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Noi credem că suma părţilor este la fel de importantă ca 
întregul. Iar acest adevăr se aplică, cu siguranţă, și modelului 
ŠKODA OCTAVIA: o mașină atractivă și totodată practică.

Desenată din liniile cristaline care îi marchează designul, 
captivează priviri admirative, din orice unghi ar fi privită. La 
interior, numeroasele dotări de conectivitate, de asistenţă și 
siguranţă, precum și tehnologiile moderne încântă orice șofer 
al secolului 21. Și, ca de obicei, o gamă largă de dotări Simply 
Clever redefinesc standardele în această clasă. 

OCTAVIA este încă un exemplu pentru pasiunea noastră de a 
fabrica automobile cu un design frumos, care să aducă la fel de 
multă bucurie șoferilor ca pe vremea începuturilor noastre. 

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

CE ESTE ATÂT DE SPECIAL 
LA NOUA OCTAVIA?
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Fiecare detaliu al modelului OCTAVIA îmbină 
estetica atemporală cu tehnologia modernă, 
dând naștere unui design de ansamblu atractiv, 
emoţional și funcţional.

secŢIunea posterIoarĂ
În spate veţi descoperi numeroase 
elemente caracteristice modelelor 
ŠKODA: emblema distinctivă și inscripţia 
cu denumirea modelului, spaţiul cu 
formă cristalină dedicat numărului de 
înmatriculare și "ochii de pisică", pentru o 
mai bună vizibilitate a mașinii.

proFIlul
Mașina are suprafeţe cursive și 
muchii cristaline, conturând un 
design de ansamblu marcant. 
Geamurile SunSet cu tentă 
închisă optimizează atât aspectul 
mașinii, cât și confortul pentru 
pasagerii din spate.

secŢIunea FrontalĂ
Farurile duble conferă mașinii un design 
inconfundabil. Designul lor excepţional se 
potrivește perfect cu designul ascuţit al 
proiectoarelor de ceaţă de dedesubt. Grila 
masivă a radiatorului și capota marcantă 
a motorului impun respectul și confirmă 
nivelul ridicat de siguranţă și fiabilitate al 
acestui automobil.

MUZICĂ
PENTRU OCHI
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Barele de pe plaFon
Silueta atractivă a versiunii Combi este 
accentuată de barele de pe plafon, 
care sunt disponibile cu finisaj exclusiv 
argintiu sau negru elegant.

plaFonul panoramIc
Lăsaţi să intre mai multă lumină 
și mai mult aer proaspăt. Plafonul 
panoramic cu acţionare electrică 
al versiunii Combi este realizat din 
sticlă cu tentă închisă și permite 
crearea unui spaţiu deschis 
de mari dimensiuni, deasupra 
scaunelor din faţă. 

oglInZIle exterIoare
Eleganţa mașinii este subliniată de 
faptul că oglinzile exterioare sunt 
vopsite în culoarea caroseriei.
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FarurIle Full-led cu aFs
Pentru OCTAVIA sunt disponibile două 
tipuri de faruri. Soluţia de top folosește 
LED‑uri pentru toate funcţiile. LED‑urile 
oferă performanţe superioare și o eficienţa 
foarte ridicată, iar funcţie adaptivă AFS 
ajustează intensitatea luminii în funcţie de 
condiţiile curente (de ex. pentru oraș, pentru 
autostradă sau pentru condiții de ploaie).

BlocurI optIce spate cu led
Semnătura luminoasă este 
expresivă și clară. Blocurile optice 
spate (disponibile în două versiuni) 
sunt echipate cu LED în toate 
variantele. Lumina ia forma literei 
C, specifică modelelor ŠKODA și 
evidenţiază mașina pe șosea.

TOTUL
ESTE îN LUMINĂ
Luminile exterioare ale automobilului sunt utile, dar 
au și calităţi estetice. Datorită îmbinării tehnologiei 
inovatoare cu designul unic, iluminarea devine artă 
și sporește semnificativ siguranţa pasagerilor. 



 DESIGNUL 
INTERIOR
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IlumInarea amBIentalĂ
Dumneavoastră veţi alege care 
să fie culoarea dumneavoastră 
preferată. Sau vă puteţi 
completa fiecare zi cu o altă 
nuanţă. Iluminarea ambientală 
oferă zece variante de culori.

lumInIle de la
nIvelul podeleI

Lumina discretă transformă 
acest spaţiu confortabil într‑

unul excepţional. Veţi beneficia 
de cel mai înalt nivel de confort, 

datorită luminilor de la interior 
și vă veţi bucura, pe parcursul 
călătoriei dumneavoastră, de 

ambianţa cu iluminare discretă.Iluminarea ambientală verde. Iluminarea ambientală albastră. Iluminarea ambientală roșie.

BUN VENIT 
ACASĂ

Variantele de finisare a interiorului sunt 
confortabile și au un aer familiar, cu 
lumini ambientale plăcute și armonioase, 
distribuite în întregul interior al mașinii. 



