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Uus ŠKODA Octavia!

Hind alates 14 990 €

SIMPLY CLEVER

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

www.skoda.ee

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

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

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

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

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

Warma Auto OÜ  Kuressaare, Pikk 59, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 

ŠKODA Eesti
mobiilirakendus

facebook.com/skodaeesti

TEST 2013



Te olete valinud  
uue ŠKODA Octavia!

ŠKODA Octavia hüüdlauseks on “Hea 
sai veelgi paremaks”. Octavia on võit-
nud oma ajatu disaini, laia mootoriva-
liku, laitmatute sõiduomaduste ning 
soodsa hinnaga enesele ligi 3,75 mil-
jonit klienti üle kogu maailma. Läbi ae-
gade on Octavia hinnatud ka autoasja-
tundjate poolel, olles paljude juhtivate 
autoajakirjade erinevate testide testi-
võitja.

Nüüd on ŠKODA oma edukaimat mu-
delit taaskord edasi arendanud, lisanud 
uuenduslikke disaini- ning tehnikaele-
mente, millest nii mõnigi leiab ŠKODA 
poolt esmakordset kasutust. Uuen-
duste kõrval kannab Octavia jätkuvalt 
endas edasi parimaid ŠKODA omadusi: 
kompromissitu ruumikus, kvaliteet, are-
nenud tehnoloogiad, ajatu disain, kõrge 
funktsionaalsus ja suurepärane hinna-
kvaliteedi suhe. Octavia kogu oma ole-
musega on alati pakkunud midagi ena-
mat, justkui olles omaette klass. 

Endiselt on ŠKODA märksõnaks “prak-
tiline”. Sõidukitel on üle kogu Euroopa 
kehtiv täisgarantii 4 aastat, soodsad 
kindlustused ja hea järelturuväärtus. 
Praktilisus kajastub ehedalt ka kõigi 
ŠKODA mudelite omadustes, läbi nuti-
kate lahenduste, läbi mõeldud panipai-
kade ning ruumikuse.

Suurem, ökonoomsem ja 
turvalisem, kui varem!



Kolmanda põlvkonna Octavia peegeldab igakülgselt ŠKODA uut disainikeelt: lihtne, täpne ja kris-
talne, andes sõidukile harmoonilised proportsioonid, kõrge funktsionaalsuse ja ajatu ilme. Dünaa-
milist disaini ja kupeelikku siluetti rõhutavad selgepiirilised horisontaaljooned, pikem teljevahe ja 
tahapoole viidud B-piilar. Iseloomulikuks disainielemendiks Octaviale on ülespoole tõstetud ak-
najoon tagumistel ustel. Värske välisilme eest hoolitseb domineeriv iluvõre, mille kroomitud raami 
vormi rõhutab uudse paigutusega ŠKODA logomärk esiosas. Uudsete võimaluste seas on ka LED 
päevatuled (Abmition 970 € ja Elegance 150 €) ja tumedaks toonitud eesmised kurvifunktsioo-
niga udutuled (Elegance ja standardvarustuses). Tagantvaates torkab silma suur 5 uks, mis viitab 
funktsionaalsusele ja võimaldab mugavat ligipääsu pagasiruumile. Ühtlasi võib näha mitmeid ele-
mente, mis on omased ŠKODA autodele. Tagatulede C-kujuline vorm, mida nüüd saab rõhutada 
tõhusate LED-tagatuledega, ŠKODA logo ja kirjed.  

Octavia - täiesti uus disain!

LED-tagatuled sisalduvad Elegance Plus paketis



Uus Octavia oma igakülgselt suurenenud sise- ja välisdimensioonidega on eta-
loniks. Nii nagu ka teised ŠKODA mudelid, on Octavia oma klassi mahukaim, 
pakkudes ruumikust, mida kohtab vaid suuremates autoklassides. Seda nii rei-
sijatele esi- ja tagaistmetel kui pagasile. Uue Octavia pagasiruumi mahutavus 
on 590 l ning ulatub 1580 l (maht ilma varurattata) langetatud tagaistme sel-
jatugede korral.

Octavia on oma klassi mahukaim ja ruumikaim!

Uue Octavia ja konkurentide pikkuse võrdlus.

 Uus ŠKODA Octavia: 4659 mm

ŠKODA Octavia: 4569 mm

Ford Focus: 4534 mm

Opel Astra: 4419 mm

Kia Ceed: 4310 mm

Hyundai i30: 4300 mm

Renault Megane: 4295 mm

Peugeot 308: 4276 mm

Toyota Auris: 4245 mm

Kui suur on 
Teie olemas-
oleva auto 
pagasiruum?

«

»

Pagasiruum
590 L

585 L

475 L

370 L

380 L

378 L

372 L

350 L

354 L



Austusest meid ümbritseva keskkonna vastu on 
uus Octavia loodud vastama kõrgeimatele nõue-
tele kütuse tarbimise ja CO2 pääsu suhtes. Sõiduki 
ökonoomseid näitajaid toetab suurel määral vä-
hendatud kaal, mis vaatamata uue Octava suure-
matele mõõtudele ja lisandunud tehnoloogilistele 
seadmetele on eelkäijaga võrreldes tervelt 102 kg 
väiksem. Selline muudatus sai võimalikuks tänu 
koostematerjali valikule ning modernsetele toot-
mistehnoloogiatele.  

Uue Octavia mootorivalikusse kuuluvad neli bensiini 
ja kolm diiselmootorit, enamik neist nii manuaal- kui 
automaatkäigukastiga. Kolmanda generatsiooni Oc-
tavia kasutab modernseid mootoried, mis on jõulised 
ent samas säästlikud, andes eelkäijaga võrreldes tu-
lemuseks kuni 23% madalama kütusekulu ja CO2 
väljalaske. Rekordiliselt ökonoomne GreenLine ver-
sioon, mille keskmine kütusekulu on 3,4 l / 100 km ja 
CO2 pääs vaid 89 g/km, lisandub mudelivalikusse 2013 
keskel.

Erilist tähelepanu väärib revolutsiooniline 7-käiguli-
ne DSG (Direct Shift Gearbox) automaatkäigukast. 
Seda eristab teistest DSG-käigukastidest talle lisatud 
seitsmes käik, mis pakub naudingut sujuva käiguva-
hetusega suurepärasest kiirendusvõimest ja hoiab 
samas mootori optimaalses töörežiimis. Ökonoomse 
sõidustiili järgimine annab tulemuseks üllatavalt ma-
dala kütusekulu ja CO2 emissiooni. 7-käigulise DSG 
automaatkäigukasti efektiivsuse parimaks tõestu-
seks on selle keskmine kütusekulu, mis näiteks 
1,8TSI mootori puhul on 5,7 l / 100 km – luues eelise 
isegi sama mootoriversiooni manuaalülekande ees.

Octavia on ökonoomne!

UUS Octavia versus konkurendid

Uue Octavia ja konkurentide 
rahakulu kütusele võrdlus.
Arvestuse aluseks on läbisõit 
100 000km ja kütuse hind 
1,35 €/liiter.

Uus Octavia on ökonoomne!
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Kui suur on Teie 
olemasoleva auto 
kütusekulu?

«

»

GreenFuture



Octavia on turvaline!

Mitu turvapatja on 
Teie olemasoleval 
autol?

