
 

Informácie o spotrebe paliva a o emisii CO2 podľa smernice 1999/94/EG v zmysle nariadenia vlády SR č.384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2. 

Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov (1999/100/EG). Hodnota sa vzťahuje na plne vybavené vozidlo aj s vodičom. Údaje sa nevzťahujú na jedno vozidlo a nie sú súčasťou 

ponuky, ale slúžia na účely porovnávania medzi rôznymi typmi vozidiel.  

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti 

automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne 

otepľovanie. 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

ŠKODA OCTAVIA COMBI STYLE 

1,5 TSI  110 kW/150k  7° AP   
 

Cena základného modelu Octavia Combi od 24.860 € 
 

Základná výbava   
Airbag Vodiča a spolujazdca s deaktiváciou, Kolenný airbag vodiča  Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním 

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu  Chrompaket – lemovanie bočných okien 

Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J x 17“ ( 225/45 R17 )  Strešný nosič strieborný 

Rádio BOLERO s 8“ farebným dotykovým displejom, USB a SD slot  Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla 

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, 
TPM, MKB a funkcie Prefill  

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru, 
Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu 

SmartLink+, Svetelný a dažďový senzor, Vyhrievanie pred. sedadiel  LED lampa v batožinovom priestore 

FORNT ASSIST, TOP LED zadné svetlá  Zásuvka na 230V a 2x USB slot vzadu 

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie  Start & Stop systém 

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a senzorom polohy  Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 

Trojramenný športový multifunkč. Kožený volant pre rádio a telefón  LED denné svietenie, Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík 

El. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automat. stmavovaním   Bezplatný servis na 5 rokov/100 000 km 

Farebný Maxi DOT, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu  Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 

Lakťová opierka vzadu s otvorom na prepravu dlhých predmetov  ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium 
 

Doplnková výbava     
Farba – Sivá Quartz metalíza 596 €  Servisný balík na 5 rokov / 75 000 km 0 € 

Style Plus Paket 999 €  Zimné komplety na oceľových diskoch  0 € 

Infotainment Online 1 rok 0 €    

     

     

     
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 667 / 1 814 / 1 495  Zdvihový objem valcov (cm3) 1 498/4 
Rázvor (mm) 2 686  Max. výkon (kW pri 1/min) 110 pri 5 000 – 6 000 
Objem palivovej nádrže (l) 50  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 250 pri 1 500 – 3 500 
Objem batožinového priestoru (l) 610 / 1 740  Prevodovka 7-stupňová AP DSG 
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1 485  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 8,8 
Celková hmotnosť (kg) 1 872  Max. rýchlosť (km/h) 215 
VIN číslo vozidla TMBJR7NE1L0027171  Druh paliva Benzín 
Počet najazdených kilometrov (km) 6  Komb. spotreba paliva WLTP (l/100 km) 5,0 – 6,7 
   Komb. emisie CO2 WLTP (g/km) 113 - 152 

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 26.455 € 
Aktuálna akcia JESENNÝ BONUS -3.456 € 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 22.999 € 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
Zimné komplety zdarma  Financovanie na 1%, 1/3, ¼, Na rovinu, Leasing, Hotovosť 

Servisný balík za zdarma  ŠKODA Bez Starostí 
 

 