CONECTIVITATE
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InFormaŢII onlIne 
dIn traFIc
Mereu pe cel mai bun 
drum: informaţiile 
actualizate vă oferă 
posibilitatea de a organiza 
optim fiecare călătorie. 
De asemenea, puteţi 
reacţiona la schimbări, 
precum porţiunile de 
drum în lucru, accidente 
sau blocaje din trafic. 

servIcIul de apel de urgenŢĂ 
Sistemele de conectivitate ale 
modelului OCTAVIA includ și o linie de 
urgenţe dedicată. Sistemul de urgenţă 
este activat prin apăsarea unui buton 
roșu aflat pe plafon, deasupra scaunelor 
din faţă. În cazul unei coliziuni, apelul de 
urgenţă este iniţiat automat.

staŢII de alImentare
Puteţi afla distanța faţă 
de cea mai apropiată 
staţie de alimentare, felul 
staţiei și preţurile actuale 
la combustibil. Aceste 
informaţii sunt afișate în 
timp real.  
Tipul de combustibil 
cu care funcţionează 
automobilul este 
identificat automat, fiind 
afișat corespunzător.

meteo
Obţineţi cel mai actual 
buletin meteo pentru 
zona în care vă aflaţi 
sau pentru destinaţie, 
cu previziuni detaliate, 
inclusiv predicţii privind 
precipitaţiile și avertizări.

ŠKoda connect
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment 
Online furnizează informații în timp real către funcția de 
navigație, iar serviciul Care Connect este orientat spre 
asistență și siguranță, permițând accesul și controlul 
automobilului de la distanță. Oferă, de asemenea un serviciu 
de asistență pentru situațiile în care aceasta este necesară.

date despre cĂlĂtorII
Salvează informaţiile despre călătoriile dumneavoastră, 
precum consumul mediu, viteza medie, distanța și durata 
călătoriei. Puteţi accesa astfel datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum și o vedere de 
ansamblu a tuturor călătoriilor dumneavoastră.

poZIŢIa de parcare 
Vedeţi locul în care este parcată mașina, de exemplu 
în parcările mari. Adresa, ora și data parcării vor fi 
afișate pe telefonul dumneavoastră mobil.

ŠKODA CONNECT:
LUAŢI CU DUMNEAVOASTRĂ 
UNIVERSUL ON-LINE
Veţi fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veţi avea acces la 
distracţie și informaţii, dar și la asistenţă, dacă este nevoie. 
ŠKODA CONNECT este poarta dumneavoastră spre un 
univers cu posibilităţi nelimitate de comunicare.
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aplIcaŢIa my ŠKoda  
Faceţi cunoștinţă cu Paul, asistentul 
interactiv al aplicaţiei My ŠKODA 
(momentan disponibil în România doar 
pentru iOS), care vă poate fi de ajutor 

în diferite situaţii de zi cu zi. Îl puteţi utiliza pentru 
a accesa informaţii despre mașina dumneavoastră 
sau pentru a vă oferi o descriere completă a 
comenzilor, sau a semnificaţiei martorilor de la bord, 
etc. Paul poate, de asemenea, monitoriza agenda 
dumneavoastră. Astfel, nu veţi uita de nicio întâlnire, 
iar asistentul dumneavoastră vă va recomanda cum 
să ajungeţi în cele mai bune condiţii la locul întâlnirii.

sIstemul de sunet canton
Savuraţi claritatea absolută a 

sunetului muzicii sau a vocii, 
asigurată de sistemul de sunet 
Canton, care are 10 difuzoare, 

inclusiv un centre‑speaker și un 
subwoofer în portbagaj.

usB
Mufa pentru conectarea dispozitivului dumneavoastră 
extern se află la îndemână, pe panoul central al bordului.

columBus
Sistemul de navigaţie Columbus 3D oferă control tactil confortabil, prin 
intermediul ecranului de 9,2". Dispozitivul oferă numeroase funcţii, inclusiv 
Bluetooth, SmartLink+ și WiFi. Este de asemenea disponibil modulul de 
telefonie integrat, cu conexiune LTE rapidă la internet. Calitatea sunetului 
perfect este garantată de patru difuzoare în faţă și patru difuzoare în spate.

Bolero
Sistemul radio superior Bolero cu touchscreen 
color de 8" dispune de conexiuni USB/Aux‑in, 
slot pentru carduri SD, Bluetooth, SmartLink+ 
și 4 difuzoare. Dispozitivul poate fi chiar utilizat 
pentru a controla meniul mașinii.