«

»
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Front Assistant
lähiümbruse  
jälgimissüsteem

Lane Assistant
reahoidmisabiline

Juhi väsimust tuvastav 
süsteem

Uue Octavia loomisel üheks eesmär-
giks oli kõrgeimal tasemel turvalisus. Sõiduki 
laiaulatusliku turvavarustuse tõhusus on päl-
vinud sõltumatu osapoole tunnustuse, saavu-
tades Euro NCAP kokkupõrketestides maksi-
mumtulemused ehk 5 tärni. Octavia varustuse 
hulgast leiab tipptasemel arenenud tehnoloo-
giatega turvasüsteeme, mis loovad tavatuid 
võimalusi, mitmed neist on esmakordselt esin-
datud ŠKODA mudelil. Need süsteemid aita-
vad juhil ennetada ohusituatsioone või nende 
tekkimisel leevendada võimalikke tagajärgi. 
Mõned süsteemid kasutavad multifunktsio-
naalset kaamerat, mis asetseb tuuleklaasil 
tahavaatepeegli all:  sõidureas püsimist jälgiv 
Lane Asisstant, tulede ümberlülitust korral-
dav Light Assistant ja liiklusmärke tuvastav 
Traveller Assistant. Kiirteedel sõites on au-
tojuhile heaks abimeheks adaptiivne kiirus-
hoidja, mis säilitab ohutu pikivahe eessõitva 
sõidukiga. Peamiselt pikematel distantsidel 

või öistel sõitudel võib praktiliseks osutuda juhi 
väsimust tuvastav süsteem, mis juhi käitumise 
analüüsist väsimuse ilminguid leides kuvab Maxi 
DOT infoekraanile soovituse teha puhkepaus. 
Lisaks leiab aktiivse turvalisuse süsteemide loe-
telust veel avariiohu ilmingutel aktiveeruva Pre-
Crash funktsiooni ja sõidusuunas ohuolukordi 
jälgiva Front Assistant radarisüsteemi. Sõiduki 
parkimise muudab, lisaks tavapärasele akustili-
se märguandega parkimisabile, muretult muga-
vaks Parking Assistant, mille käivitamisel pargib 
sõiduk end ise. Loetletud turvasüsteemid koos 
sõiduki jäiga ja kerge kerestruktuuri ning seg-
mendi pikima teljevahega  (+108 mm võrreldes 
eelkäijaga) annavad märkimisväärse tulemuse: 
stabiilne ja tasakaalus vedrustusega šassii, mis 
vastab kõigile turvalisuse ja mugavusnõuetele.  

Peaksite te sattuma siiski ekstreemsesse ohu-
olukorda, on uus Octavia varustatud rea kindlus-
tunnet lisavate passiivse turvalisuse elementi-
dega. Baasvarustuses sisalduvat elektroonilist 
stabiilsuskontrolli ESC on täiendatud ahelkok-
kupõrke piduriga, mis võib ära hoida kontrolli-
matu liikumise peale seda kui üks esimestest tur-
vapatjadest on aktiveerunud. Kuni 9 turvapatja 
ning 3-punkti turvavööd pakuvad reisijatele tõ-
husat kaitset kahjustuste eest. Esmakordselt on 
Octavia varustuse hulgas põlve turvapadi juhile 
ja külgturvapadjad taga.

Põlve turvapadi juhileKülgmised turvapadjad



Nagu igas ŠKODA’s on ka uues Octavias reisijate elu muudetud liht-
samaks rea nutikate lahendustega. Sõltuvalt varustusastmest on 
baas- või lisavarustusena saadaval valik elemente. Need sisaldavad 
pagasiruumis pagasi fikseerimise abivahendeid, võrgusüsteeme 
ja riputuskonkse, kahepoolseid pagasiruumi matte puhtuse säili-
tamiseks erinevail aastaaegadel, jääkaabitsat kütusepaagi luugi all, 
helkurvesti hoidikut juhiistme all, prügikasti uksepaneelis, multi-
meedia hoidikut keskkonsoolis ja palju muud, mis võimaldab organi-
seeritult paigutada sõidukis olevaid esemeid. 

Octaviast leiab rohkelt nutikaid lahendusi
The multimedia bracket located in the centre console is not only a 
practical accessory, but also a safe place for transporting your iPod, 
mobile phone, etc. 

One of the “simply clever” details is located under the driver’s seat. 
A special pocket for a re ective vest is located there, ensuring 
the vest is immediately within reach if you need it.An MDI (Mobile Device Interface) connection is 

located on the centre panel and enables you to 
connect an external appliance and control it with 
the radio, navigation system or multifunctional 
steering wheel buttons.

When you need to 
display a parking 

ticket in a well 
visible place under 

the windscreen, the 
solution is simple. 

The car is equipped 
with a parking 
ticket holder. 

You will  nd a 1.5-l 
bottle holder in a 
spatial compartment 
in the front door. This 
is also where you can 
place a removable 
waste basket that 
will help you keep the 
interior clean. 

Simply Clever solutions...

You can use the black fog lamps with Corner function as highly ef cient turning lights, which can reveal otherwise hardly visible obstacles, including kerbs. 
The Corner function is activated at speeds below 40 km per hour, unless the fog lamps are turned on. The right or left lamp is activated by the steering wheel 
angle, or on activation of the side indicators.

Kõigil  
varustusastmetel on 

juba standard- 
varustuses  

CD-MP3 mängijaga 
raadio "Swing",  

SD-mälukaardi pesa, 
Aux-In ja USB liides 

keskkonsoolis!

Simply Clever  
lahendused: 
multimeedia hoidik 
keskkonsoolis,  
sahtel prügikoti  
jaoks ukse- 
paneelis, kahe  
poolega pakiruumi 
matt. Kõik  
kokku 50 €



UUS Octavia Combi



Terava lõikega 
tagatuled 

helendavad 
pimedas ilmeksi-

matu topelt  
C kujuliselt, mis 

ei jää liiklusvoos 
märkamatuks. 

Lisaks saab 
valida tugeva 
valgustusega 
kuid energia-

säästlikud LED 
dioodid (alates 

Ambition 120 €).

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 
(400 €) on tänuväärne funktsioon, seda 
eriti vihmaste ilmadega või talvistes 
oludes. Funktsiooni käivitamiseks on 
neli erinevat võimalust ning tagaluugi 
avanemise ülemist positsiooni saab 
seadistada oma vajadustest lähtuvalt. 

Uue Octavia Combi pagasiruumi mahutavus on rekordilised 610 l ning 
ulatub 1740 l langetatud tagaistmete korral (mahud ilma varurattata).  
Funktsionaalsuse tõstmiseks saab tellida pagasiruumi topeltpõhja  
(alates Ambition 155 €) ning ohutust tõsta pagasiruumi ja salongi vahelise 
võrkvaheseinaga (160 €). 

Kaheosaline panoraamkatuseluuk Combi versioonile loob kõigile reisijaile mulje erakordsest vabadusest ja 
avarusest (alates Ambition 1100 €). Toonitud ja karastatud klaas piirab päikesekiirguse ja soojuse tungimist 
salongi, lisaks saab luugiava katta elektriliselt seadistatava võrkkattega.



Active Ambition Elegance

6,0J x 15“ teras- 

veljed Sidus ilu-

kilpidega ja rehvid 

mõõdus 195/65 

R15 on Active 

baasvarustuses 

(va 1,4TSI 103 kw 

mootoriga).

6,5J x 16“ valuveljed 

Minoris rehvidega 

205/55 R16 on 

Ambition’il stan-

dardvarustuses.

6,5J x 16“ valuvel-

jed Ilias rehvi-

dega 205/55R16 

kuuluvad Elegance 

baasvarustusse.

Active -  

varustusastme 

istmed.

Ambition -  

varustusastme 

istmed.

Elegance -  

varustusastme 

istmed.

Active varustusastet iseloomustab interjöör Zipp musta 

värvi tekstiilistmekatete ja mustas toonis armatuurlauaga. 

Interjööri ilmestavad Active dekoratiivliistud ees- ja tagaus-

tel ning mõningad kroomdetailid. 

Ambition varustusastme interjööri valikus on Coeus teks-

tiilpolster musta värvi istmekatete ja armatuurlaua või 

must/hall kombinatsioonis istmekatete ja armatuurlauaga. 

Salongi ilmestavad dekoratiivliistud ees- ja tagaustel ning 

mitmed kroomdetailid roolil, köigukangi, ventilatsiooniava-

del jne.

Elegance varustusaste on saadaval luksusliku Shine salon-

gisisuga kahes värvikombinatsioonis. Shine Black interjöör 

on musta värvi tekstiilpolstri, uksepaneelide ning arma-

tuurlauaga. Shine Beige istmed on kaetud beeži tekstiiliga 

ning uksepaneelid ja armatuurlaud must/beež värvikombi-

natsioonis. Elegantsi lisavad dekoratiivliistud ja kroomde-

tailid ning valikuline puitdekoor.



Värv Värvikood Interjöör

hall must beež

Candy White 9P9P •• •• •

Corrida Red 8T8T •• • •

Pacific Blue Z5Z5 •• •• ••

Brilliant Silver metallik 8E8E •• •• •

Race Blue metallik 8X8X •• •• ••

Rio Red 6X6X •• • •

Cappuccino Beige metallik 4K4K •• •• ••

Denim Blue metallik G0G0 •• •• ••

Topaz Brown metallik 4L4L •• •• ••

Black Magic pärlefekt 1Z1Z •• •• ••

Brilliant Silver metallikCandy White

Cappuccino Beige metallik

Corrida Red

Rio Red *

Pacific Blue 

Race Blue metallik Denim Blue metallik

* saadaval alates septembrist 2013

Topaz Brown metallik

Black Magic pärlefekt

Värvi ja sisu kombinatsioon

••	 väga hea

	•	 hea



Auto hind

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

tehase alarm • nelja kodaraga nahkrool • püsikiirushoidik • 4 lisakõlarit 
taga • 16" valuveljed (asendavad standardvelgi). 
Varustuse tavahind 1 220 €
Hinnavõit 530 €

tehase alarm • metallikvärv • automaatne kliimaseade Climatronic  
• käed-vabad telefonisüsteem • LED-tagatuled.
Varustuse tavahind 1 347 €
Hinnavõit 657 €

tehase alarm • LED-tagatuled • KESSY, võtmeta avamis- ja käivitus-
süsteem • parkimisandurid taga • käed-vabad telefonisüsteem  
• CD-raadio Bolero.
Varustuse tavahind 1 340 €
Hinnavõit 650 €

() - automaatkäigukastiga
DPF - kübemefilter, vähendab tahmaosakeste sisaldust diiselmootori heitgaasides (Diesel Particulate Filter)
DSG - otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire  
  ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox)

CR - diiselmootorite ühisanumsissepritse , sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt,  
  mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail)
TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection)

OCTAVIA LUUKPÄRA HINNAKIRI 
Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus RS
1,2 TSI 63 / 86 5-k. manuaal 14 990 € 15 680 € 17 040 € 17 730 € - - -
1,2 TSI 77 / 105 6-k. manuaal 16 230 € 16 920 € 17 960 € 18 650 € 19 420 € 20 110 € -
1,2 TSI DSG 77 / 105 7-k automaat 17 670 € 18 360 € 19 410 € 20 100 € 20 870 € 21 560 € -
1,4 TSI 103 / 140 6-k. manuaal 17 600 € 18 290 € 19 340 € 20 030 € 20 800 € 21 490 € -
1,4 TSI DSG 103 / 140 7-k automaat - - 20 780 € 21 470 € 22 250 € 22 940 € -
1,8 TSI 132 / 180 6-k. manuaal - - 20 410 € 21 100 € 21 870 € 22 560 € -
1,8 TSI DSG 132 / 180 7-k automaat - - 21 850 € 22 540 € 23 320 € 24 010 € -
2,0 TSI 162 / 220 6-k. manuaal - - - - - - 25 160 €
2,0 TSI DSG 162 / 220 6-k. automaat - - - - - - 26 810 €
Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus RS
1,6 TDI 66 / 90 5-k. manuaal 17 860 € 18 550 € 19 590 € 20 280 € 21 060 € 21 750 € -
1,6 TDI 77 / 105 5-k. manuaal 18 780 € 19 470 € 20 510 € 21 200 € 21 970 € 22 660 € -
1,6 TDI DSG 77 / 105 7-k automaat - - 21 960 € 22 650 € 23 420 € 24 110 € -
2,0 TDI 110 / 150 6-k. manuaal - - 22 550 € 23 240 € 24 010 € 24 700 € -
2,0 TDI DSG 110 / 150 6-k. automaat - - 24 000 € 24 690 € 25 460 € 26 150 € -
2,0 TDI 135 / 184 6-k. manuaal - - - - - - 25 550 €
2,0 TDI DSG 135 / 184 6-k. automaat - - - - - - 27 200 €

OCTAVIA COMBI HINNAKIRI 
Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus RS
1,2 TSI 63 / 86 5-k. manuaal 15 990 € 16 680 € 17 860 € 18 550 € - - -
1,2 TSI 77 / 105 6-k. manuaal 17 040 € 17 730 € 18 770 € 19 460 € 20 240 € 20 930 € -
1,2 TSI DSG 77 / 105 7-k automaat 18 490 € 19 180 € 20 220 € 20 910 € 21 690 € 22 380 € -
1,4 TSI 103 / 140 6-k. manuaal 18 420 € 19 110 € 20 150 € 20 840 € 21 620 € 22 310 € -
1,4 TSI DSG 103 / 140 7-k automaat - - 21 600 € 22 290 € 23 060 € 23 750 € -
1,8 TSI 132 / 180 6-k. manuaal - - 21 220 € 21 910 € 22 690 € 23 380 € -
1,8 TSI DSG 132 / 180 7-k automaat - - 22 670 € 23 360 € 24 130 € 24 820 € -
1,8 TSI DSG 4x4 132 / 180 6-k automaat - - 24 910 € 25 600 € 26 380 € 27 070 € -
2,0 TSI 162 / 220 6-k. manuaal - - - - - - 26 010 €
2,0 TSI DSG 162 / 220 6-k. automaat - - - - - - 27 660 €
Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Active Plus Ambition Ambition Plus Elegance Elegance Plus RS
1,6 TDI 66 / 90 5-k. manuaal 19 670 € 20 360 € 20 410 € 21 100 € 21 870 € 22 560 € -
1,6 TDI 77 / 105 5-k. manuaal 19 590 € 20 280 € 21 320 € 22 010 € 22 790 € 23 480 € -
1,6 TDI DSG 77 / 105 7-k automaat - - 22 770 € 23 460 € 24 240 € 24 930 € -
1,6 TDI 4x4 77 / 105 6-k. manuaal - - 23 570 € 24 260 € 25 030 € 25 720 € -
2,0 TDI 110 / 150 6-k. manuaal - - 23 360 € 24 050 € 24 830 € 25 520 € -
2,0 TDI DSG 110 / 150 6-k. automaat - - 24 810 € 25 500 € 26 280 € 26 970 € -
2,0 TDI 4x4 110 / 150 6-k. manuaal - - 25 610 € 26 300 € 27 070 € 27 760 € -
2,0 TDI 135 / 184 6-k. manuaal - - - - - - 26 400 €
2,0 TDI DSG 135 / 184 6-k. automaat - - - - - - 28 050 €



