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Trăiți cumpătat, sănătos, fericit, împreună cu cei dragi. Trăiți-vă viața din plin. De multe ori ni se spune cum anume să ne 
trăim viața. Pentru toți cei care nu mai vor să dea ascultare, avem ceva nou de văzut: noua ŠKODA OCTAVIA. Nu doar 
pentru designul său nou și impresionant. Ci și pentru că noua OCTAVIA este automobilul potrivit pentru toate planurile pe 
care le-ați putea născoci, dar și pentru toate cele ce vin pe nepusă masă. Fie copii, hobbyuri, stil, viteză sau chiar relaxare. 
Beneficiind de spațiu din plin, de tehnologie de ultimă oră și de asistenți avansați de siguranță, plus mult idei ingenioase, 
acest automobil vă permite să vă concentrați la ceea ce e cel mai important pentru dumneavoastră – la a vă trăi viața în 
stilul dumneavoastră propriu și personal. 

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

TRĂIȚI-VĂ VIAȚA ÎN STILUL PROPRIU.



   EXTERIORUL
DESIGNUL
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OCTAVIA întruchipează tendințele designului mărcii ŠKODA: un mix 
echilibrat de estetică, siguranță și soluții practice. Fie că vă uitați la 
automobil în ansamblul său sau că pășiți mai aproape și îi explorați detaliile 
unice: OCTAVIA radiază armonie. Armonie între funcționalitate și emoție.

EMOȚII ÎN MIȘCARE

STIL ŞI 
FUNCŢIONALITATE
Automobilul etalează linii 
dinamice, proporții echilibrate 
și trăsături distinctive, precum 
grila radiatorului marcantă și 
farurile în formă de săgeată. 
Proiectoarele de ceață sunt 
la rândul lor inconfundabile, 
jucând alături de rolul lor 
funcțional, și un important rol 
estetic.

MARCA ŠKODA
Denumirea mărcii este înscrisă 

cu mândrie pe a cincea ușă a 
automobilului,
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PLAFONUL 
PANORAMIC
Lăsați să pătrundă mai 
multă lumină și mai mult 
aer proaspăt. Plafonul 
panoramic cu acționare 
electrică
al versiunii Combi este 
realizat din sticlă cu tentă 
închisă și permite crearea 
unui spațiu deschis de 
mari dimensiuni deasupra 
scaunelor din față.

BARELE DE PE PLAFON
Automobilul are bare noi pe plafon, cu un design alipit pe plafon, ce îi subliniază 
linia aerodinamică.





DESIGNUL LUMINILOR
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FARURILE ȘI 
PROIECTOARELE DE 

CEAȚĂ
La luminile exterioare, designul 

ŠKODA Crystal unic este 
combinat cu o soluție inovatoare: 

farurile din vârful gamei 
beneficiază de tehnologie Matrix 

LED. Folosind o cameră video 
integrată la nivelul parbrizului, 

farurile Matrix full-LED pot 
detecta autovehiculele care se 

deplasează în fața dumneavoastră 
pe același sens, precum și pe cele 
care vin din sens opus. În funcție 
de aceste informații, luminile de 

drum se vor ajusta automat. Astfel 
beneficiați de vizibilitate optimă, 

fără a-i deranja pe ceilalți 
participanți la trafic. Farurile au și o 
funcție adaptivă pentru luminile de 

întâlnire (Adaptive Frontlight 
System), creată de un modul de 

proiecție în combinație cu un 
reflector pentru luminile laterale. 

Acest sistem adaptează lumina la 
poziția volanului. Funcționalitatea 

excelentă a proiectoarelor de ceață 
este susținută și de tehnologia 

LED de ultimă oră.

Tehnologia avansată a fost integrată estetic în sistemele de iluminare de 
la OCTAVIA, modelul oferind farurile Matrix full-LED, ce asigură o mai 
bună iluminare a carosabilului și cresc siguranța în trafic.