*   Vizitaţi pagina noastră web pentru termenii de utilizare și compatibilitatea sistemelor SmartLink+.

phone Box
Compartimentul Phone Box, aflat în faţa schimbătorului 
de viteze, amplifică semnalul pentru dispozitivul 
dumneavoastră mobil. Totodată, va încărca telefonul în 
timp ce conduceţi, fără să fie nevoie de cablu.

smartlInK+
Cu sistemul SmartLink+ (pachet ŠKODA pentru conectivitate, care suportă MirrorLink®, Apple CarPlay 
și Android Auto), sistemul de infotainment al mașinii îi permite șoferului să folosească în siguranţă 
telefonul în timp ce conduce. În plus, toate aplicaţiile instalate și care au certificare pentru utilizarea în 
siguranţă la bordul mașinii sunt compatibile cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto. Sistemul 
SmartLink+ include și funcția SmartGate. Cu aceasta puteţi să vă conectaţi smartphone‑ul la automobil 
prin WiFi, pentru a accesa date interesante despre călătoriile dumneavoastră, precum eficienţa 
călătoriei, caracteristicile dinamice sau informaţii privind lucrările de service.*

CAPITALA UNIVERSULUI 
DUMNEAVOASTRĂ DIGITAL
Infotainment-ul a evoluat într-un ritm susținut. Vă puteţi bucura de un 
design atractiv și de numeroase funcţii uluitoare, iar OCTAVIA se va 
sincroniza simplu și eficient cu dispozitivele dumneavoastră externe. 
Mai mult chiar, copiii dumneavoastră nu se vor plictisi la drum.



SIMPLY
     CLEVER
SIMPLY
     CLEVER
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Uneori, este nevoie doar de un detaliu foarte mic, pentru ca totul 
să devină mult mai simplu. Astfel, OCTAVIA dispune de dotări 
concepute în baza nevoilor dumneavoastră reale și include detalii 
Simply Clever, care sunt pe cât de intuitive, pe atât de ingenioase.

racleta pentru gheaŢĂ
Este integrată în clapeta rezervorului, 
deci nu va fi o problemă să o puneţi la 
loc, nici atunci când va fi udă. Aici veţi 
găsi și protecția împotriva alimentării 
cu combustibil greșit, oferită pentru 
automobilele cu motor diesel.

suportul pentru BIlete 
Când aveţi nevoie să puneţi un bilet de 
parcare într‑un loc vizibil, aveţi la dispoziţie 
o soluţie simplă. Mașina este echipată cu 
un suport pentru bilete, aflat sub parbriz.

suport multImedIa
Dispozitivele externe pot fi 
transportate în siguranţă în suportul 
multimedia aflat în suportul dublu 
pentru băuturi din consola centrală.

compartImentul 
pentru umBrelĂ
Întâmpinaţi ploaia cu un zâmbet.
Sub scaunul pasagerului din faţă se află 
o cutie cu o umbrelă originală ŠKODA.

GENIUL SE VEDE 
îN DETALII
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spaŢIu 
pentru vesta 
reFlectorIZantĂ
Sub scaunul șoferului 
se află un buzunar 
special pentru vesta 
reflectorizantă.

cotIera
Confortul pasagerilor 
care ocupă locurile din 
spate este sporit de 
cotiera rabatabilă,
cu două suporturi
pentru băuturi.

suportul pentru
ochelarII de soare
Acest compartiment practic de deasupra 
oglinzii retrovizoare interioare se află la 
îndemâna șoferului și a pasagerului din faţă.

torpedoul
Datorită torpedoului cu capac de pe partea 
pasagerului din faţă, aveţi un loc în care puteţi păstra, 
de exemplu snack‑uri proaspete la drum, deoarece 
acest compartiment poate fi răcit.

compartImentele dIn ușIle Frontale
Veţi găsi un spațiu pentru o sticlă de 1,5 l
în compartimentul din portiera din faţă.
Aici puteţi așeza și recipientul detașabil
pentru gunoi.

mĂsuŢele raBataBIle 
Integrate în spătarele ambelor 
scaune din faţă, măsuţele rabatabile 
cu suporturi pentru pahare pot fi 
folosite și în alte scopuri, decât doar 
pentru paharele cu răcoritoare.

SPAŢIU, 
ORIUNDE AŢI CĂUTA
Spaţiile de depozitare sporesc considerabil caracterul practic 
al mașinii. Mai exact, acestea pur și simplu multiplică opţiunile 
privind transportul și contribuie la menţinerea ordinii în mașină, 
călătoriile devenind astfel mai plăcute pentru toţi.
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lanterna cu led
În partea dreaptă a portbagajului găsiţi 
o lanternă detașabilă cu LED (exclusiv 
la versiunea Combi). Aceasta se încarcă 
automat atunci când motorul este pornit.

a cIncea ușĂ cu acŢIonare electrIcĂ 
Se deschide și se închide la simpla acţionare a butonului 
de pe telecomandă, sau a celui de pe panoul central de 
bord sau de pe a cincea ușă. Ceea ce este deosebit de 
practic, mai ales pe vreme rea. Puteţi de asemenea să 
ajustaţi poziţia cea mai înaltă a hayonului deschis, astfel 
încât să corespundă necesităţilor dumneavoastră.

setul de plase 
Setul de plase crește flexibilitatea 
portbagajului, fixând totodată sigur 
obiectele. Include o plasă orizontală și 
două verticale. Puteţi adăuga încă o plasă 
sub sistemul de acoperire a portbagajului 
versiunii limuzină.

volumul portBagajuluI
OCTAVIA pune la dispoziţie mult spaţiu, suficient 
pentru bagajele unei familii mari. Indiferent de 
varianta de model pe care o veţi alege. Versiunea 
Combi oferă un volum al portbagajului de 610 litri 
și chiar de 1.740 litri cu scaunele din spate rabatate. 
Cu varianta limuzină, dispuneţi de 590/1.580 litri.

dIspoZItIvele cargo 
pentru transport
Pentru a evita deplasarea nedorită a 
bagajelor în timp ce conduceţi, ideale sunt 
aceste două elemente din plastic cu fixare 
cu scai, care pot fi păstrate în spaţiile de 
depozitare din spatele pasajele roţilor, 
atunci când nu sunt folosite. 

prIZa de 12v
Un alt accesoriu util este priza de 12V 
din portbagaj.

raBatarea dIn portBagaj 
a spĂtarelor scaunelor
Scaunele din spate pot fi rabatate folosind un buton 
de deblocare aflat în portbagaj, astfel încât încărcarea 
bagajelor în mașină să devină și mai facilă.

ORICE LUCRU 
îșI GĂSEșTE 
LOCUL POTRIVIT.
Capacitatea portbagajului poziţionează OCTAVIA în 
vârful clasei sale. Spaţiul poate fi maximizat, utilizându-l 
mai practic. În acest sens, oferim o gamă largă de 
dotări și funcţii Simply Clever, pentru care puteţi opta 
în funcţie de ceea ce vă este necesar.



CONfORTUL
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tempomatul
Tempomatul menţine viteza 
selectată de către șofer și 
vă permite să creșteţi sau 
să reduceţi viteza fără a 
utiliza pedalele.

clImatronIc cu reglaj pe 2 Zone
Sistemul de climatizare Climatronic cu reglaje 
electronice pe două zone dispune și de senzor de 
umiditate, care reduce aburirea geamurilor. 

partea dIn spate a cotIereI jumBo Box
În partea din spate a cotierei cu Jumbo Box găsiţi o 
priză de 230V și un slot USB. 

scaunul cu FuncŢIe de memorIe pe partea șoFeruluI
Scaunul reglabil electronic al șoferului, cu funcţie de memorie, 
poate memora trei reglaje diferite pentru poziţia scaunului și cea 
a oglinzilor exterioare.

ÎncĂlZIrea volanuluI
Volanul multifuncţional îmbrăcat în piele, care vă 
permite să folosiţi sistemul radio, telefonul și, dacă 
este cazul, transmisia automată DSG, poate fi echipat 
cu funcţia de încălzire controlabilă prin intermediul 
sistemului de infotainment.

opŢIunI de personalIZare
Sistemul de infotainment permite fiecărui șofer 
să‑și creeze propriul profil. De exemplu, șoferii pot 
seta modul de condus, pot regla scaunul șoferului 
cu ajustare electrică și sistemul de aer condiţionat, 
precum și sistemul radio sau de navigaţie. Mașinile 
cu funcţie de personalizare sunt livrate cu 3 chei. 
Când cheia este folosită pentru a descuia mașina, 
funcţiile sunt ajustate automat la setările salvate de 
respectivul șofer. 

Kessy 
Automobilele echipate cu 
KESSY (acces, pornire și 
blocare fără cheie) dispun de un 
buton Start/Stop pe coloana 
de direcţie, care permite 
pornirea și oprirea motorului 
fără cheie.

DRESS CODE: 
CONfORTABIL
Condusul ar trebui să fie o plăcere, nu un chin. Fie că veţi 
călători în interes de serviciu sau în vacanţă, numeroasele 
dotări practice și detalii ingenioase vor face fiecare călătorie 
mai plăcută și mai confortabilă.
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spoturI led de curtoaZIe
Spoturile cu LED‑uri au rolul 
de a ilumina zona de acces în 
mașină și sunt integrate în 
oglinzile exterioare.

plaFonul panoramIc
O senzaţie specială de libertate și de spaţiu și mai vast vă 
oferă versiunea limuzină cu plafonul panoramic ajustabil 
electric, realizat din sticlă cu tentă închisă, care izolează 
termic și reduce intensitatea razelor solare. Puteţi să rabataţi 
plafonul sau î l puteţi glisa în spate, pentru a beneficia de 
deschiderea de deasupra scaunelor din faţă. 

oglInZIle 
retractaBIle
Oglinzile exterioare, 
retractabile automat, 
se pliază când încuiaţi 
mașina, fiind astfel 
protejate de deteriorări.

sIstemul de spĂlare 
a FarurIlor
Sistemul telescopic de spălare a farurilor 
îndepărtează praful și noroiul.



SIGURANŢĂ



4
0 41

s
ig

ur
an

ţă

s
ig

ur
an

ţă

Front assIst cu FuncŢIa predIctIvĂ 
de monItorIZare a pIetonIlor
Utilizând radarul din grila radiatorului, sistemul Front Assist 
monitorizează traficul din faţa mașinii, reducând automat viteza și 
frânând. OCTAVIA dispune de sistemul Front Assist extins cu funcţia 
predictivă de monitorizare a pietonilor, care avertizează șoferul cu un 
semnal acustic/vizual, precum și printr‑un scurt impuls aplicat frânelor. 

adaptIve cruIse control
Folosind radarul din grila radiatorului, 
tempomatul adaptiv Adaptive Cruise 
Control are în plus faţă de funcţia de 
tempomat și funcţia de menţinere a 
distanţei sigure faţă de autovehiculele 
din faţa dumneavoastră.

manoeuvre assIst 
Folosind senzorii sistemului Park Assist, acest 
asistent oferă protecție împotriva ciocnirii cu 
obstacolele aflate pe traiectoria mașinii (la viteze 
de maxim 10km/h). Dacă este detectat un obstacol, 
sistemul iniţiază frânarea de urgenţă, în funcţie de 
distanța faţă de obstacol și de viteza mașinii.

camera vIdeo rear vIew 
Bucuraţi‑vă de manevre facile de parcare, 
dotându‑vă mașina cu camera video retrovizoare, 
integrată în mânerul celei de‑a cincea uși. Camera 
monitorizează spaţiul din spatele mașinii și indică 
traiectoria de deplasare în funcţie de lăţimea 
mașinii. Sistemul de spălare integrat optimizează 
funcţionalitatea camerei.

auto lIght assIst
Asistentul dumneavoastră 
pentru faruri va comuta 
automat între luminile de 
drum și cele de întâlnire, 
sporind confortul și 
siguranţa în trafic.

parK assIst
Reduceţi la minimum 
stresul parcării pe 
locurile strâmte, cu Park 
Assist. Acest sistem 
de asistenţă selectează 
automat locul de parcare 
potrivit între mașinile 
parcate paralel
sau perpendicular. 

NU VEŢI fI NICIODATĂ 
SINGUR LA DRUM
Variate sisteme de siguranţă activă și pasivă au 
grijă ca fiecare călătorie cu OCTAVIA să fie sigură 
și lipsită de stres. Sistemele de asistenţă vă permit 
să răspundeţi în timp util la surprizele pe care vi le 
rezervă traficul.
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travel assIst 
Interconectarea camerei 
multifuncţionale cu sistemul 
de navigaţie este utilizată 
de acest asistent pentru 
identificarea și afișarea 
anumitor indicatoare de 
circulaţie pe display‑urile 
Maxi DOT și de navigație.

lane assIst
Puteţi lăsa în seama 
sistemului Lane Assist 
sarcina de a menţine 
mașina pe banda 
corectă. Funcţia este 
afișată pe Maxi DOT.

BlInd spot detect 
Folosind senzorii radar 

din bara de protecţie 
spate, Blind Spot 

Detect monitorizează 
unghiurile moarte 

din spatele mașinii și 
din lateral. În funcţie 
de distanța și viteza 
autovehiculelor din 
apropiere, sistemul 

decide dacă va avertiza 
sau nu șoferul.

traIler assIst 
Trebuie să parcaţi mașina cu o 
remorcă atașată? Trailer Assist 
face ca manevrele acestea să 
devină mai simple și mai sigure. 
Sistemul preia controlul asupra 
mașinii la deplasarea cu viteză 
mică în marșarier.

detectorul 
de oBosealĂ
Detectorul de oboseală 
analizează datele provenite 
de la senzorii direcţiei 
servo‑asistate pentru a 
identifica comportamentul 
șoferului care indică oboseala. 
În astfel de cazuri, Maxi DOT 
afișează avertizări pentru șofer, 
recomandându‑i să facă o 
pauză.
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aIrBag pentru genunchI 
Acest airbag, aflat sub coloana 
de direcţie, protejează 
genunchii și tibiile șoferului.

aIrBag-urI pentru cap
La activare, airbag‑urile pentru 
cap creează un perete care 
protejează ocupanţii din faţă și 
din spate de răniri la cap.

aIrBag-urI laterale 
dIn FaŢĂ șI dIn spate

Aceste airbag‑uri protejează zona pelviană 
și pe cea toracică a șoferului și pasagerilor 

în cazul unei coliziuni laterale.

aIrBag-urI pentru șoFer șI pasagerul dIn FaŢĂ
Airbag‑ul șoferului este integrat în volan, iar cel al 
pasagerului din faţă în bord. Dacă este nevoie, airbag‑ul 
pasagerului din faţă poate fi dezactivat pentru montarea 
unui scaun pentru copii pe scaunul din dreapta faţă.

SIGURANŢA 
îNAINTE 
DE TOATE
În situaţii extreme, când șoferul nu mai poate 
interveni activ, intră în acţiune dotările de 
siguranţă pasivă ale mașinii - precum airbag-urile. 
Vă puteţi echipa mașina cu până la 9 airbag-uri.



PERfORMANŢE
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transmIsIa
În funcţie de versiunea de motor, mașina 
poate fi echipată cu o transmisie manuală 
cu 5 sau 6 trepte, sau cu o transmisie 
automată DSG cu dublu ambreiaj, fie cu 6 
sau cu 7 trepte de viteză.

dcc - controlul 
dInamIc al șasIuluI
Sistemul de control 
adaptiv al șasiului (DCC) 
evaluează continuu 
diferitele situaţii 
de condus (frânare, 
accelerare, virare) și 
răspunde la acestea, 
adaptând amortizarea 
și caracteristicile 
direcţiei. DCC este oferit 
întotdeauna în combinaţie 
cu funcţia Driving Mode 
Select și vă permite să 
alegeţi între modurile 
Confort, Normal și Sport.

motor
Toate motoarele pe benzină dispun de tehnologia TSI, 
având astfel un caracter deosebit de dinamic. Întreaga 
gamă de motoare diesel dispune de sistemul de injecţie 
Common‑Rail și asigură funcționarea lină, în condiţii de 
consum extrem de redus.

PUTERE
PENTRU TOŢI
Toate familiile au ceva în comun, dar și ceva care le face unice. La fel 
se întâmplă și cu mașinile. Împărtășesc aceeași fiabilitate și același 
respect faţă de mediul înconjurător. Însă, în funcţie de tip și de 
performanţe, fiecare motor are propriul său caracter specific, astfel 
încât să-l puteţi alege pe cel care se potrivește exact cerinţelor și 
așteptărilor dumneavoastră.
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4x4
Modelul cu tracţiune integrală este cea mai bună opţiune 
pentru familiile sportive, cu un stil de viaţă activ. Cuplajul 
punţii spate este automat, astfel că, în condiţii normale, 
mașina poate face uz de avantajele tracţiunii faţă, iar în 
condiţii extreme, de excelenta tracţiune integrală.

emBlema
Emblema 4x4 este aplicată în partea 
din spate a modelelor echipate cu 
tracţiune integrală.

dsg șI 4x4
Combinaţia dintre transmisia 
automată DSG cu 7 sau cu 6 trepte și 
tracţiunea 4x4 garantează experienţe 
dinamice extraordinare.

asIstentul la pornIrea dIn rampĂ
(hIll hold control)  
Cu asistentul la pornirea din rampă (Hill Hold 
Control), veţi demara cu ușurinţă și lin pe teren 
în rampă, fără a fi nevoie să utilizaţi frâna de 
mână sau a risca să vă scape mașina în spate.



  LAURIN &
KLEMENT
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InterIorul
Interiorul elegant din Alcantara®/
piele este rafinat de elemente 
de decor Piano negru. Volanul, 
nuca și manșonul schimbătorului, 
precum și levierul frânei de mână 
sunt de asemenea îmbrăcate în 
piele neagră.

emBlema
Emblema originală Laurin & Klement pe 
ambele aripi din faţă amintește de părinţii 
fondatori ai mărcii ŠKODA. Este un simbol 
al artei meșteșugărești de cel mai înalt nivel, 
precum și al abordării personalizate, acestea 
fiind valori moștenite din istoria mărcii.

logo   
Emblema Laurin & Klement 
brodată pe spătarele scaunelor 
îmbrăcate în piele reprezintă 
un însemn al exclusivităţii.

pragurIle
Inscripţia originală Laurin & 
Klement este aplicată, de 
asemenea, pe pragurile ușilor 
din faţă.

jante
Alura atractivă a modelului este 
accentuată și mai mult de jantele din aliaj 
ușor de 18" cu finisaj antracit polișat, 
numite Turbine.

LUX șI 
DISTINCŢIE

Laurin & Klement întruchipează trecutul, prezentul și viitorul 
mărcii ŠKODA. Fiind cel mai luxos nivel de echipare oferit 
pentru OCTAVIA, modelul Laurin & Klement oferă stil, 
sofisticare și tehnologie în egală măsura.
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îMPĂRATUL 
îNTRE REGI

carcase negre
Oglinzile exterioare au carcasele 
negre, un alt detaliu caracteristic 
al versiunii RS 245. 

secŢIunea FrontalĂ
Designul frontal dinamic este 
marcat de grila radiatorului 
cu finisaj negru gloss, precum 
și de emblema RS. 

sIstemul de evacuare
Sistemul de evacuare cu 
terminații cu finisaj gloss negru 
au fost special adaptate pentru 
a genera sunetul sportiv 
caracteristic al motorului.

OCTAVIA RS 245 este cea mai puternică versiune de model 
din gamă. Designul său sport este completat de confortul 
extraordinar. Dar ceea ce face ca automobilul acesta să fie cu 
adevărat ieşit din comun se află sub capotă: motorul pe benzină 
2,0 TSI/180kW (245 CP). Acesta maximizează tracţiunea, reduce 
fenomenul de subvirare şi conferă un plus de agilitate.

scaunele
Tapiţeria confortabilă
realizată din combinarea
materialului Alcantara® cu pielea 
este prevăzută cu cusături roşii 
sau gri. Şi, desigur, spătarele au 
ca decor emblema RS.

jantele xtreme
Jantele exclusive, de 19 inchi, 
Xtreme sunt realizate din aliaj 

uşor, au finisaj negru polişat 
şi accentuează şi mai mult 

caracterul puternic al maşinii.
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FuncŢIa de selectare a moduluI de condus
Versiunea Scout dispune de funcţia Driving Mode 
Select. Aceasta include modul off‑road, sau cu 
alte cuvinte, asistentul pentru coborârea pantelor, 
Downhill Assist. Sistemul menţine viteza constantă la 
condusul pe porţiuni cu înclinaţie mare, atât la mersul 
înainte, cât și în marșarier. 

CAVALERUL îN
ARMURĂ ROBUSTĂ
Îmbinând designul atemporal al modelului OCTAVIA cu 
caracteristicile off-road, am obţinut OCTAVIA SCOUT. Exteriorul 
prezintă numeroase elemente care subliniază caracterul individual al 
maşinii şi, de asemenea, ajută la protejarea caroseriei de obiectele 
care ar putea sări de pe drumurile neasfaltate. Scout este disponibil 
exclusiv în versiunea Combi, cu tracţiune 4x4.

desIgnul InterIor
Materialele de la interior se 
evidenţiază datorită caracterului 
lor distinctiv şi excelează în privinţa 
rezistenţei. Tapiţeria textilă cu 
funcţie ThermoFlux este inclusă 
în dotarea standard şi asigură o 
bună aerisire, pentru confortul 
dumneavoastră, în toate condiţiile 
termice. Tapiţeria maro (ca în 
imagine) sau neagră realizată din 
combinaţia Alcantara®/piele este 
opţională. Emblema Scout de pe 
scaune şi volan este desigur un 
element de design distinctiv.

dotĂrI pentru protecŢIe
Bara de protecție din spate cu mască 
de protecţie argintie îi conferă 
caroseriei un aspect robust. Versiunea 
Scout dispune, de asemenea, de 
măşti din plastic la pasajele roţilor şi 
la pragurile portierelor. Garda la sol 
înălţată dispune de Pachetul pentru 
drumuri grele, incluzând, de exemplu, 
scutul inferior pentru motor şi pentru 
sistemul de transmisie.

jantele nIvalIs
Jantele din aliaj 
uşor Nivalis de 
17" sunt incluse în 
echiparea standard. 

jantele Braga
Jantele din aliaj 
uşor Braga de 18" 
cu finisaj antracit 
polişat sunt oferite 
ca dotare opţională.

pragurIle
Pragurile decorative cu 
inscripţia Scout sunt o 
dotare originală, cu funcţii 
estetice şi practice.
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AMBITIONACTIVE

InterIor actIve negru
Decor Metallic gri 
Tapiţerie textilă

InterIor amBItIon negru
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă

InterIor actIve negru
Decor Metallic gri 
Tapiţerie textilă

InterIor amBItIon negru
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă/ piele 

InterIor amBItIon negru
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă

InterIor amBItIon negru
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă

Dotarea standard a liniei de echipare Active include oglinzile 
exterioare și mânerele exterioare ale portierelor cu finisaj 
negru, geamuri cu tentă închisă, lumini de zi cu LED și blocurile 
optice spate cu LED. Adiţional, acest nivel de echipare include 
și închiderea centralizată, sistemul radio Swing, geamurile faţă 
cu acţionare electrică și multe altele.

În dotarea standard a liniei de dotare Ambition, sunt incluse oglinzile 
exterioare și mânerele exterioare ale portierelor vopsite în culoarea 
caroseriei, închiderea centralizată cu telecomandă, compartimentul 
pentru ochelarii de soare, sistemul de aer condiţionat, o umbrelă sub 
scaunul pasagerului, cotieră cu suport pentru băuturi în spate, priză 
de 12V în portbagaj și multe altele.
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LAURIN
& KLEMENT

STYLE

InterIor style negru/Bej
Decor Dark Brushed
Tapiţerie Alcantara®/piele

InterIor l&K negru/maro
Decor Piano negru
Tapiţerie Alcantara®/piele 

InterIor style negru/Bej 
Decor Dark Brushed
Tapiţerie Alcantara®/piele

InterIor style negru
Decor Dark Brushed
Tapiţerie Alcantara®/piele

InterIor style negru
Decor Dark Brushed
Tapiţerie din piele

InterIor l&K negru/maro
Decor Piano negru
Tapiţerie Alcantara®/piele

Versiunea de echipare Style include în dotarea standard 
următoarele: grila radiatorului cu finisaj negru gloss, volanul și 
nuca schimbătorului îmbrăcate în piele, plus geamuri faţă și spate 
cu acţionare electrică, sistemul de aer condiţionat Climatronic cu 
reglaje pe 2 zone, Jumbo Box, scaunele șoferului și pasagerului din 
faţă cu suport lombar, opt difuzoare, plus multe altele.

Dotarea standard a liniei de echipare Laurin & Klement include faruri 
Full-LED cu AFS, proiectoare de ceaţă cu funcţie Cornering, spoturi 
de curtoazie cu LED, iluminarea ambientală, scaunul șoferului cu 
ajustare electrică și funcţie de memorie, sistemul de infotainment 
Bolero de 8", sistemul de sunet Canton, display-ul color Maxi DOT, 
plus multe altele.
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L&K maro Native (Alcantara®/piele)**
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TAPIŢERII
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jANTE

Capace de 15" SIDUS

Jante de 17" DENOM din aliaj ușor

Capace de 16" TEKTON

Jante argintii de 17" HAWK
din aliaj ușor

Jante de 16" ILIAS din aliaj ușor

Jante negre polișate de 17" HAWK 
din aliaj ușor*

Jante de 16" VELORUM din aliaj ușor

Jante de 18" ALARIS din aliaj ușor

Jante de 16" TUNGA din aliaj ușor

Jante de 18" GOLUS din aliaj ușor

Jante de 16" ALCATRAS din aliaj ușor

Jante de 18" PICTORIS din aliaj ușor

Jante argintii de 17" TRIUS din aliaj ușor

Jante argintii polișate de 18" TURBINE 
din aliaj ușor*

Jante negre de 17" TRIUS din aliaj ușor

Jante antracit polișate de 18" 
TURBINE din aliaj ușor*

* Disponibil exclusiv pentru versiunea L&K.
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suport smart – agĂŢĂtoare 
Umerașul, care poate fi montat pe 
tetierele din faţă, este un accesoriu 
foarte practic, mai ales pentru cei 
care poartă costum în călătorii.

aparat portaBIl caFea
Vă place cafeaua?
Cu aparatul portabil de 
cafea, vă puteţi bucura de 
mirosul cafelei proaspete, 
ori de câte ori doriţi.

centura de sIguranŢĂ 
pentru câInI 
Dacă unul dintre pasagerii 
dumneavoastră frecvenţi 
este un câine, vă 
recomandăm să vă echipaţi 
mașina cu o centură de 
siguranţă specială.

Bare transversale 
pentru plaFon
Fixate pe barele de plafon longitudinale, 
barele transversale (pentru versiunea 
Combi) vă permit să prindeţi sigur 
suporturile din gama Accesoriilor 
Originale ŠKODA, precum cel pentru 
biciclete, schiuri sau snowboard‑uri, 
cutia pentru bagaje sau altele. 

capacele decoratIve 
pentru ventIlele roŢIlor
Cu capacele decorative cu emblema ŠKODA 
pentru ventilele roţilor, mașina dumneavoastră 
va avea un aspect rafinat până la ultimul detaliu.

pedalIer dIn oŢel
InoxIdaBIl
Sporește senzaţia de confort și 
rafinament: pedalierul nobil, acoperit 
cu oţel, pentru transmisia automată.

Automobilul preia de multe ori diferite roluri: de prieten al 
familiei, însoţitor ingenios, ajutor neobosit, etc. Pentru a 
avea succes în toate aceste privinţe, dotările trebuie să se 
potrivească nevoilor dumneavoastră personale. Accesoriile 
Originale ŠKODA sunt cea mai bună soluţie în acest sens, 
putând crește nivelul de siguranţă, caracterul practic și 
pe cel atractiv al automobilului dumneavoastră. Pentru 
întreaga gamă de accesorii, contactaţi distribuitorul 
dumneavoastră autorizat ŠKODA.

CONfIGURAŢI PROPRIA 
DUMNEAVOASTRĂ 
OCTAVIA 



8
0 8
1

a
cc

es
o

ri
i

a
cc

es
o

ri
i

tavĂ dIn plastIc pentru portBagaj 
Dacă trebuie să transportaţi des obiecte care ar 
putea murdări portbagajul, atunci tava din plastic, 
care poate fi scoasă și spălată cu ușurinţă, este 
soluţia perfectă pentru dumneavoastră. Aceasta are 
marginea înălţată și un bandou din aluminiu, care vă 
permite să divizaţi tava după cum aveţi nevoie.

setul de plase 
Setul de plase roșii este un accesoriu 
foarte practic și totodată atractiv, 
care va preveni mișcarea nedorită a 
obiectelor în portbagaj.
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NOTĂ PRIVIND IMAGINILE:
Imaginile din acest catalog (această broșură) sunt utilizate 
exclusiv în scopuri ilustrative și nu fac parte din niciun contract 
și nu reprezintă nicio garanție. Automobilele de prezentare din 
faza de prevânzare și anumite ilustraţii, dotări, detalii, elemente și 
caracteristici pot să fie diferite la modelul din producţia de serie și 
în anumite ţări.  
Pentru detalii exacte privind configuraţia a dotărilor, detaliilor, 
elementelor și caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai 
apropiat distribuitor ŠKODA.

dacĂ v-a FĂcut plĂcere sĂ cItIŢI

despre aceastĂ mașInĂ , 
― ImagInaŢI-vĂ cât de mult v-ar plĂcea
sĂ o conduceŢI

contactaŢI-ne pentru a programa un drIve test.

aplIcaŢIa myŠKoda 
Beneficiaţi de propriu dumneavoastră 
însoţitor la drum. Descărcaţi MyŠKODA cu 
asistentul interactiv PAUL, care are rolul de 
a vă ajuta zi de zi, monitorizând maşina şi 
administrându‑vă agenda.  

aplicaţia ŠKoda connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi 
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate 
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi 
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.

Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:


