
 

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 

2,0TDI 147kW/200k 7°AP 4x4 
 

Cena základného modelu Octavia Combi od 37.350 € 
 

Základná výbava   

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, 
MKB, TSA, XDS+  

7 airbagov - čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag 
spolujazdca s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové 
airbagy, kolenný airbag vodiča 

Vkladané koberce vpredu a vzadu  FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou  

FULL LED zadné s dynamickými ukaz.smeru a uvítacím efektom  LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor 

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel   Rádio BOLERO s 10" farebným dotykovým displejom 

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant  Strešný nosič – strieborný, Parkovacie senzory vpredu 

KESSY FULL, Chrómpaket, Tempomat  Alarm s vnút. senzormi, záloh.  sirénou a náklonovým senzorom 

Ambientné osvetlenie interiéru, Osvetlenie batož.  priestoru  2x USB-C nabíjanie vzadu a 1x USB-C v drž. spätného zrkadla 

Osvetlenie pre nohy vpredu a vzadu  12V zásuvka v batožinovom priestore 

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov  Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX 

SmartLink, 4 reproduktory vzadu  Schránka na okuliare, Dáždnik vo výplni dverí vodiča 

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia  Úložné vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel 

Elektromechanická parkovacia brzda  Osvetlenie batožinového priestoru 

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá  Predĺžená záruka na 5 rokov/ 100 000km 
 

Doplnková výbava     
Farba: Šedá Graphite metalíza      596 €  DRIVER ALERT - systém rozpoznania únavy 44 € 

Vyhrievané čelné sklo 286 €  Koženka na zadnej strane operadiel sedadiel - Style 26 € 

Automatické parkovanie 336 €  Nezávislé vykurovanie s diaľkovým ovládaním 1.070 € 

Adaptívny tempomat do 210 km/h 415 €  Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie  143 € 

SIMPLY CLEVER paket 245 €    

     
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4689/1829/1467  Zdvihový objem valcov (cm3) 1968 
Rázvor (mm) 2680  Max. výkon (kW pri 1/min) 147 pri 3600-4100 
Objem batožinového priestoru (l) 640/1700  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 400 pri 1750-3500 
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1590-1784  Prevodovka 7-stupňová 
Celková hmotnosť (kg) 2087-2190  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 7,0 
VIN číslo vozidla TMBLK7NXXNY094824  Max. rýchlosť (km/h) 240 
Druh paliva / Zdroj energie Nafta  Objem palivovej nádrže (l) 55+12SCR 
Emisie CO2 WLTP (g/km) 146-155  Komb. spotreba WLTP (l/100 km) 5,6-2,9 

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 40.511 € 
Aktuálna akcia -1.500 € 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 39.011 € 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
Zimné komplety zdarma  Financovanie na 1% 

Servisný balík za polovicu  ŠKODA Bez Starostí 
 

 