DESIGN ȘI SIGURANȚĂ

BLOCURI OPTICE SPATE
Blocurile optice spate full-LED 
dispun de lumini de semnalizare 
dinamice, ce nu dezvăluie doar 
încotro
dorește șoferul să meargă, ci 
conferă totodată și un plus de 
dinamism întregului automobil. 
Și blocurile optice din spate 
impresionează cu elemente 
decorative specifice familiei 
ŠKODA. Astfel elementele 
cristaline amintesc de arta 
tradițională cehească de prelucrare 
a sticlei de cristal, iar forma literei C 
integrată în faruri beneficiază acum 
de o tușă mai modernă. 



     INTERIORUL
DESIGNUL



Interiorul vă întâmpină cu armonie desăvârșită, îmbinând echilibrat 
materialele și culorile. Designul bordului amintește de liniile exterioare 
ale automobilului și accentuează senzația de spațiu generos. Display-ul 
sistemului de infotainment, așezat în poziție ridicată, în câmpul vizual 
al șoferului, dă naștere unei simetrii plăcute. Decorul atractiv, detaliile 
cromate și iluminarea ambientală cu LED subliniază și mai pregnant 
senzația de forță, dar și de rafinament.

BUN VENIT ACASĂ 
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STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Automobilul dispune de un volan cu design nou cu două spițe, iar versiunea din vârful gamei este acoperită cu piele,
poate fi încălzită și vă permite să controlați sistemul radio, telefonul și transmisia automată DSG.

CONFORT ȘI 
SPAȚIU DIN PLIN

La interior se fac 
remarcate finisajele 

de calitate superioară, 
specifice mărcii ŠKODA. 
Înconjurat de materialele 

rafinate, vă veți bucura 
de fiecare călătorie, 

indiferent de locul pe care 
îl veți ocupa. Interiorul 

deosebit de spațios oferă 
spațiu foarte amplu la 

picioare, dar și la nivelul 
capului, pentru fiecare 

ocupant.
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PAD-UL DECORATIV
Bordul noii OCTAVIA poate fi rafinat cu pad-ul din material Suedia (în imagine) sau din material textil cu 
cusături decorative, pentru a crea un stil unic la interior.



CONECTIVITATE
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ÎNCĂLZIREA STAŢIONARĂ ON-LINE
Controlați încălzirea staționară a automobilului 
dumneavoastră de oriunde v-ați afla pe globul 
pământesc, folosind aplicația ŠKODA Connect de pe 
smartphone-ul dumneavoastră. Când ați fost plecat 
într-o excursie în care v-ați distrat prin zăpadă și vine 
momentul să plecați înapoi spre casă, de pildă, puteți 
activa încălzirea încă înainte de a ajunge la automobil. 
Puteți activa sistemul instantaneu sau puteți seta ora 
de plecare și alege între încălzire și ventilare.

ŠKODA CONNECT: 
CU ÎNTREG 
UNIVERSUL 
ON-LINE LA BORD

La bordul acestui automobil veți fi mereu on-line, ceea ce înseamnă 
că veți avea acces la distracție și informații, dar și la asistență, dacă 
va fi nevoie. ŠKODA Connect este poarta dumneavoastră spre un 
univers cu posibilități nelimitate de comunicare.

INFORMAŢIILE 
ON-LINE DIN TRAFIC

Informațiile actualizate
vă oferă posibilitatea de a vă 

organiza
optim fiecare călătorie.

De asemenea, astfel puteți 
reacționa

la schimbări pe măsură ce 
acestea apar,

ca de exemplu la porțiunile de 
drum în lucru,

la accidente sau blocajele din 
trafic.

 Iar funcția de avertizare 
pentru eventualele pericole 

locale
vă va notifica

în cazul în care în drumul 
dumneavoastră urmează să 

intervină vreo problemă,
ca de pildă

condiții dificile
sau vizibilitate îngreunată. 

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online furnizează informații în timp real 
despre trafic, iar serviciul Care Connect este orientat spre asistență și siguranță, permițându-vă 
să accesați și controlați automobilul de la distanță și oferă, de asemenea, asistență în situațiile 
problematice.

FUNCȚIA DE BLOCARE ŞI 
DEBLOCARE
Această funcție vă permite să
descuiați și încuiați autoturismul folosind 
aplicația ŠKODA
Connect de oriunde v-ați afla.
De pildă, dacă ați uitat să încuiați
automobilul, puteți să îl încuiați și ulterior,
folosindu-vă smartphone-ul, indiferent unde 
vă aflați.

FUNCȚIILE ON-DEMAND
Tehnologia Funcțiilor on-demand vă permite să achiziționați și activați 
funcții ale automobilului și funcții de infotainment după ce automobilul 
a fost produs. Aceasta înseamnă că vă puteți răzgândi cu privire la 
funcțiile cu care să fie echipat automobilul dumneavoastră, chiar și 
după ce l-ați cumpărat. De asemenea, puteți modifica funcțiile și pentru 
automobilul rulat pe care l-ați cumpărat.
PERSONALIZARE ON-LINE
Veți aprecia acest serviciu mai ales dacă automobilul dumneavoastră 
este condus de mai mulți utilizatori. Reglajele preferate pentru 
poziția scaunului, setările pe care le-ați făcut pentru afișajul panoului 
digital de instrumente sau parametrii aleși pentru sistemul de aer 
condiționat vor fi astfel sincronizate cu contul dumneavoastră 
ŠKODA ID. În acest fel, data următoare când vă veți autentifica în 
automobil, veți beneficia rapid de setările preferate, chiar dacă între 
timp automobilul a fost condus de o altă persoană. Cu funcția de 
personalizare on-line, puteți să beneficiați de setările și reglajele 
preferate nu doar în propriul dumneavoastră automobil, ci și în orice 
alt automobil ŠKODA echipat corespunzător.



SIMPLY
    CLEVER
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GENIUL SE 
VEDE ÎN 
DETALII 

Soluțiile Simply Clever vă fac viața mai ușoară. 
Fie compartimente de depozitare practice sau 
cârligul ingenios de remorcare: aceste dotări vă 
degrevează de multe probleme la drum.

BANDOURILE DE PROTECȚIE A 
GEAMURILOR
Bandourile de protecție a geamurilor previn acumularea 
murdăriei în spațiul dintre parbriz și caroserie. 

SUPORTUL PENTRU OCHELARII DE SOARE
Acest compartiment practic de deasupra oglinzii retrovizoare interioare se află 
la îndemâna șoferului și a pasagerului din față. (Nu sunt disponibile în combinație 
cu plafonul panoramic.)

SIGLA DE ÎNTÂMPINARE
LED-urile din partea inferioară a portierelor din față 
iluminează zona de acces în automobil, proiectând 
cuvântul ŠKODA.
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REZERVORUL PENTRU LICHIDUL DE SPĂLARE
De acum nu veți mai vărsa pe de lături nicio picătură din soluția 
pentru spălarea parbrizului, căci acum o puteți turna cu pâlnia 
specială în rezervorul ușor accesibil.

REZERVORUL ADBLUE 
PENTRU MOTORUL DIESEL
La stațiile de alimentare puteți folosi orice dispozitiv de completare a soluției, 
deoarece deschiderea rezervorului este special dimensionată în acest sens. 

BUZUNARUL DUBLU
Organizați-vă lucrurile și mai bine, cu buzunarele duble de pe spătarele 
scaunelor din față. Ascundeți laptop-ul în buzunarul mai mare și telefonul 
mobil în buzunarul mai mic.

COMPARTIMENTUL JUMBO BOX ȘI SUPORTURILE PENTRU BĂUTURI 
Dispozitivele electronice mai mici pot fi păstrate în siguranță în Jumbo Box în cotiera din față. Iar când sistemul de aer condiționat este 
pornit, aici vă puteți chiar păstra la rece gustările. Pentru băuturi, găsiți suporturile cu funcție Easy Open pe consola centrală. 
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CÂRLIGUL DE REMORCARE
Automobilul oferă un cârlig de remorcare cu deblocare electrică. Butonul pentru 
această funcție se află în portbagaj.

RABATAREA 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.

