
 

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  RS 

2,0 TSI 180 kW/245k 7°AP 
 

Cena základného modelu OCTAVIA RS od 34.390 € 
 

Základná výbava   
ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, 
MKB, TSA, XDS+, RKA+, 7 airbagov  

Full LED Matrix svetlomety s AFS, s funkciou prisvecovania do 
zákrut 

Disky kolies z ľahkej zliatiny COMET 7,5J x 18" čierne (225/45 R18)  Navigačný systém COLUMBUS 10", Virtuálny kokpit 

RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách  8 reproduktorov, Čierne podokenné lišty 

Asistent rozjazdu do kopca, LANE ASSIST, Parkovacia kamera  Komfortné telefonovanie s Bluetooth a phoneboxom 

LED predné hmlové svetlomety, FRONT ASSIST  SUNSET, Ambientné osvetlenie interiéru 

FULL LED zadné svetlá s dyn. Ukazov. smeru a uvítacím efektom  3-ramenný športový multifunkčný vyhrievaný kožený volant 

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné 
zrkadlá s auto. stmievaním a osvetlením nástupného priestoru  

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, Škrabka na ľad vo veku 
palivovej nádrže 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu  CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - Adaptívny tempomat  12V zásuvka v batožinovom priestore 

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom  Elektromechanická parkovacia brzda 

KESSY FULL, DRIVING MODE SELECT  Care Conect 1 rok, Tiesňové volanie – Emergency Call 

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým 
senzorom  Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100000 km 

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor  Doživotná Garancia Mobility  
 

Doplnková výbava     
Farba: Červená Velvet metalíza 616 €  Bočné airbagy vzadu  314 € 

CREW PROTECT ASSIST – Proakt. ochrana cestujúcich 180 €  Rezerva na oceľovom disku - dojazdová 143 € 

SIDE ASSIST - systém monitorovania mŕtveho uhla 484 €  Disky kolies z ľahkej zliatiny ALTAIR 7,5J x 19“ 746 € 

Vyhrievanie čelné sklo 286 €  Ťažné zariadenie, elektricky ovládané, s adaptérom 922 € 

Sound systém CANTON 558 €  Akustické okná vpredu + SUNSET 123 € 

Head-up displej 665 €    
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4702/1829/1457  Zdvihový objem valcov (cm3) 1984/4 
Rázvor (mm) 2 681  Max. výkon (kW pri 1/min) 180/5250-6500 
Objem palivovej nádrže (l) 50  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 370/1600-4300 
Objem batožinového priestoru (l) 600 / 1 555  Prevodovka 7°AP 
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1520-1629  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 6,7 
Celková hmotnosť (kg) 2023-2080  Max. rýchlosť (km/h) 250 
VIN číslo vozidla TMBAU0NX8NY050491  Druh paliva Benzín 
Počet najazdených kilometrov (km) cca 3000  Komb. spotreba paliva WLTP (l/100 km)  
   Komb. emisie CO2 WLTP (g/km)  

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 39.427 € 
Aktuálna akcia – -2.169 € 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 37.258€ 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
  Financovanie na , ¼, 1/3, Na rovinu 1,99%, leasing 
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