Octavia luukpära tehnilised andmed
Mootor 1,2 TSI 1,2 TSI 1,4 TSI 1,8 TSI 1,6 TDI CR 1,6 TDI CR 2,0 TDI CR 2,0 TSI 2,0 TDI CR
Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel bensiin diisel
Võimsus, kW / hj 63 / 86 77 / 105 103 / 140 132 / 180 66 / 90 77 / 105 110 / 150 162 / 220 135 / 184
Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 160 / 1400-3500 175 / 1400-4000 250 / 1500-3500 250 / 1250-5000 230 / 1400-2700 250 / 1500-2750 320 / 1750-3000 350 / 1500-4400 380 / 1750-3000
Mootori valem, töömaht R4 / 1197 R4 / 1197 R 4 / 1395 R4 / 1798 R4 / 1598 R4 / 1598 R4 / 1968 R4 / 1984 R4 / 1968
Suurim kiirus, km / h 181 196 (196) 215 (215) 231 (231) 186 194 (194) 218 (215) 248 (245) 232 (230)
Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 12.0 10,3 (10,5) 8,4 (8,5) 7,3 (7,4) 12.2 10,8 (10,9) 8,5 (8,6) 6,8 (6,9) 8,1 (8,2)
Kütusekulu linnas, l / 100km 6.5 5,9 (5,8) 6,5 (6,1) 7,8 (7,1) 5,2 4,6 (4,6) 5,0 (5,4) 7,7 (8,1) 5,7 (5,9)
Kütusekulu maanteel, l / 100 km 4.4 4,4 (4,5) 4,6 (4,4) 5,1 (4,8) 3,5 3,3 (3,5) 3,6 (4,1) 5,3 (5,4) 3,9 (4,3)
Keskmine kütusekulu, l / 100 km 5.2 4,9 (5,0) 5,3 (5,0) 6,1 (5,7) 4,1 3,8 (3,9) 4,1 (4,5) 6,2 (6,4) 4,6 (5,0)
Heitgaaside CO2 sisaldus (g / km) 119 114 (115) 121 (116) 141 (131) 109 99 (102) 106 (119) 142 (149) 119 (129)
Pikkus / laius / kõrgus, mm 4659 / 1814 / 1461 4685 / 1814 / 1449
Teljevahe, mm 2668 2668 2668 2676 2668 2668 2668 2676 2676
Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1520, 16": 1543 / 1514 1543 / 1514 1543 / 1512 15": 1549 / 1520, 

16": 1543 / 1514
15": 1549 / 1520, 
16": 1543 / 1514

1543 / 1514 1535 / 1506 1535 / 1506

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) 1225 1230 (1255) 1255 (1270) 1320 (1335) 1300 1305 (1320) 1330 (1350) 1425 (1445) 1470 (1490)
Täismass, kg 1775 1780 (1805) 1805 (1820) 1830 (1845) 1850 1855 (1870) 1880 (1900) 1892 (1912) 1937 (1957)
Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1100 / 610 1300 / 610 (620) 1500 / 620 (630) 1600 / 650 (660) 1400 / 640 1500 / 650 1600 / 660 (670) 1600 / 710 (720) 1600 / 730 (740)
Pöörderingi läbimõõt, m 10.4
Kliirens, mm 140
Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 155
Kliirens sportvedrustuse korral, mm 125
Maksimaalne pakiruumi maht l, varurattaga 568
Maks. pakiruumi maht allaklapitud istmetega l, varurattaga 1558
Kütusepaagi maht, l 50

Octavia Combi tehnilised andmed Octavia Combi 4x4 tehnilised andmed
Mootor 1,2 TSI 1,2 TSI 1,4 TSI 1,8 TSI 1,6 TDI CR 1,6 TDI CR 2,0 TDI CR 2,0 TSI 2,0 TDI CR 1,8 TSI 4X4 1,6 TDI CR 

4X4
2,0 TDI CR 
4X4

Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel bensiin diisel bensiin diisel diisel
Võimsus, kW / hj 63 / 86 77 / 105 103 / 140 132 / 180 66 / 90 77 / 105 110 / 150 162 / 220 135 / 184 132 / 180 77 / 105 110 / 150
Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 160 / 1400-

3500
175 / 1400-
4000

250 / 1500-
3500

250 / 1250-
5000

230 / 1400-
2700

250 / 1500-
2750

320 / 1750-
3000

350 / 1500-
4400

380 / 1750-
3000

280 / 1350-
4500

250 / 1500-
2750

320 / 1750-
3000

Mootori valem, töömaht R4 / 1197 R4 / 1197 R 4 / 1395 R4 / 1798 R4 / 1598 R4 / 1598 R4 / 1968 R4 / 1984 R4 / 1968 R4 / 1798 R4 / 1598 R4 / 1968
Suurim kiirus, km / h 178 193 (193) 212 (212) 229 183 191 216 (213) 244 (242) 230 (228) 227 188 213
Kiirendusaeg 0 - 100 km / h, s 12.2 10,5 (10,6) 8,5 (8,6) 7,4 (7,5) 12.3 11,0 (11,1) 8,6 (8,7) 6,9 (7,1) 8,2 (8,3) 7.5 11.7 8.7
Kütusekulu linnas, l / 100km 6.6 6,0 (5,8) 6,5 (6,1) 7,9 (7,1) 5,2 4,6 (4,8) 5,1 (5,4) 7,7 (8,1) 5,7 (5,9) 8,4 5,5 5,9
Kütusekulu maanteel, l / 100 km 4.5 4,5 (4,5) 4,6 (4,4) 5,1 (4,8) 3,5 3,3 (3,6) 3,7 (4,1) 5,3 (5,4) 3,9 (4,3) 5,7 4,0 4,3
Keskmine kütusekulu, l / 100 km 5.3 5,1 (5,0) 5,3 (5,0) 6,1 (5,7) 4,1 3,8 (4,0) 4,2 (4,5) 6,2 (6,4) 4,6 (5,0) 6,7 4,5 4,9
Heitgaaside CO2 sisaldus (g / km) 122 117 (115) 121 (116) 141 (132) 109 99 (104) 110 (119) 142 (149) 119 (129) 156 119 124
Pikkus / laius / kõrgus, mm 4659 / 1814 / 1465 4685 / 1814 / 1452 4659 / 1814 / 1463
Teljevahe, mm 2668 2668 2668 2676 2668 2668 2668 2676 2676 2677 2677 2677
Rööbe ees / taga, mm 15": 1549 / 1520, 16": 1543 

/ 1514
1543 / 1514 1543 / 1512 15": 1549 / 

1520, 16": 
1543 / 1514

15": 1549 / 
1520, 16": 
1543 / 1514

1543 / 1514 1535 / 1506 1535 / 1506 1539 / 1508 1539 / 1508 1539 / 1508

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) 1242 1247 (1272) 1272 (1287) 1337 (1352) 1317 1322 (1337) 1347 (1367) 1447 (1467) 1482 ( 1502) 1450 1435 1455
Täismass, kg 1812 1817 (1842) 1842 (1857) 1847 (1862) 1887 1892 (1907) 1917 (1937) 1938 (1958) 1973 (1993) 2013 1998 2018
Suurim lubatud haagise mass  
piduritega / piduriteta, kg

1100 / 620 1300 / 620 
(630)

1500 / 630 
(640)

1600 / 660 
(670)

1400 / 650 1500 / 660 1600 / 660 
(680)

1600 / 720 
(730)

1600 / 740 
(750)

1600 / 720 1700 / 710 2000 / 720

Pöörderingi läbimõõt, m 10.4 10.4
Kliirens, mm 140 139
Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 155 154
Kliirens sportvedrustuse korral, mm 125
Maksimaalne pakiruumi maht l,  
varurattaga 

588 588

Maksimaalne pakiruumi maht  
allaklapitud istmetega l, varurattaga

1718 1718

Kütusepaagi maht, l 50 55
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Auto varustus

Turvalisus Kood Active Ambition Elegance RS
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett: tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid, helkurvest, eestikeelne kasutusjuhend (soovi korral venekeelne) 380 € 380 € 380 € 380 €
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega  •  •  •  •
Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad) PE3  •  •  •  •
Külgturvapadjad taga PE4 290 €  •  •  •
Põlve turvapadi juhile 4UP  •  •  •  •
Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd (esiistmetel eelpingutitega) ja kinnitamata turvavöö hoiatus  •  •  •  •
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel  •  •  • -
Integreeritud peatoed esiistmetel, reguleeritava kõrgusega peatoed tagaistmel (3 tk) - - -  •
Elektrooniline juhitavuskontroll ESC (ABS-pidurid, MSR mootoriga pidurdamise regulatsioon, ASR veojõukontroll, TSA järelhaagise stabiilsuskontroll,  
EBV elektrooniline pidurdusjõu jaotus, EDS elektrooniline differentsiaalilukk)

PFA  •  •  •  •

Nõlvaltstardiabi (standardis DSG automaatkäigukastiga) UG1 70 € 70 € 70 € 70 €
Pre-Crash funktsioon: avariiohu korral (hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ja lahtised küljeaknad/katuseluuk suletakse  
automaatselt; (Activel ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE4)

7W1 135 € 135 € 135 € 135 €

Juhi väsimust tuvastav süsteem PKH 50 € 50 € 50 € 50 €
Päevatulede automaatika  •  •  •  •
Udutuled ees PW1 180 €  • - -
Kurvifunktsiooniga udutuled ees PW2 280 € 110 €  •  •
Kurvifunktsiooniga udutuled ees, tumedaks toonitud. Ainult koos Bi-Xenon esilaternate ja LED päevatuledega (PK9) ja Coming Home funktsiooniga (PWE) PW9 - 120 € 20 € -
LED-tagatuled 8SK - 120 € 120 €  •
Bi-Xenon esilaternad, AFS (Adaptive Frontlight System): tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega), valgusvihu kõrguse automaatne reguleeri-
mine, dünaamiline kurvifunktsioon + integreeritud esilaternate pesurid; ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE)

PK8 - 780 €  • -

Bi-Xenon esilaternad, AFS (Adaptive Frontlight System) LED päevatulede ja tumedaks toonitud udutuledega (ilma kurvifunktsioonita) + integreeritud esilaternate 
pesurid; ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE)

PK9 - 970 € 150 €  •

Coming/Leaving Home funktsioon, tunnelituled, vihmasensor PWE - 185 €  •  •
Esilaternate pesurid PK5  •  •  •  •
Soojendusega klaasipesurite düüsid 9T1  •  •  •  •
Klaasipesuvedeliku taseme indikaator  •  •  •  •
Rehvirõhu monitooring 7K1 50 € 50 € 50 €  •
Tehase alarm, mahu- ja kallutusanduriga PDA 290 € 290 € 290 € 290 €
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel  •  •  •  •
ISOFIX lasteistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel 3G2 30 € 30 € 30 € 30 €
Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi  •  •  •  •
Immobilisaator ja VIN kood esiklaasi allservas  •  •  •  •
Lisastopptuli tagaakna ülaservas  •  •  •  •
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit PDC  •  •  •  •
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem; ainult koos parkimisanduritega (7X1/7X2/7X5) PDD - 360 € 360 € 360 €
Nelja kodaraga rool, kõrguse ja sügavuse reguleerimisvõimalusega  • - - -
Nelja kodaraga nahkrool  PLP 185 €  • - -
Nelja kodaraga nahkrool raadio juhtimisega; ei saa koos navigatsiooniseadmega Columbus (PNE) PLQ - 120 €  • -
Kolme kodaraga sportlik nahkrool; DSG käigukasti korral raadio ja telefoni juhtimise ja käiguvahetuslabadega - - -  •
Nelja kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLR - 140 € 30 € -
Kolme kodaraga nahkrool PLS - 30 € - -
Kolme kodaraga nahkrool raadio juhtimisega; ei saa koos navigatsiooniseadmega Columbus (PNE) PLT - 120 € 20 € -
Kolme kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLU - 140 € 40 € -
Kolme kodaraga nahkrool raadio juhtimise ja DSG käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG-automaatkäigukastiga, ei saa koos navigatsiooniseadmega Columbus (PNE) PLV - 200 € 100 € -
Kolme kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ja DSG käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG-käigukasti ja käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLX - 220 € 120 € -
Kolme kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega (manuaalkäigukasti korral); ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3) PLZ - - - 125 €
Käigukangi ja käsipiduri hoovad nahkkattega -  •  •  •
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid  •  •  •  •
Kokkuklapitavad küljepeeglid, integreeritud valgustitega (Boarding Spots) PW3 - 50 €  • -
Automaatselt tumenevad, kokkuklapitavad küljepeeglid koos integreeritud valgustitega (Boarding Spots); ainult koos automaatselt tumeneva salongipeegli (4L6) ja 
Coming/Leaving Home funktsiooniga (PWE)

PW4 - 150 € 95 € 150 €

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

PW5 - - 100 € -

Salongi tahavaatepeegel automaatselt tumenev; ainult koos Coming Home funktsiooni (PWE) või kliimaseadmega Climatronic (PHB). 4L6 - 60 € 60 € 60 €
Elektrilised aknatõstukid ees  •  •  •  •

• sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes

Ostame  tagasi Teie olemasoleva auto!« »



Auto varustus

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS
Elektrilised aknatõstukid taga PH4 160 €  •  •  •
Toonitud aknaklaasid, 5%; ei saa koos PH7 PH1 130 €  •  •  •
SunSet: tumedaks toonitud (35%) tagumised aknaklaasid alates B-piilarist; ainult koos el. akendega taga (PH4), ei saa koos toonitud klaasidega (PH1) PH7 260 € 130 € 130 € 130 €
Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga; kindalaegas jahutusega PHE  •  • - -
"Climatronic" - kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi reguleeritav juhile ja kaassõitjale; tolmu ja õietolmu filtritega, temperatuuri ja õhuniiskuse  
sensoritega; kindalaegas jahutusega

PHB - 430 €  •  •

Elektriline klaasist katuseluuk (ainult luukpärale); ei saa koos prillilaekaga (7N2) PH9 - 880 € 880 € 880 €
Klaasist panoraamkatuseluuk (ainult Combile); ei saa koos prillilaekaga (7N2) PH8 - 970 € 970 € 970 €
Püsikiirushoidik 8T2 165 €  •  •  •
Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem, automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu korral; ei saa koos adaptiivse kiirushoidikuga 
(PLI); ainult koos Maxi Dot infoekraaniga

6K2 270 € 270 € 270 € 270 €

Adaptiivne püsikiirushoidik ACC; mootoritele 1,4/103 kW, 1,8/132kW, 2,0/110kW, 1,6/77kW, 2,0/162kW, 2,0/135kW; sisaldab ka Front Assistanti PLI - 620 € 620 € 620 €
Lane Assistant - sõidureas püsimise jälgimissüsteem; ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE) ja raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega (PNC/PNE) PWH - 390 € 390 € 390 €
Drive Mode Select, valikus sõidureziimid: Normal, Sport, Eco ja manuaalkäigukastiga ka reziim Individual; ei saa mootoritele 1,2 63kW ja 1,2 77kW PFC - 100 € 100 € -
Drive Mode Select, valikus sõidureziimid: Normal, Sport, Eco ja manuaalkäigukastiga ka reziim Individual; PFD - - - 100 €
Tagumine parkimisabi, akustilise hoiatusmärguandega 7X1 320 € 320 € 320 € 320 €
Parkimisabi ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega; raadio Bolero või naviseadme olemasolul kuvatakse info selle ekraanile 7X2 610 € 610 € 610 € 610 €
Parking Assistant: auto pargib end ise, kasutades sensoritelt saadavat infot, sisaldab parkimisabi ees ja taga; ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooni-
seadmega (PNE/PNC)

7X5 - 890 € 890 € 890 €

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk (ainult Combi) 4E7 340 € 340 € 340 € 340 €
Soojendusega esiklaas; Ambitionile ainult koos Coming Home funktsiooniga (PWE); ei saa mootoritele 1,2/63kW, 1,2/77kW, 1,4/103kW ja koos kaugjuhtimisega 
lisasoojendusega PHC

PH5 - 190 € 190 € 190 €

Elektriline salongi lisasoojendus diiselmootoritele 7E6  •  •  •  •
Kaugjuhtimisega lisasoojendus; välistab elektrilise lisasoojenduse (7E6); ei saa koos soojendusega esiklaasiga PH5 PHC - 950 € 950 € 950 €
Soojendusega esiistmed PW0  •  •  •  •
Soojendusega äärmised tagumised istmed PW7 - 150 € 150 € 150 €
Tagaakna soojendus  •  •  •  •
Eemaldatav haagisekonks, adapteriga PK0 480 € 480 € 480 € 480 €
Põhjaalune kivikaitse (plastist); ei saa koos raskete teeolude paketiga (PK4) 1SL 50 € 50 € 50 € 50 €
Sportvedrustus, kliirens 125mm; ei saa mootoritele 1,2/63kW ja 1,2/77kW ja nelikveoga PKX - 120 € 120 €  •
Raskete teeolude pakett: plastist põhjaalune kivikaitse, kliirens 155mm , tugevdatud vedrustus; ei saa 17" ja 18" velgedega; ei saa koos 1SL PK4 140 € 140 € 140 € -
Katusereelingud, musta värvi (ainult Combi) PG0  •  •  •  •
Katusereelingud, hõbedased (ainult Combi) PG1 - 140 € 140 € 140 €
Juhiistme kõrgus reguleeritav  • - - -
Esiistmete kõrgus reguleeritav, nimmetugedega PK2 -  •  •  •
Elektriliselt seadistatav juhiiste, mälufunktsiooniga; ainult koos automaatselt tumenevate ja mälufunktsiooniga küljepeeglitega (PW5) ja automaatselt tumeneva 
salongipeegliga (4L6)

PWA - - 360 € -

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

PWC - - 720 € -

Sportpakett "Dynamic": sportistmed ees, 3-kodaraga nahkrool (ei ole multifunktsionaalne, asendab standardis olevat rooli), läveliistud, tagaspoiler WBC - 180 € 110 € -
Panipaik kõrvalistuja istme all QN2 - 15 €  •  •
Valgustatud jalaruum ees ja taga 6T2 - 10 € 10 € 10 €
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks, ei saa koos el. istme ja nahksisuga (PWA, PWC, PLA, PLB, PLC, PLD, PLE); PKI - 80 € 80 € -
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav 3NZ  • - - -
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav, käetoega keskel, läbilaadimisvõimalus 3NU -  •  •  •
Suusakott tagaistme käetoe taga 3X5 - 110 € 110 € 110 €
Tagumise keskmise istme seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 - 80 € 80 €  •
Pagasikinnitusvahendid pakiruumi paremal küljel; ei saa koos Canton helisüsteemiga RA3 ja PK3 3N9 - 10 € - -
Pagasiruumi topeltpõhi (ainult Combile); ei saa koos PK6 ja 3N9 PK3 - 150 € 150 € 150 €
Kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/kumm); ei saa koos PK3 PK6 40 € 40 € 40 € 40 €
Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CX 160 € 160 € 160 € 160 €
Simply Clever lahendused: multimeedia hoidik keskkonsoolis, sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis, kahe poolega pakiruumi matt; ei saa koos PK3 PKC 50 € 50 € 50 € 50 €
Multimeedia hoidik keskkonsoolis, sahtel prügikoti jaoks uksepaneelis PKF - 25 € 25 € 25 €
Sun&Pack pakett: päikesesirm tagumisele aknale, võrkpanipaik pagasiruumi katte all (luukpära) PL1 130 € 130 € 130 € 130 €
Panipaik pagasiruumi katte all; ainult Combi PL3 50 € 50 € 50 € 50 €
Pagasikinnitusvõrgud (3 tk) pakiruumis 6M3 50 €  •  •  •

• sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance RS
Laegas prillide jaoks salongi laes keskel 7N2 15 €  •  •  •
230 V pistik keskkonsooli tagaküljel; ei saa koos tuhatoosiga taga (9JB) 9Z3 - 90 € 90 € 90 €
Tuhatoos ees- ja tagaistujatele; ei saa koos 230 V pistikuga (9Z3) 9JB - 25 € 25 € 25 €
Tuhatoos eesistujatele 9JD 15 € 15 € 15 € 15 €
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale  •  •  •  •
Jääkraabits tankimisluugi siseküljel  •  •  •  •
Helkurvesti panipaik juhiistme all  •  •  •  •
Topsihoidja keskkonsoolis  •  •  •  •
Start/Stop süsteem koos pidurdusenergia salvestamisega (v.a. mootorid 1,2 TSI 63kW ja 1,6/66kW): süsteem lülitab kütuse säästmiseks mootori automaatselt välja, 
kui auto seisab näiteks punase fooritule taga või ummikus, mootor käivitub uuesti siduripedaali (automaakäigukasti puhul gaasipedaali vajutamisel)

 •  •  •  •

Valgustusega kindalaegas -  •  •  •
Kinnitusaasad pakiruumis  •  •  •  •
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga -  •  •  •
Pudelihoidjad esiustes (1,5 l) ja tagaustes (0,5 l)  •  •  •  •
2 lugemislampi eesistujatele (alates Ambitionist ka lugemislambid tagaistujatele) + pagasiruumi valgustus  •  •  •  •
12V pistik keskkonsoolis (ei saa koos sigaretisüütajaga)  •  •  •  •
Eksterjöör Kood Active Ambition Elegance RS
Küljepeeglite korpused ja ukselingid musta värvi  • - - -
Küljepeeglite korpused ja ukselingid auto kere värvi -  •  •  •
Iluvõre ääreliist kroomitud  •  •  •  •
Kroomitud akna ääreliistud 4ZG - -  •  •
Tagaakna klaasipühkija "Aero" (Combil standardis) 8M1 90 € 90 € 90 € 90 €
Ilma mootoritähiseta tagaluugil 0NA  •  •  • -
Punast värvi pidurisadulad - - -  •
Metallikvärv või pärlefektvärv * 390 € 390 € 390 € 390 €
Erivärv Corrida Red punane ERI 130 € 130 € 130 € 130 €
Erivärv Sprint Yellow kollane ERI 2 225 € 225 € 225 € 225 €
Standardvärvid Pacific Blue sinine (v.a. RS) ja Candy White  •  •  •  •
Interjöör Kood Active Ambition Elegance RS
Interjöör Zipp: musta värvi tekstiilistmekatted, armatuurlaud must, lagi hall, põrand musta värvi  • - - -
Interjöör Coeus: musta värvi tekstiilistmekatted, armatuurlaud must või must/hall, lagi hall, põrand musta värvi -  • - -
Interjöör Shine Black: musta värvi tekstiilistmekatted; armatuurlaud must, lagi hall, põrand must; või Shine Beige: beezid tekstiilistmekatted, armatuurlaud must/
beez, lagi beez, põrand must

- -  • -

Interjöör RS: nahast ja tekstiilist istmekatted, must/punane (LH) või must/hall (LI) - - -  •
Nahksisu "Alcantara", istmekatted nahk/Alcantara; ei saa koos sportpaketiga WBC PLA - - 1,300 € -
Nahksisu "Supreme", nahast istmekatted; ei saa koos sportpaketiga WBC PLB - - 1,500 € -
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 € -
Nahksisu RS, nahk/kunstnahk PLG - - - 540 €
Puitdekoor salongis 5MB - - 0 € -
Tekstiilmatid salongis 0TD 40 € 40 €  •  •
Läveliistud RS - - -  •
Metallkattega sportlikud pedaalid - - -  •
Valgustatud sisemised ukselingid - - -  •
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance RS
4 kõlarit ees RA1  •  •  •  •
4 kõlarit taga RA2 65 €  •  •  •
CD-MP3 mängijaga raadio "Swing", SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides keskkonsoolis RAB  •  •  •  •
CD-MP3 mängijaga raadio "Bolero", värviline puutetundlik (Multitouch) ekraan, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides keskkonsoolis; Activele ainult koos  
4 lisakõlariga taga (RA2); 

RAC 130 € 130 € 130 € 130 €

Navigatsioonisüsteem "AMUNDSEN", värviline puutetundlik (Multitouch) ekraan, CD-MP3 mängija, 2 SD-kaardi pesa, Euroopa riikide kaarditarkvara, Aux-In ja USB 
liides keskkonsoolis; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega (PT0/PT1/PT2/PT3)

PNC - 900 € 900 € 900 €

Navigatsioonisüsteem "COLUMBUS", värviline puutetundlik (Multitouch) ekraan, DVD-mängija, 2 SD-kaardi pesa, Euroopa riikide kaarditarkvara, Aux-In ja USB liides 
keskkonsoolis; ainult koos käed-vabad telefoniseadmega ja telefoni juhtnuppudega roolil (PT1/PT3, PLR/PLU)

PNE - 1,600 € 1,600 € 1,600 €

DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite kuulamise võimalus; ainult koos navigatsiooniseadme või raadioga Bolero (RAC) ja koos käed-vabad telefoni-
seadmega (PT0/PT1/PT2/PT3)

QV3 - 100 € 100 € 100 €

Auto varustus

• sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes

Ostame  tagasi Teie olemasoleva auto!« »



Auto varustus

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Kood Active Ambition Elegance RS
"MITSUMI" - ühendusliides Apple seadmetele; ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega, vajalik ühenduskaabel Škoda tarvikutest; välistab 
standardis oleva Aux-In ja USB liidese

UE9 - 40 € 40 € 40 €

"CANTON" helisüsteem: 10 kõlarit, digitaalne ekvalaiser, subwoofer); ainult koos raadioga Bolero või naviseadmega RA3 - 450 € 450 € 450 €
Pardakompuuter, kuvab kellaaega, välistemperatuuri, keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust 9S3  •  •  • -
Infoekraan "Maxi-Dot", kuvab keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust, kuupäeva ja kellaaega, 
välistemperatuuri, raadio, telefoni ja navigatsiooniseadme informatsiooni (nende seadmete olemasolul) 

9S5 105 €  • - -

Värviline infoekraan "Maxi-Dot", animeeritud märguanded, navigatsiooniseadme olemasolul kompassi kuva 9S6 - 80 €  •  •
Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, ühendus auto antenniga (kindlustab parema levi, säästab telefoni akut), telefonilaegas keskkonsoolis; PT0 - 335 € 335 € 335 €
Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, ühendus auto antenniga (kindlustab parema levi, säästab telefoni akut), telefonilaegas keskkon-
soolis; ainult koos raadioga Bolero (RAC) või navigatsiooniseadmega (PNE/PNC)

PT1 - 350 € 350 € 350 €

Bluetooth "käed vabad" telefoniseade, telefonilaegas keskkonsoolis; Octavia RS DSG-l standardis; PT2 120 € 120 € 120 € 120 €
Bluetooth "käed vabad" telefoniseade häälkäskluste võimalusega, telefonilaegas keskkonsoolis; ainult koos raadioga Bolero või navigatsiooniseadmega (RAC või PNE/PNC) PT3 - 135 € 135 € 135 €
Veljed ja rehvid Kood Active Ambition Elegance RS
15" terasveljed täismõõdus ilukilpidega, rehvid 195/65 R15 (v.a. mootoriga 1.4 TSI 103kW)  • - - -
16" terasveljed Tekton, rehvid 205/55 R16; standardis mootoriga 1.4 TSI 103kW; asendavad standardvelgi PJ9 180 € - - -
16" valuveljed Minoris, rehvid 205/55 R16; Activel ja Elegancel asendavad standardvelgi PJ0 515 €  • 0 € -
16" valuveljed Ilias, rehvid 205/55 R16; Ambitionil asendavad standardvelgi PJ1 - 0 €  • -
17" valuveljed Dorado, rehvid 225/45 R17 - - -  •
17" valuveljed Denom, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PJ2 - 180 € 180 € -
17" valuveljed Teron, rehvid 225/45 R17; asendavad standardvelgi PJ3 - 180 € 180 € -
18" valuveljed Alaris, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ4 - 360 € 360 € -
18" valuveljed Golus, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ5 - 360 € 360 € -
18" valuveljed Pictoris, rehvid 225/40 R18 ; asendavad standardvelgi PJ6 - - - 180 €
18" valuveljed Gemini (antratsiithallid), rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ7 - - - 290 €
18" valuveljed Gemini, rehvid 225/40 R18; asendavad standardvelgi PJ8 - - - 180 €
Varuratas terasveljel; RS-il ruumisäästev varuratas PJB  •  •  •  •
Garantii Kood Active Ambition Elegance RS
GARANTII: üle-euroopaline garantii 4 aastat või 120 000 km  •  •  •  •
KEREGARANTII: 12 aastat  •  •  •  •
LISAGARANTII, 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) GRNT5 290 € 290 € 290 € 290 €

1 muretu aasta lisaks ja 
kõrgem järelturuväärtus!

290 €LISAGARANTII, 1 aasta / 30 000 km  
(garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km)

• sisaldub varustuses              - ei ole valikus antud varustusastmes

Ostame  tagasi Teie olemasoleva auto!« »



Tarvikud (kohapealne paigaldus) Kood Octavia
Turvapoltide komplekt CFA071004 43 €
Porisirmid ette + taha 5E0075111 + 5E0075101 64 €
Ilukilpide komplekt 15" "Sidus" 5E0071455 60 €
Plekkvelgede komplekt 6J x 15" 4tk 5Q0601027  03C 253 €
Pagasiruumimatt tekstiil 5E5061163 34 €
Pagasiruumi matt kummist 5E5061160 44 €
Pagasiruumi plastikmatt (vann) 5E5061162 65 €
Tekstiilmatid 4tk 5E1061404A 45 €
Kummimatid 4tk 5E1061550 45 €
Autokülmik 15L 5L0065400 155 €
Pagasiruumi võrkude komplekt (3tk) 5E0017700A 44 €
Lävepaku katteliistud (must) 5E0071303 45 €
Lävepaku katteliistud (hõbe) 5E0071303A 95 €
Valuvelgede komplekt "Velorum" 16" 5E0071496C  8Z8 646 €
Valuvelgede komplekt "Ilias" 16" 5E0071496D  8Z8 646 €
Valuvelgede komplekt "Teron" 17" 5E0071497A  8Z8 662 €
Valuvelgede komplekt "Hawk" 17" (must-hõbe) 5E0071496  JX2 743 €
Valuvelgede komplekt "Turini" 18" (must) 5E0071498  ZG6 799 €
Valuvelgede komplekt "Alaris" 18" (hõbe) 5E0071498D  8Z8 768 €
Dekoratiivkleebiste komplekt (hõbe) 5E0064317B 119 €
Dekoratiivkleebiste komplekt (must) 5E0064317A 119 €
Tagastange kaitseliist (must) 5E5064711 64 €
Turvahäll Baby One Plus (0-13kg) 5L0019900A 167 €
Turvahäll Baby Safe Plus ISOFIX (0-13kg) 1ST019907 545 €
Turvatool ISOFIX Duo Plus (9-18kg) DDA000006 611 €
Turvatool Wavo 1-2-3 (15-36kg) 5L0019900B 138 €
Turvaalus Wavo Kind (15-36kg) 5L0019900C 49 €

Auto lisavarustus

Turvahäll Baby One Plus (0-13kg) - 

167 €

Turvahäll Baby Safe Plus ISOFIX 

(0-13kg) - 545 €

Turvatool ISOFIX Duo Plus 

(9-18kg) - 611 €

Turvatool Wavo 1-2-3 (15-36kg) - 

138 €

Turvaalus Wavo Kind (15-36kg) - 

49 €



Auto lisavarustus

Porisirmid ette + taha - 64 €

Turvapoltide komplekt - 43 €

Plekkvelgede komplekt 6J x 15" 4tk - 253 €Valuvelgede komplekt "Ilias" 16" - 646 €

Valuvelgede komplekt "Teron" 17" - 662 €

Valuvelgede komplekt "Velorum" 16" - 646 €

Valuvelgede komplekt "Hawk" 17" (must-

hõbe) - 743 €

Valuvelgede komplekt "Turini" 18" (must)  - 

799 €

Valuvelgede komplekt "Alaris" 18" (hõbe) - 

768 €

Ilukilpide komplekt 15" "Sidus" - 60 €

Tekstiilmatid 4 tk - 45 €

Kummimatid 4 tk - 45 €



Pagasiruumi võrkude komplekt (3tk) - 44 €

Pagasiruumi plastikmatt (vann) - 65 €Pagasiruumimatt tekstiil - 34 €

Pagasiruumi matt kummist - 44 €

Auto lisavarustus



Tagastange kaitseliist (must) - 64 €

Lävepaku katteliistud (must) - 45 € Lävepaku katteliistud (hõbe) - 95 €

Dekoratiivkleebiste komplekt (hõbe) - 119 €Dekoratiivkleebiste komplekt (must) - 119 €

Autokülmik 15 L - 155 €

Auto lisavarustus



Tõstke oma auto  
järelturuväärtust ja 
ärge laske talvel  
end üllatada!

Talverehvide hinnaga nüüd kaasa Škoda  
üle Euroopa kehtiv tehasegarantii läbisõiduni 
150 000 km või 5 aastat (kumb enne täitub)!

16" talverehvid (lamell või naast) +
5a / 150 000 km garantii =

790 € Tavahind 1052€

Pakett on sobilik ettevõtetele kelle sõidukitel 
suured läbisõidud ja eraisikutele kes vajavad 
uuele autole talverehve.

Talv las tulla! Talverataste omanik talve ei karda! 
Talverattad on kodus valmis igal  
sügishommikul kui lumi aknast üllatab!

16" talverattad (lamell või naastrehvid) +
plekkveljed +
ilukilbid +
5a / 150 000 km garantii =

990 € Tavahind 1523€

Pakkumised kehtivad ainult koos uue auto ostuga ja pole märgitud tingi-
mustel tellitavad hiljem.

Kumma paketi valite Teie?



 Leppige müügikonsultandiga auto ülevaatamiseks 
kokku sobiv aeg. Esmase pakkumise teeb müügi-
konsultant 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 tagasi-
ostu 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 internetikeskkonda-
des www.skoda.ee , www.auto24.ee

3 lihtsat sammu:

1 2 3

Ostame tagasi Teie olemasoleva auto!



Liisingu kuumaksete näidistabel

Tutvu liisingtingimustega www.seb.ee/liising, vajadusel konsulteeri SEB pangakontoris. Autoliisingu krediidikulukuse määr on 2,72% aastas järgmistel näidistingimustel : vara hind  14 990  € (sisaldab käibemaksu), 
aastane intressimäär 1,99 % + 6 kuu Euribor, lepingutasu 223 eurot, periood 60 kuud, sissemakse 10%, jääkväärtus 25%.

Sissemakse 10% 20% 10% 20% 10% 20%
Periood 36 kuud 48 kuud 60 kuud
Auto hind Kuumaksed
14 500 € 206 € 164 € 189 € 157 € 167 € 141 €
16 000 € 227 € 181 € 208 € 173 € 184 € 155 €
17 500 € 248 € 197 € 228 € 189 € 201 € 170 €
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 €
Jääkväärtus 45% 35% 30%

Hinnakiri kehtib alates 27.09.2013. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste 
detailide 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.

Auto mõõdud
• Ligi 3,75 miljonit klienti läbi aegade.
• Turvaline: kuni 9 turvapatja sh põlveturvapadi juhile.
• Innovaatiline: tipptasemel turvasüsteemid ennetus-

tegevuseks.
• Ajatult elegantne disain.
• 12 erinevat kerevärvi.
• Isikupärane ja lai interjööri valik.
• Uued ja kvaliteetsed heli- ning navigatsiooni- 

süsteemid.
• Kvaliteetsed materjalid: suurenenud mõõtudega  

ent 102 kg kergem kere. 
• Nauditavad sõiduomadused: pikk teljevahe, jäik ja 

stabiilne saššii.
• Esinduslik mootorivalik: 4 bensiini-ja 3 diiselmootorit.
• Ökonoomne: keskmine kütusekulu alates  

3,4 l / 100 km.
• Oma klassi mahukaim: pagasiruumi mahutavus  

kuni 1740 l.
• Praktiline: rohkelt panipaiku ja nutikaid lahendusi.
• Pikk täisgarantii 4 aastat või 120 000 km.

ŠKODA Octavia on tark valik!


