kütusekulu
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12 000 €

10 000 €

8 000 €

6 000 €

4 000 €

2 000 €

0 €

4 089.75 €

5 916.60 € 6 195.15 €

7 783.65 €
8 260.20 € 8 736.75 €

9 689.85 € 10 007.55 €9 689.85 €

ŠKODA Octavia  

G-TEC CNG 

Opel Insignia 

(vedelgaas)

Toyota Auris 

(hübriid)

Škoda Octavia VW Golf Toyota Auris Kia Ceed Opel AstraToyota Avensis

Arvutuse aluseks on 
võetud autode hinnakir-
jades toodud keskmise 
kütusekulu näitajad ja 
Neste Eesti, Alexela 
LPG ning Eesti Gaasi 
CNG kütusehinnad sei-
suga 30.09.2015: Futura 
95 - 1,059 €; LPG - 0,519 
€; CNG - 0,779 €

150 000 km kulu kütusele, EUR

CNG-autode hooldus
Kui PAlju te

igAPäevAselt

sõiDAte?

ŠKODA Octavia 
G-TEC CNG 1.4 
TSI - 81 kW, man

Opel Insignia (ve-
delgaas) 1.4 NET 
LPG 103 kW man

Toyota Auris 
(hübriid) 1.8 HSD 
73 kW autom

Škoda Octavia
1,2TSI 81kW man

VW Golf
1.4 TSI 103kW 
man

Toyota Auris
1,3 VVT-i 73kW 
man

Kia Ceed
1.4 DOCH 73kW 
man

Opel Astra
1,6 XER 85kW 
man

Toyota Avensis
1.6 VVT-i 97kW 
man

Liisinguperioodi läbisõit 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Keskmine kulu l/kg/100km 3.50 7.60 3.90 4.90 5.20 5.50 6.10 6.30 6.10
Hind € l/kg 0.779 0.519 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059
Kulu kütusele liisinguperioodil 4 089.75 5 916.60 6 195.15 7 783.65 8 260.20 8 736.75 9 689.85 10 007.55 9 689.85
Kütusekulu kilomeetri kohta 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06
Autopargi suurus, tk 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Autopargi lisakulu kütusele võr-
reldes Octavia G-TEC CNGga

18 268.50 21 054.00 36 939.00 41 704.50 46 470.00 56 001.00 59 178.00 56 001.00



Brilliant Silver metallik

Candy White

Cappuccino Beige metallik

Corrida Red

Rio Red metallik

Pacific Blue 

Race Blue metallikDenim Blue metallik

Laser White

Topaz Brown metallik

Metal Grey metallikMoon White metallik

Black Magic pärlefekt

mõõDuD

värviD

elegANce



16” terasveljed Tekton, rehvid 205/55 R16  
on Active baasvarustuses.

6,5J x 16“ valuveljed Minoris rehvidega 205/55 R16 
on Ambition’il standardvarustuses.

6,5J x 16“ valuveljed Ilias rehvidega 205/55R16 
kuuluvad Elegance baasvarustusse.

Active -  
varustusastme 
istmed.

Ambition -  
varustusastme 
istmed.

Elegance -  
varustusastme 
istmed.

Active

AmbitiON

elegANce

vArustustAse

vArustustAse

vArustustAse

Active varustusastet iseloomustab 
interjöör Zipp musta värvi 
tekstiilistmekatete ja mustas 
toonis armatuurlauaga. Interjööri 
ilmestavad Active dekoratiivliistud 
ees- ja tagaustel ning mõningad 
kroomdetailid. 

Ambition varustusastme interjööri 
valikus on Coeus tekstiilpolster 
musta värvi istmekatete ja 
armatuurlaua või must/hall 
kombinatsioonis istmekatete 
ja armatuurlauaga. Salongi 
i lmestavad dekorat i iv l i is tud 
ees- ja tagaustel ning mitmed 
kroomdetailid roolil, köigukangi, 
ventilatsiooniavadel jne.

Elegance varustusaste on saada-
val luksusliku Shine salongisisuga 
kahes värvikombinatsioonis. Shine 
Black interjöör on musta värvi teks-
tiilpolstri, uksepaneelide ning arma-
tuurlauaga. Shine Beige istmed on 
kaetud beeži tekstiiliga ning ukse-
paneelid ja armatuurlaud must/beež 
värvikombinatsioonis. Elegantsi lisa-
vad dekoratiivliistud ja kroomdetai-
lid ning valikuline puitdekoor.



ŠKODA ON mADAlAimAte ülAlPiDAmis- 
KuluDegA AutOmArK eestis!
EMOR 2014 Car Brand Health uuringus osalenud inimeste hinnangul.

Hinnakiri kehtib alates 02.05.2016. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detaili-
de osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat.Škoda 
autoabi 24 h +372 6 979 182.

Sissemakse 10% 20% 10% 20% 10% 20%
Periood 36 kuud 48 kuud 60 kuud
Auto hind Kuumaksed
19 000 270 € 214 € 248 € 206 € 219 € 185 €
20 500 291 € 231 € 267 € 222 € 236 € 199 €
23 000 326 € 259 € 300 € 249 € 265 € 223 €
24 500 348 € 276 € 319 € 265 € 282 € 238 €
26 000 369 € 293 € 339 € 281 € 299 € 253 €
27 500 390 € 310 € 358 € 297 € 317 € 267 €
29 000 411 € 327 € 378 € 314 € 334 € 282 €
30 500 433 € 344 € 397 € 330 € 351 € 296 €
Jääkväärtus 45% 35% 30%

Autoliisingu krediidikulukuse määr on 2,15 % aastas (05.11.2014 seisuga) järgmistel näidistingimustel : vara hind 19 330 € (sisaldab käibemaksu), aastane intressimäär 1,99 % + 3 kuu Euribor, lepingutasu 223 eurot,  
periood 60 kuud, sissemakse 10%, jääkväärtus 25%. Tutvu liisingtingimustega www.seb.ee/liising, vajadusel konsulteeri SEB pangakontoris.

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

www.skoda.ee

Liisingu kuumaksete näidistabel

Aasta Auto AS  Tartu, Sepa 24 A, 51013   
Telefon: 7308 000 • info@aastaauto.ee 
www.aastaauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ  Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ  Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

Moller Auto Viljandi OÜ   
Viljandi, Tallinna mnt 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • viljandi@moller.ee

Škoda Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee


