
Váš partner ŠKODA:

AK VÁS BAVILO ČÍTAŤ O NEJ     
– PREDSTAVTE SI, ŽE JU RIADITE

ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI 
ZA OBRÁZKY
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu 
a nie sú určené na to, aby tvorili súčasť akejkoľvek zmluvy alebo záruky. 
Zobrazujú predvýrobné automobily, pričom niektoré ilustrácie, funkcie, 
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov 
a od ponuky v jednotlivých krajinách. 
Ak máte záujem o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy, 
obráťte sa na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

APLIKÁCIA MyŠKODA
Získajte osobného digitálneho spoločníka. 
Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s PAULOM, 
interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže 
nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri 
každodenných záležitostiach.  

APLIKÁCIA ŠKODA Connect
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad vozidlom. Stiahnite 
si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup 
k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete 
potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, dojazde, plánovanie 
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

OCTAVIA
ÚPLNE NOVÁ ŠKODA
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Žite rozumne, žite zdravo, žite šťastne, žite spolu, žite svoj život. Často 
nám hovoria, ako máme žiť. Máte už toho dosť? Tak potom aj pre vás 
je tu nová ŠKODA OCTAVIA. Neponúka len pôsobivý nový dizajn. 
Nová OCTAVIA je auto na všetko, na čo si len spomeniete – alebo aj 
nespomeniete. Deti, záľuby, štýl, rýchlosť aj pohodlie. Vďaka veľkorysému 
priestoru, najnovším technologickým a bezpečnostným asistentom 
a množstvu šikovných nápadov sa môžete sústrediť na to, na čom záleží 
najviac – aby ste žili tak, ako sa vám páči. 

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ŽIVÁ AKO VY



EXTERIÉR
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OCTAVIA stelesňuje dizajnový trend značky ŠKODA: spojenie estetiky, 
bezpečnosti a praktickosti. Či už posudzujete auto ako celok, alebo 
pristúpite bližšie a zoznámite sa s jeho jedinečnými funkciami, OCTAVIA 
vyžaruje harmóniu funkčnosti a emócií.

EMÓCIE V POHYBE

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Vozidlo sa vyznačuje 
dynamickými líniami, 
vyváženými proporciami 
a charakteristickými prvkami, 
ako je predná maska a predné 
svetlomety v tvare šípky. 
Hmlové svetlá sú takisto 
nezameniteľné. Okrem 
úžitkových funkcií plnia aj 
kľúčovú úlohu v dizajne.

ZNAČKA ŠKODA
Na piatych dverách sa hrdo 

vyníma nápis ŠKODA.
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PANORAMATICKÉ 
STREŠNÉ OKNO
Vpustite dnu viac svetla 
a čerstvého vzduchu. 
Elektricky nastaviteľné
panoramatické strešné 
okno verzie Combi, 
vyrobené z tónovaného 
skla, umožňuje 
vytvoriť veľký 
otvorený priestor 
nad prednými sedadlami.

STREŠNÝ NOSIČ
Vozidlo je vybavené strešným nosičom nového tvaru, ktorý je vedený v blízkosti strechy 
a kopíruje jej čistý aerodynamický tvar.
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PREDNÉ A HMLOVÉ 
SVETLOMETY

Vonkajšie osvetlenie spája 
jedinečný dizajn ŠKODA Crystal 
s inovatívnym riešením. Najvyšší 
variant sa dodáva s technológiou 

Matrix. Predné LED svetlomety 
Matrix dokážu v spolupráci 

s kamerou umiestnenou 
v prednom skle spozorovať vozidlo 

pred vami alebo v protismere. Na 
základe toho sa silný lúč svetla 

automaticky nastaví tak, aby bola 
cesta pred vami čo najlepšie 

osvetlená, ale aby ste zároveň 
neoslepili iných vodičov. Predné 

svetlomety sú vybavené aj 
funkciou 

nižšej intenzity osvetlenia (režim 
Adaptive Frontlight System), ktorá 

vytvára projekčný modul 
v kombinácii s bočným 

svetlometom. Tento systém 
prispôsobuje osvetlenie polohe 

volantu. Vynikajúcu funkčnosť 
hmlových svetlometov 

zabezpečuje technológia LED.

Pokročilá technológia prináša nádherný dizajn 
svetlometov modelu OCTAVIA. Vozidlo je vybavené 
Full LED Matrix prednými svetlometmi, ktoré umožňujú 
lepšie osvetlenie cesty a vyššiu úroveň bezpečnosti.

SVETLÁ, KTORÉ ZAŽIARIA

ZADNÉ SVETLOMETY
Full LED zadné svetlomety 
sú vybavené animovanými 
smerovými svetlami, ktoré 
nielen signalizujú,
kam má vodič v úmysle 
zabočiť, 
ale zvyšujú aj dynamiku 
vozidla. Zadné svetlomety 
sa takisto vyznačujú 
dekoratívnymi prvkami, 
typickými pre 
rodinu ŠKODA. Kým 
osvetlenie v tvare C je 
inovované moderným 
ohybom, kryštálové prvky 
odkazujú na českú sklársku 
tradíciu. 



INTERIÉR



Interiér vás privíta dokonalou harmóniou materiálov 
a farieb. Prístrojová doska sleduje vonkajšie línie vozidla 
a zvýrazňuje dojem veľkorysého priestoru. Displej 
infotainmentu je na prístrojovej doske umiestnený v hornej 
časti, v bezprostrednom zornom poli vodiča, a vytvára 
príjemnú symetriu. Atraktívny dekor, pochrómované prvky 
a ambientné LED osvetlenie umocňujú silný dojem.

VITAJTE DOMA 
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ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Vozidlo má dvojramenný volant s novým dizajnom. Najvyšší variant vám nielenže 
umožní ovládať rádio, telefón a automatickú prevodovku DSG, ale je aj vyhrievaný.

KOMFORT 
A PRIESTOR

Majstrovstvo spoločnosti 
ŠKODA sa výrazne 

prejavuje v celom 
interiéri. Obklopení 

vysokokvalitnými 
materiálmi si vychutnáte 

jazdu bez ohľadu na to, na 
ktorom sedadle sedíte. 

Výnimočne priestranný 
interiér poskytuje celej 

posádke vozidla veľkorysý 
priestor na nohy a hlavu.
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DEKORATÍVNE ČALÚNENIE
Prístrojová doska nového modelu OCTAVIA môže byť obložená semišom (na obrázku) 
alebo látkovým čalúnením so stehmi, čo prináša do interiéru jedinečný štýl.



KONEKTIVITA
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ONLINE PRÍDAVNÝ OHRIEVAČ
Pomocou aplikácie ŠKODA Connect App pre 
váš smartfón môžete ovládať prídavné kúrenie 
vozidla z ktoréhokoľvek miesta na svete. Keď ste 
napríklad na výlete a chystáte sa vydať na cestu 
domov, môžete zapnúť ohrievač a vyhriať vozidlo 
v predstihu. Okrem zapnutia ohrievača môžete 
nastaviť čas odjazdu a vybrať medzi kúrením 
a ventiláciou.

ŠKODA CONNECT: 
VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU

Byť úplne a neustále online znamená nielen 
mať prístup k zábave a informáciám, ale 
v prípade potreby aj možnosť pomoci. Funkcia 
ŠKODA CONNECT je vašou bránou do sveta 
neobmedzených komunikačných možností.

ONLINE DOPRAVNÉ 
INFORMÁCIE

Aktuálne informácie
vám poskytnú dokonalý

prehľad o každej ceste.
Môžete tak reagovať

na aktuálne dianie,
ako sú cestné práce,

nehody
a zápchy. Okrem toho, miestne
informácie o nebezpečenstvách 

vás upozornia
na prípadné nebezpečenstvá

na vašej trase, napríklad
na sťažené podmienky

alebo na zníženú viditeľnosť. 
ŠKODA CONNECT
Vďaka systému ŠKODA Connect máte k dispozícii dva druhy služieb. 
Kým Infotainment Online poskytuje dopravné informácie v reálnom čase, služba Care 
Connect sa zameriava na pomoc a bezpečnosť, pričom umožňuje diaľkový prístup 
a ovládanie vozidla. Ponúka asistenčnú službu v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE
Táto funkcia umožňuje pohodlne
zamknúť a odomknúť vozidlo pomocou 
aplikácie ŠKODA Connect App bez ohľadu na 
to, kde sa nachádzate. Ak napríklad zabudnete 
vozidlo zamknúť, môžete to jednoducho 
napraviť smartfónom odkiaľkoľvek.

FUNKCIE NA POŽIADANIE
Technológia Funkcie na požiadanie umožňuje zakúpiť a aktivovať 
funkcie vozidla a infotainmentu na už vyrobenom vozidle. 
To znamená, že sa môžete rozhodnúť začať používať v už 
zakúpenom vozidle iné funkcie ako doposiaľ. Týmto spôsobom 
môžete inovovať aj funkcie zakúpeného jazdeného vozidla.

ONLINE PERSONALIZÁCIA
Túto službu oceníte hlavne v prípade, že vaše vozidlo používajú 
viacerí používatelia. Môžete si nastaviť pohodlnú polohu sedadla, 
vzhľad digitálnej prístrojovej dosky alebo parametre klimatizácie 
– nastavenia sa zosynchronizujú s vaším kontom ŠKODA ID, 
takže ak sa nabudúce prihlásite do svojho vozidla, ktoré predtým 
riadil niekto iný, môžete sa pohodlne vydať na cestu so svojimi 
preferovanými nastaveniami.



SIMPLY
    CLEVER
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DOKONALOSŤ 
JE V DETAILOCH 

Riešenia Simply Clever vám uľahčujú život. 
Či už sú to praktické odkladacie priestory, alebo 
dômyselne navrhnuté ťažné zariadenie, tieto 
premyslené funkcie vám spríjemnia cestovanie.

OCHRANNÉ OKENNÉ PÁSIKY
Ochranné okenné pásiky účinne zabraňujú hromadeniu 
nečistôt v priestore medzi predným sklom a karosériou. 

PRIEHRADKA NA SLNEČNÉ OKULIARE
Táto praktická priehradka nad vnútorným spätným zrkadlom je na dosah pre 
vodiča i pre spolujazdca. (Nie je dostupná v kombinácii s panoramatickým 
strešným oknom.)

UVÍTACIE LOGO
LED diódy umiestnené na spodnej strane predných 
dverí vytvárajú nápis ŠKODA a osvetľujú vstupný 
priestor.
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ZÁSOBNÍK KVAPALINY OSTREKOVAČA
Pri dopĺňaní kvapaliny do ostrekovača nerozlejete ani kvapku. 
Zásobník kvapaliny je ľahko prístupný a jeho súčasťou je aj lievik.

NÁDRŽ ADBLUE 
PRE VZNETOVÉ MOTORY
Vďaka veľkosti hrdla nádrže môžete na čerpacích staniciach 
používať tankovacie pištole AdBlue. 

DVOJITÁ PRIEHRADKA
Vďaka dvojitým priehradkám na zadnej strane predných sedadiel si môžete 
svoje veci usporiadať ešte lepšie. Do väčšej priehradky môžete vložiť 
napríklad notebook a do menšej mobil.

SCHRÁNKA JUMBO BOX A DRŽIAKY NÁPOJOV 
Malé elektronické zariadenia môžete bezpečne uložiť v schránke JUMBO BOX, umiestnenej v lakťovej opierke predných sedadiel. Ak je zapnutá klimatizácia, 
schránka poslúži aj na odloženie chladeného občerstvenia. V tejto schránke sú i držiaky nápojov s funkciou Easy Open na stredovej konzole. 
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ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Vozidlo je vybavené ťažným zariadením s elektrickým spúšťaním. Spínač sa 
nachádza v batožinovom priestore.

SKLOPENIE SEDADIEL NA DIAĽKU
Zadné sedadlá môžete diaľkovo sklopiť pomocou uvoľňovacieho tlačidla 
umiestneného v batožinovom priestore, čo ešte viac uľahčí nakladanie batožiny.

PRIEHRADKY V PREDNÝCH DVERÁCH
V priestrannej priehradke v predných dverách nájdete držiak na 1,5 l 
fľaše a gumený popruh. Môžete sem umiestniť napríklad aj vyberateľný 
odpadkový kôš.

PRIEHRADKA NA ULOŽENIE KEFY ALEBO DÁŽDNIKA 
Dômyselná priehradka vo výplni dvier vodiča zabezpečí odtok vody z vozidla. Do tejto priehradky 
môžete vložiť kefu na sneh alebo originálny dáždnik ŠKODA. 

CARGO PRVKY
Tieto dva plastové fixačné prvky so zapínaním na suchý zips sú ideálne na zaistenie batožiny proti nežiaducemu pohybu. 
Keď ich nepoužívate, môžete ich odložiť do priehradiek za oblúkmi zadných kolies.
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XXL BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR

PRAKTICKÉ SIETE 
Jedna vodorovná a dve zvislé siete zvyšujú flexibilitu 
batožinového priestoru a zároveň pevne zaisťujú 
prepravované predmety.

OBJEM 
BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU
Objem batožinového priestoru 

je, ako vždy, veľkorysý. Verzia 
Combi ponúka 640 litrov 
a 1 700 litrov po sklopení 

zadných sedadiel.
XXL potreby vyžadujú XXL objem. Nebola by to však skutočná ŠKODA, keby 
neposkytovala aj XXL praktickosť. V batožinovom priestore modelu OCTAVIA 
nájdete množstvo inteligentných funkcií, ktoré vám pomôžu naložiť všetko 
potrebné, udržať poriadok a upevniť náklad tak, aby sa neposúval. 

DVOJITÁ PODLAHA 
Dvojitá podlaha (iba vo verzii Combi) uľahčuje manipuláciu s batožinou 
a poskytuje oddelený ukladací priestor, pričom dno batožinového priestoru je 
v rovine nakladania.
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OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Batožinový priestor verzie Liftback so základným 

objemom 600 litrov sa dá sklopením zadných sedadiel 
zväčšiť až na 1 555 litrov.

PRAKTICKÉ SIETE
Súprava jednej vodorovnej a dvoch zvislých sietí spoľahlivo zaistí 
predmety proti posúvaniu. Navyše, vždy budete mať prehľad, kam 
ste čo dali.

OBOJSTRANNÝ KOBEREC
Koberec môžete používať otočený elegantnou látkovou stranou nahor, ak neprepravujete nič, 
čo by mohlo znečistiť vozidlo. V prípade potreby môžete však koberec obrátiť umývateľnou 
gumenou stranou nahor. 



KOMFORT
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE A VIRTUÁLNY PEDÁL
Elektricky ovládané piate dvere sa otvárajú a zatvárajú jediným stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači, na stredovom 

paneli alebo priamo na piatych dverách. Zároveň môžete nastaviť hornú polohu dverí tak, ako vám to vyhovuje. 
Dvere môžu byť vybavené virtuálnym pedálom umožňujúcim bezkontaktný prístup. 

HIGH-TECH, 
VYSOKÝ KOMFORT 

Niekedy je dobré, keď nemusíme zvládať všetko sami. Napríklad pri 
šoférovaní. K dispozícii máte množstvo premyslených technológií 
a inteligentných funkcií, pripravených maximalizovať vaše pohodlie 
a pôžitok z jazdy. A vám stačí už len šliapnuť na plyn.  
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MULTIMEDIÁLNY 10" DISPLEJ
Atraktívny dizajn a zároveň dokonalá funkčnosť. Multimediálny 10" displej umožňuje ovládanie dotykovým jazdcom, 
takže pri nastavovaní hlasitosti alebo zoomovaní navigácie sa netreba dotknúť displeja. Ovládanie displeja spríjemňuje 
ergonomická opierka zápästia pod displejom.

10" INFOTAINMENT COLUMBUS 
Vozidlo môže byť vybavené 3D navigačným systémom špičkovej triedy, ktorý možno pohodlne ovládať aj gestami. V zariadení môžete napríklad nastaviť rozdielny 
zoom pre displej infotainmentu a pre Virtual Cockpit – úžasný nástroj na zobrazovanie máp. Systém Columbus sa dodáva s predplateným ročným online servisom, 

čo vám ešte viac spríjemní cestovanie. Ďalšou výhodou sú bezplatné aktualizácie navigácie počas celej životnosti.
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ZVUKOVÝ SYSTÉM CANTON 
Doprajte si absolútnu čistotu zvuku, či už 
pri hudbe, alebo hovorenom slove, vďaka 

zvukovému systému Canton s dvanástimi 
reproduktormi vrátane centrálneho 

reproduktora a subwoofera v batožinovom 
priestore.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE 
ZARIADENIA 

A OVLÁDANIE MÉDIÍ 
Držiak na multimediálne zariadenia 
umožňuje bezpečne upevniť tablet 
na opierku hlavy predného sedadla. 

Aplikácia Media Command zas umožňuje 
z každého sedadla ovládať infotainment 
vo vozidle (z tabletu alebo zo smartfónu 

prostredníctvom siete Wi-Fi). Táto 
aplikácia je dostupná výhradne 

s navigačným systémom Columbus.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Zažite najvyšší komfort vďaka osvetleniu interiéru. Ambientné LED osvetlenie ponúka množstvo pôsobivých 
farebných možností. Zahŕňa svetlá pozdĺž celého interiéru vozidla, osvetlenie priestoru na nohy vpredu aj vzadu, 
osvetlenie rukoväti predných aj zadných dverí a osvetlenie batožinového priestoru. 



K
o

m
fo

rt

K
o

m
fo

rt

4
8

4
9

VIRTUAL COCKPIT/ZOBRAZENIE HEAD-UP 
Nástroj Virtual Cockpit dokáže zobraziť údaje palubného počítača v kombinácii s ďalšími údajmi, napríklad informáciami z navigácie. V zobrazení Head-up sa údaje o jazde 
zobrazujú takým spôsobom, že vodič nemusí meniť zaostrenie zraku, čím sa výrazne zníži jeho rozptyľovanie.

ZADNÁ KAMERA
Vychutnajte si ľahšie parkovanie a vybavte svoje vozidlo zadnou kamerou umiestnenou na rukoväti piatych dverí. Kamera sleduje priestor za vozidlom a vyznačuje 
jazdnú dráhu podľa šírky vozidla. Kamera poskytuje viaceré režimy zobrazenia vrátane cúvania s prívesom.
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PREDNÉ SEDADLÁ AGR
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá AGR poskytujú vodičovi aj spolujazdcovi maximálne pohodlie. 
Sú vybavené mnohými funkciami, ako napríklad nastavenie hĺbky vankúša.

SPACÍ PAKET
Cestujúci na zadných sedadlách si môžu pri dlhých cestách dobre pospať 
vďaka príslušenstvu Spací paket. Toto príslušenstvo zahŕňa pohyblivé 
opierky hlavy na vonkajších sedadlách, poskytujúce pohodlnú oporu hlavy 
pri spánku, rolety zadných okien, stmavenie skiel SunSet, dve opierky nôh 
Lounge Step a prikrývku, elegantne zabalenú v sivom obale.

ROLETY 
Mechanické rolety na zadných oknách, ako aj sklo piatych dverí vo verzii Liftback, 
výrazne zvyšujú pohodlie cestujúcich na zadných sedadlách počas slnečných dní.

MASÁŽNA FUNKCIA
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá AGR môžu poskytovať 
aj masážnu funkciu. Špičkovú úroveň komfortu dopĺňajú funkcie 
ventilácie a vyhrievania predného sedadla, ako aj čalúnenie 
perforovanou kožou.
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PRIEHRADKA PHONE BOX/USB
Priehradka Phone box vytvára a zosilňuje signál pre vaše mobilné zariadenie. Súčasne bezdrôtovo dobíja telefón počas jazdy. Táto priehradka je ľahko 
prístupná a vhodná aj pre zariadenia s veľkým displejom. Dva dátové porty USB-C v stredovej konzole umožňujú jednoducho pripojiť a spárovať vaše 
externé zariadenia so systémom infotainmentu, bez použitia modemov či adaptérov.

OVLÁDANIE 
PANORAMATICKÉHO 

STREŠNÉHO OKNA/USB
Panoramatické strešné okno sa 

jednoducho otvára a zatvára dotykom 
ovládača v strešnom paneli nad hlavou. 

Tu nájdete aj ďalšiu zásuvku USB, ideálnu 
na nabíjanie zariadení pripevnených na 

prednom skle.

SVIETIDLÁ NA ČÍTANIE 
S NASTAVENÍM 

INTENZITY
Intenzitu týchto svetiel môžete 

jednoducho nastaviť podržaním ruky 
pod svietidlami.
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ELEKTROMECHANICKÁ RUČNÁ BRZDA 
Nová OCTAVIA je vybavená elektromechanickou ručnou brzdou (štandardne vo všetkých verziách vozidla), 
ktorá nahradila klasickú mechanickú ručnú brzdu. Elektromechanická ručná brzda pôsobí na zadné kolesá 
a dá sa manuálne aktivovať/deaktivovať tlačidlom umiestneným na stredovej konzole medzi prednými 
sedadlami. 

KOMFORT VZADU 
V zadnej časti schránky JUMBO BOX nájdete dve zásuvky USB-C, umožňujúce nabíjanie 
mobilného telefónu. Vo vozidle vybavenom 3-zónovou klimatizáciou Climatronic nájdete aj 
ovládač zóny zadných sedadiel.

ELEKTRICKÝ DETSKÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
Stačí stlačiť tlačidlo a cestovanie s deťmi bude ešte bezpečnejšie. Detský bezpečnostný zámok zabraňuje 
otvoreniu zadných okien a dverí.

KESSY
Nová verzia systému KESSY (systému bezkľúčového odomykania, štartovania a zamykania)
umožňuje použiť na odomknutie alebo zamknutie vozidla ktorékoľvek dvere.



BEZPEČNOSŤ
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ĎALŠÍ PÁR OČÍ
NA CESTE

Cestovanie s ostražitým spolujazdcom je oveľa bezpečnejšie. 
Preto OCTAVIA prichádza s množstvom asistentov, ktorí vám 
umožnia rýchlo reagovať na rôzne situácie. Niektoré z týchto 
systémov dokonca dokážu úplne samostatne predísť hroziacej kolízii.

FUNKCIA MATRIX BEAM
Full LED Matrix predné svetlomety sú vybavené funkciou Matrix Beam. Táto funkcia umožňuje používať silné lúče svetla sústavne, ale bez oslepenia ostatných vodičov. Funkcia Matrix Beam pomocou kamery 
umiestnenej v prednom skle reaguje na dopravnú situáciu vypínaním iba niektorých segmentov osvetlenia. Ostatné segmenty zostávajú zapnuté a naďalej osvetľujú cestu. Navyše, vďaka tejto funkcii vás 
nebudú oslňovať napríklad ani reflexné materiály dopravných značiek. Funkcia Matrix Beam využíva aj údaje z navigačného systému, takže silné lúče svetla sa zapnú iba vtedy, keď opustíte zastavanú oblasť.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU PREDIKCIE
Pomocou radarového zariadenia, kamery s funkciou rozpoznávania dopravných značiek, technológie GPS a podrobných informácií z cestnej mapy dokáže prediktívna regulácia rýchlosti jazdy (PCC) predvídať 
dopravnú situáciu na nasledujúcom 1-2 km úseku. Výsledkom je, že systém môže v prípade potreby automaticky upraviť rýchlosť jazdy – zvyčajne pred odbočkou alebo kruhovým objazdom alebo pri vjazde 
do úseku s obmedzenou rýchlosťou. Systém PCC zvyšuje komfort vodiča, bezpečnosť jazdy a zároveň znižuje spotrebu paliva a emisie CO2.
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FRONT ASSIST
S PREDIKTÍVNOU

OCHRANOU CHODCOV
Systém FRONT ASSIST 

monitoruje vzdialenosť od 
vozidla pred vami a je vybavený 

aj funkciou núdzového brzdenia. 
Vozidlo sa predáva so systémom 

FRONT ASSIST rozšíreným 
o prediktívnu ochranu chodcov, 

ktorá upozorní vodiča zvukovým/
vizuálnym signálom a jemným 

chvením bŕzd. Systém rozpozná 
chodcov a cyklistov pohybujúcich 
sa pozdĺžne alebo kolmo k vozidlu. 

Tento asistenčný systém má 
teraz aj ďalšie vylepšenia týkajúce 

sa spolupráce medzi radarovou 
službou a multifunkčnou 

kamerou.

PARK ASSIST
Minimalizujte problémy 
s parkovaním v stiesnených 
priestoroch pomocou
parkovacieho asistenta. 
Automaticky
vyberie vhodné
parkovacie miesto v rade 
pozdĺžne alebo kolmo
stojacich vozidiel.

MANOEUVRE 
ASSIST
Tento systém zabezpečuje 
ochranu pred prekážkami v dosahu 
vozidla (pri rýchlostiach do 10 
km/h) pomocou parkovacích 
senzorov. Ak systém zistí 
prekážku, v závislosti od 
vzdialenosti prekážky a rýchlosti 
vozidla aktivuje núdzové brzdenie.  

SIDE ASSIST
Asistent SIDE ASSIST monitoruje 

priestor za vozidlom a vedľa 
vozidla, pričom dokáže zistiť iné 

vozidlá a ťažšie rozpoznateľné 
objekty – napr. cyklistov, 

do vzdialenosti 70 m. Podľa 
vzdialenosti a rýchlosti okolitých 

vozidiel sa rozhodne, či treba 
alebo netreba upozorniť vodiča.
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TRAVEL
ASSIST

Asistent TRAVEL ASSIST spája funkcie niekoľkých asistentov a zabezpečí, že sa budete cítiť bezpečne a pohodlne 
všade, kadiaľ pôjdete. V kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou DSG systém zároveň umožňuje automatickú 
pomalú jazdu v zápche, takže môžete zostať uvoľnení. V záujme maximálnej bezpečnosti musí byť asistent 
TRAVEL ASSIST vodičom stále monitorovaný. To je dôvod, prečo – vôbec prvýkrát pri značke ŠKODA – má nová 
OCTAVIA kapacitný volant, ktorý sleduje, či sa vodič dotýka volantu, a tým zabezpečuje pre systém 
TRAVEL ASSIST interaktívne rozhranie. Ak sa vodič nevenuje riadeniu a nedrží volant, systém to zistí do 15 sekúnd.

TURNING ASSIST
Tento systém monitoruje premávku v protismere pri odbočovaní vľavo pri nízkych 
rýchlostiach 2 – 15 km/h. V kritických situáciách môže zastaviť vozidlo a zapnúť
výstražné svetlá. (Dostupné od novembra 2020.)

PREDIKTÍVNA REGULÁCIA RÝCHLOSTI JAZDY
Jedným z asistenčných systémov, ktoré sú súčasťou asistenta TRAVEL ASSIST, 
je aj PREDICTIVE CRUISE CONTROL (Prediktívna regulácia rýchlosti jazdy). 
Podrobné informácie nájdete na predchádzajúcej strane.

TRAFFIC JAM ASSIST
Táto funkcia je navrhnutá na uľahčenie jazdy v zápchach. Ovládaním motora, bŕzd a volantu tento 
asistenčný systém prinúti vozidlo zvýšiť odstup, pribrzdiť a začať kopírovať pohyb okolitých vozidiel 
(pri rýchlostiach do 60 km/h).

EMERGENCY ASSIST
Asistenčný systém EMERGENCY ASSIST znižuje riziko kolízie v prípade 
náhleho srdcového kolapsu vodiča, napríklad zastavením vozidla 
a zapnutím výstražných svetiel.

COLLISION AVOIDANCE ASSIST
Tento nový asistenčný systém predchádza kolíziám pomocou riadeného uhýbacieho
manévru. Poskytuje vodičovi podporu aktívnym zvyšovaním momentu riadenia
v prípade hroziacej kolízie s chodcom, cyklistom alebo s iným vozidlom.

LANE ASSIST+
Pri rýchlostiach nad 60 km/h tento systém pomáha udržať vozidlo v strede správneho jazdného pruhu. 
Nový asistenčný systém modelu OCTAVIA LANE ASSIST+ dokáže aj riadiť vozidlo v prípade zmeny 
jazdných pruhov pri cestných prácach označených dočasnými dopravnými značkami.
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BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia panvu a hrudník cestujúcich v prípade bočného nárazu.

KOLENNÝ AIRBAG
Tento airbag sa nachádza pod stĺpikom volantu a chráni 
kolená a holenné kosti vodiča.

BEZPEČNOSŤ NA 
PRVOM MIESTE
V extrémnych situáciách, keď vodič už 
nedokáže aktívne ovplyvniť výsledok 
kolízie, prevezmú kontrolu pasívne 
bezpečnostné prvky vozidla – napríklad 
airbagy. Vaše vozidlo môže byť vybavené 
až deviatimi airbagmi.

HLAVOVÉ AIRBAGY 
Keď sa hlavové airbagy aktivujú, vytvoria stenu, 
ktorá chráni cestujúcich na predných a zadných 
sedadlách pred zranením hlavy.

AIRBAG VODIČA A SPOLUJAZDCA
Airbag vodiča je uložený vo volante, zatiaľ čo airbag spolujazdca sa nachádza 
v prístrojovej doske. V prípade potreby ho možno vypnúť, keď je na prednom sedadle 
namontovaná detská sedačka.



VÝKON
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Zoznámte sa s modelom OCTAVIA bližšie. 
Zistite, čo má pod kapotou. Vždy tam nájdete výkon, ktorý 
vám bude vyhovovať – bez kompromisov v ochrane 
životného prostredia.  

VÝKON PRE 
ĽUDÍ

MOTORY
Rad výkonných motorov 
TSI a TDI odzrkadľuje naše 
sústavné úsilie o znižovanie 
emisií CO2. Preto ponúkame aj 
nové motory Evo TDI. Verzia 
vybavená novou manuálnou 
6-rýchlostnou prevodovkou 
môže dosiahnuť kombinovanú 
spotrebu paliva 3,6 l/100 km 
pri emisiách CO2 len 
96 g/km. Vďaka technológii 
Twin-Dosing* produkujú nové 
motory až o 80 % menej NOx 
v porovnaní s predchádzajúcou 
generáciou.

VÝKON 
A AERODYNAMIKA
Jazdný výkon a spotrebu 
paliva ďalej zlepšuje vynikajúca 
aerodynamika vozidla. So 
súčiniteľom odporu vzduchu 
od 0,24 zavádza OCTAVIA 
nový štandard vo svojej triede.

* Technológia vstrekovania AdBlue.

SHIFT BY WIRE
OCTAVIA ako prvé vozidlo značky ŠKODA prichádza 
s technológiou Shift By Wire (elektronické radenie 
prevodových stupňov), navrhnutou pre maximálny 
komfort vo vozidlách vybavených automatickou 
prevodovkou. Funkcia DSG Shift By Wire 
sa ovláda riadiacou pákou s minimalistickým dizajnom, 
integrovanou v stredovej konzole. 

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Vychutnajte si vysoký výkon vozidla s maximálnym 
komfortom a bezpečnosťou. Systém Dynamic Chassis 
Control (DCC) nepretržite vyhodnocuje rôzne jazdné situácie 
(brzdenie, akcelerácia, zatáčanie) a reaguje na ne, pričom 
upravuje charakteristiky tlmenia a riadenia. Tento systém, 
ako súčasť ponuky infotainmentu, vám umožňuje vybrať si 
jeden z piatich režimov podľa vašich špecifických požiadaviek: 
Eco, Comfort, Normal, Sport alebo Individual. Týchto 
5 základných režimov DCC umožňuje vykonať ešte citlivejšie 
nastavenia. K dispozícii je 15 možností, napríklad aj režim 
Supersport.
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NAŠTARTUJTE
SVOJE MOŽNOSTI
Nová ŠKODA OCTAVIA iV poskytuje dynamiku a efektívnosť 
elektromotora na každodenné jazdenie po meste a motor 1,4 TSI 
na jazdu mimo mesta. Všetky vozidlá sú vybavené nástrojom Virtual 
Cockpit a spĺňajú najrôznejšie požiadavky na vzhľad exteriéru, 
pohodlie interiéru, technológie a konektivitu. V ponuke sú verzie 
Ambition, Style, ako aj jedinečná verzia RS. Stačí si vybrať tú, ktorá 
vám vyhovuje, a pohodlne sa usadiť.
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INOVATÍVNA ZVNÚTRA AJ ZVONKA

MOTORY A NABÍJANIE
Benzínový motor 1,4 TSI poskytuje výkon 110 kW, zatiaľ čo samotný elektromotor ponúka 75 kW. Výkon celého systému  predstavuje 150 
kW. Pre maximálny komfort počas jazdy je vozidlo vybavené automatickou 6-stupňovou prevodovkou DSG. Batéria s kapacitou 13 kWh 
je umiestnená pod podlahou v zadnej časti vozidla a umožňuje dojazd 55 km (podľa meraní WLTP). Pri nabíjaní v domácnosti s pripojením 
do konvenčnej elektrickej siete sa úplne vybitá batéria plne nabije za 5 hodín. Čas nabíjania sa dá skrátiť na 3 hodiny a 33 minút pri nabíjaní 
v nástennej nabíjačke Wallbox alebo v nabíjacej stanici, ktorá podporuje rýchle nabíjanie. 

INFOTAINMENT
10" infotainment (na obrázku je 

navigačný systém Columbus) 
umožňuje napríklad skontrolovať 

stav batérie, nastaviť čisto elektrický 
pohon alebo vybrať pohon s plným 

výkonom celého systému. 



INDIVIDUALIZÁCIA
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Štandardná výbava verzie Ambition zahŕňa priehradku na uloženie kefy alebo dáždnika, lakťovú opierku 
predných sedadiel so schránkou JUMBO BOX, tempomat, dvojzónovú klimatizáciu Climatronic, 
infotainment* Bolero 10", osem reproduktorov, multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu, 
výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá a ďalšiu výbavu.

AMBITION

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Narbe Ruby Pad 
dekor Silver Squares Haptic
látkové čalúnenie

* Dostupné v druhej polovici júna 2020.

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Narbe Ruby Pad
dekor Silver Squares Haptic
látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Narbe Ruby Pad
dekor Goldress matt
M-Packet: látkové/kožené/koženkové 
čalúnenie 
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Štandardná výbava verzie Style zahŕňa Full LED Matrix predné svetlomety, LIGHT AND RAIN ASSIST, vyhrievaný volant, 
parkovacie senzory vpredu, ambientné LED osvetlenie interiéru, systém FULL KESSY pre bezkľúčové odomykanie, 
zamykanie a štartovanie a ďalšie prvky.

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
kožené/koženkové čalúnenie, predné sedadlá AGR s ventiláciou 

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
M-Packet: látkové/kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
kožené/koženkové čalúnenie, predné sedadlá AGR s ventiláciou 

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Suedia Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
semišové/kožené/koženkové čalúnenie  
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INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Suedia Beige Pad s prešitím
dekor Piano Black (dostupné aj pre interiér Style čierny) 
semišové/kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Suedia Beige Pad s prešitím
dekor Piano Black (dostupné aj pre interiér Style čierny)
semišové/kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Piano Black
látkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Fabric Tetris Black Pad s prešitím
dekor Silver Squares Haptic
látkové čalúnenie
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ČALÚNENIE

Ambition čierne 
(látkové)

Style béžové 
(látkové)

Style čierne (perforovaná koža/
koženka), predné sedadlá AGR s ventiláciou

Style béžové 
(semišové/kožené/koženkové)

Ambition/Style čierne 
(látkové/kožené/koženkové)*

Style čierne 
(kožené/koženkové)
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Čierne 17" disky z ľahkej zliatiny 
PULSAR Aero

Čierne 18" disky z ľahkej zliatiny 
VEGA Aero

Antracitové 18" disky z ľahkej zliatiny 
PERSEUS

18" disky z ľahkej zliatiny 
PERSEUS

Antracitové 19" disky z ľahkej zliatiny 
BECRUX

19" disky z ľahkej zliatiny 
BECRUX

17" disky z ľahkej zliatiny 
ROTARE Aero

16" disky z ľahkej zliatiny 
TWISTER Aero

16" disky z ľahkej zliatiny 
VELORUM

16" oceľové disky s krytmi kolies 
TECTON


