
OCTAVIA COMBI
Active
1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech. 

Emise CO2 125 g/km  / Spotřeba (kombinovaná) 5,5 l/100km

Ceny Cena

Vaše konfigurace 659 900 Kč
Vybrané doplňky a služby 16 000 Kč

Celková cena nakonfigurovaného auta 675 900 Kč
Měsíční splátka <sup class = "asterix"> ** </sup> Již brzy

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

 

ŠKODA connect - Služby vzdálený přístup a infotainment online
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Tísňové volání – doživotní doba platnosti

Tísňové volání

Služba Proaktivní servis – doba platnosti 10 let

Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Online personalizace
Online aktualizace systému

Služba Vzdálený přístup k vozidlu – doba platnosti 3 roky

Poslední parkovací pozice
Odemykání a zamykání
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online (1)

(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originální mimořádnou výbavou.
Služba Infotainment Online – doba platnosti 3 roky (pouze pro vozy s navigací Columbus)

Dobíjecí a čerpací stanice
Dopravní informace online
Vyhledávání cílů onlin
Parkoviště
Aktualizace map online

Více informací o službách ŠKODA Connect naleznete v seznamu dostupnosti: Seznam dostupnosti.
Dostupnost služeb se může lišit podle země (lokace), stejně jako na modelu vozidla, roku výroby a vybavení vozidla.
Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla. Při používání služeb také je potřebné
datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není
zahrnuto v rámci služby. Bližší informace o službě naleznete na www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO,
a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla
na www.skoda-connect.com. Služba Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
 
 
 
 

ID Konfigurace: C8XV2HWN
Uložené: 2. 2. 2023 21:58

Strana 2 / 5

https://availability.skoda-auto.com/260/cs-cz#/
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect
https://www.skoda-connect.com


Zvolené výbavy a služby PR. Cena

Barva
Modrá Lava metalíza 0F0F 16 000 Kč

Kola
Ocelová kola 16" MRADCZ0 0 Kč

Interiér
Černý BG

PR čísla NX52N5/GW6UW6U\GYOKYOK, 2023, BG, 0F0F

Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Antikolizní asistent
Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
Front Assist s upozorněním a zabržděním při hrozící
kolizi
Rozpoznání únavy řidiče
2x USB-C vpředu
Příprava pro služby ŠKODA Connect M
Asistent rozjezdu do kopce
DAB - digitální radiopříjem
Sada na opravu pneumatik
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
Tempomat s omezovačem rychlosti
3x ISOFIX, 2x Top Tether
El. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
Bluetooth
8x airbag - středový, kolenní u řidiče, 2x čelní, 2x boční
vpředu, 2x hlavové)
Infotainment Swing 8"
Manuální klimatizace
Kontrola tlaku v pneumatikách
Tísňové volání eCall+
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
SmartLink
Světelný a dešťový senzor
8 reproduktorů
Parkovací senzory vzadu
Černé střešní nosiče
Zadní stěrač Aero

Exteriér

Kryty kol Tekton
Vnější zpětná zrcátka a kliky v barvě vozu
Ocelová kola 16"

LED přední světlomety s LED denním svícením
LED zadní světla
MaxiDot

Interiér
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Multifunkční kožený volant pro DSG s pádly
Potah sedadel - látka

Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko
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Energetický štítek

Ocelová kola 16"

Hankook 205/60 R16 92V

Hankook 1028694

C1205/60R16 92 V

68 dB

Pro zobrazení detailních
informací o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR-kód Vašim
smartphonem.

Product sheet

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/ZoRn+ibST
vTgU89QlQNDIg==

GOODYEAR 205/60 R16 92V

GOODYEAR 546288

C1205/60R16 92 V

71 dB

Pro zobrazení detailních
informací o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR-kód Vašim
smartphonem.

Product sheet

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/Qk4EVZZ
Aqm19rliWqYxeJw==

Kumho 205/60 R16 92V

KUMHO PS71 2267663

C1205/60R16 92 V

71 dB

Pro zobrazení detailních
informací o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR-kód Vašim
smartphonem.

Product sheet

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/YDucX7pn
XYmllYv1pfffew==
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