
ŠKODA OCTAVIA Style

Kolor:Srebrny Brilliant Metalizowany Wersja wnętrza: Dynamic - szare dodatki

ID Konfiguracji: SA1309068

Rok modelowy: 2019

Silnik: 1.5 TSI 110 kW (150
KM) 6-biegowa

manualna

Cena podstawowa: 92 750 zł

Cena koloru nadwozia: 2 300 zł

Wyposażenie dodatkowe: 7 500 zł

> Pakiet AMAZING 1 900 zł
> DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 200 zł
> FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system hamowania
awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem

1 250 zł

> Pakiet na bezdroża 650 zł
> Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej 350 zł
> Bluetooth Comfort (WLAN, obsługa głosowa) 300 zł
> System nawigacji AMUNDSEN 8" z mapą Europy, wejście SD, USB, SmartLink+ 2 000 zł
> Usługa Infotainment Online na 1 rok 0 zł
> Pakiet sportowy DYNAMIC 850 zł

Usługi: 0 zł

> Gwarancja Mobilności 0 zł

Razem: 102 550 zł



Wybrane wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort

> 8 głośników
> Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
> Bluetooth
> Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
> CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
> Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
> Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
> Dwie lampki do czytania z przodu
> Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
> Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
> Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem LED wokół drzwi
> Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
> Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość
> Funkcja SmartLink+
> Funkcja Start-Stop oraz odzysku energii hamowania
> Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
> Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
> Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
> Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, dezaktywacja poduszki
bezpieczeństwa pasażera z przodu
> Przednie światła przeciwmgłowe
> Radio BOLERO 8", wejście SD, USB
> Reflektory halogenowe
> Schowek na okulary
> Spryskiwacze reflektorów przednich
> Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów
> Światła do jazdy dziennej
> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Tapicerka materiałowa STYLE
> Tempomat
> Zestaw naprawczy do kół

Wyposażenie standardowe: Wnętrze

> Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon)
> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy

Wyposażenie standardowe: Nadwozie

> Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (zastępuje lusterka w kolorze aluminium)
> Obręcze kół ze stopów lekkich TRIUS 7J x 17" z oponami 225/45 R17
> Pakiet CHROM dla Liftback - chromowana listwa wzdłuż dolnej linii okien bocznych

Wyposażenie dodatkowe i usługi



Pakiet AMAZING 

LIGHT AND RAIN ASSIST z czujnikiem deszczu (COMING HOME,
LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT), AUTO LIGHT ASSIST -
funkcja automatycznego włączania i wyłączania śwateł drogowych,
Reflektory główne w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS
wraz ze zintegrowanymi spryskiwaczami, Automatycznie ściemniające
się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Podgrzewane fotele
przednie, Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER

1 900 zł

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia
kierowcy 

DRIVER ALERT zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na podstawie
sposobu kierowania pojazdem, rozpozna zmęczenie kierowcy.

200 zł

FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją
awaryjnego hamowania, system hamowania
awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed
pojazdem 

1 250 zł

Pakiet na bezdroża 

Zawieszenie ze zwiększonym prześwitem, osłona silnika, osłona
przewodów hamulcowych.

650 zł

Składane oparcia tylnej kanapy z przestrzeni
bagażowej 

350 zł



Bluetooth Comfort (WLAN, obsługa głosowa) 

Za pośrednictwem łącza Bluetooth można połączyć telefon komórkowy z
urządzeniem Infotainment i korzystać z systemu głośnomówiącego oraz
odtwarzać muzykę (audiostreaming).

WLAN (Wi-Fi) może służyć do:

1. Bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodem, dzięki
któremu możliwe jest odtwarzanie plików dźwiękowych w menu
Media lub obsługa urządzenia Infotainment za pomocą aplikacji
zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. ŠKODA OneApp).

2. WLAN to także możliwość udostępniania Internetu jednocześnie
nawet do 8 urządzeń mobilnych znajdujących się wewnątrz
samochodu. Internet może być dostarczony poprzez hot spot z
naszego smartfona, zewnętrzny modem USB CarStick (w
przypadku nawigacji AMUNDSEN) lub zintegrowany modem LTE
(w przypadku nawigacji COLUMBUS). Koszty związane z
transmisją danych ponosi klient.

300 zł

System nawigacji AMUNDSEN 8" z mapą Europy,
wejście SD, USB, SmartLink+ 

SmartLink+ oferuje możliwość wyświetlania i obsługi certyfikowanych
aplikacji zainstalowanych na smartfonie podłączonym za pomocą USB
na ekranie urządzenia Infotainment. Zawiera Android Auto, Apple
CarPlay, MirrorLink.

2 000 zł

Usługa Infotainment Online na 1 rok 

Funkcjonalności dostępne w ramach Infotainment Online:

Poszerzona funkcjonalność nawigacji m.in. informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym online oraz możliwość wcześniejszego planowania
podróży za pomocą komputera lub smartfona.Dostęp do
najaktualniejszych prognoz pogody oraz informacji ze świata.

0 zł

Pakiet sportowy DYNAMIC 

Sportowe fotele przednie z zintegrowanymi zagłówkami, czarna
tapicerka z szarymi albo czerwonymi dodatkami, listwy progowe, spoiler
dla wersji Liftback.

850 zł



Gwarancja Mobilności 
Gwarancja Mobilności to program bezpłatnej pomocy drogowej, dzięki

któremu możesz skorzystać z naszego wsparcia w razie:

niespodziewanej awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu,

unieruchomienia auta spowodowanego: brakiem paliwa, zagubieniem,

złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu,

uszkodzeniem opon, wyładowaniem akumulatora.W ramach Gwarancji

Mobilności dostępnych jest kilka opcji: naprawa samochodu na drodze,

holowanie do najbliższego APS ŠKODY, dostawa naprawionego

samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do punktu

docelowego podróży, dostawa oryginalnych części za granicą,

nieoprocentowana pożyczka gotówkowa na pokrycie kosztów naprawy

lub też transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów

podroży.

0 zł



Dane techniczne

Silnik, skrzynia biegów, elektryka

> Liczba cylindrów 4; in line
> Maksymalny moment obrotowy 250 Nm / 1500 - 3500 1/min
> Maksymalna moc 110,00 kW
> Pojemność silnika 1.498 cm³

Osiągi

> Przyspieszenie 0-100 km/godz. 8,3 s
> Pojemność zbiornika paliwa 50 l
> Maksymalna prędkość 223 km/h

Masa

> Ładowność (z kierowcą) 625 kg
> Dopuszczalna masa całkowita 1.830 kg

Wymiary zewnętrzne

> Pojemność bagażnika min./max. 590 / 1.580 l
> Długość 4.670 mm
> Rozstaw osi 2.667 mm
> Szerokość 1.814 mm
> Wysokość 1.451 mm

*Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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