SPAŢIILE DIN UŞILE FRONTALE
Veți găsi un spațiu pentru o sticlă de 1,5 l în compartimentul din 
portiera din față. Aici puteți așeza și recipientul detașabil pentru gunoi.

SPAŢIUL DE DEPOZITARE PENTRU UMBRELĂ / PERIE 
Un compartiment ingenios este integrat în portiera șoferului, permițând inclusiv scurgerea apei 
din autoturism. Acest compartiment poate fi folosit pentru a păstra peria de curățat zăpada sau o 
umbrelă originală ŠKODA. 

ELEMENTELE CARGO
Aceste două elemente din plastic cu fixare cu scai sunt ideale pentru a evita mișcarea nedorită a bagajelor în timp ce conduceți.  
Ele pot fi păstrate în spațiile de depozitare din spatele pasajele roților, atunci când nu sunt folosite.



    PORTBAGAJUL
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PORTBAGAJ 
ENORM

SETUL DE PLASE 
Setul de plase (1 orizontală și 2 verticale) crește 
flexibilitatea portbagajului, fixând totodată obiectele în 
siguranță.

CAPACITATEA
După cum ne-am obișnuit deja, 

portbagajul ŠKODA este enorm. 
Versiunea Combi oferă un volum 

al portbagajului de 640 litri și 
chiar de 1.700 litri cu scaunele 

din spate rabatate. 

Atitudinea dumneavoastră XXL are nevoie de capacitate XXL. Și nu putem vorbi de 
un automobil adevărat ŠKODA, dacă nu avem un caracter practic excepțional. În 
portbagajul modelului OCTAVIA puteți găsi numeroase dotări ingenioase. Acestea vă 
vor ajuta să încărcați ceea ce doriți să transportați, să păstrați automobilul ordonat și 
să preveniți alunecarea necontrolată a obiectelor. 

PODEAUA DUBLĂ 
Podeaua dublă a portbagajului (exclusiv pentru versiunea Combi) permite manevrarea mai facilă a 
bagajelor și oferă totodată un loc de depozitare discret, când podeaua portbagajului este poziționată 
la nivelul marginii portbagajului.
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CAPACITATEA
Volumul portbagajului versiunii limuzină este de 600 litri 
în varianta de bază, iar cu bancheta rabatată, crește chiar 

la 1.555 litri.

SETUL DE PLASE
Setul de plase compus dintr-o plasă orizontală și două verticale 
va preveni deplasarea nedorită a lucrurilor prin portbagaj și 
vă permite să vedeți imediat unde anume se află lucrurile 
dumneavoastră.

COVORAŞUL CU DOUĂ FEŢE
Puteți folosi covorașul cu două fețe cu partea textilă în sus, când transportați lucruri curate. Iar 
când aveți ceva murdar de transportat, trebuie doar să întoarceți covorașul cu partea cauciucată 
în sus.



CONFORT
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A CINCEA UŞĂ CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
A cincea ușă cu acționare electrică se deschide și se închide la simpla acționare a butonului de pe telecomandă, sau a butonului de pe panoul central de 
bord sau de pe a cincea ușă. Puteți, de asemenea, să ajustați poziția cea mai înaltă până la care doriți să se deschidă capota portbagajului, în funcție de 

necesități și de condițiile date. Hayonul poate fi echipat cu o pedală virtuală ce permite accesul la portbagaj fără să fie nevoie să atingeți hayonul. 

TEHNOLOGIE AVANSATĂ, 
CONFORT DE NIVEL ÎNALT 

Uneori e bine să vă lăsați răsfățat. De exemplu în timp 
ce conduceți. De aceea, aveți le dispoziție numeroase 
tehnologii inteligente și mici funcții și dotări ce vă cresc 
atât confortul cât și plăcerea condusului. Dumneavoastră 
trebuie doar să apăsați piciorul pe accelerație. 
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DISPLAY-UL MULTIMEDIA DE 10" 
Funcționalitatea perfectă este completată cu designul atractiv. Display-ul multimedia de 10 inchi vă permite să folosiți noul touch-slider, astfel că nu va fi nevoie nici măcar să 
atingeți ecranul pentru a ajusta volumul muzicii sau pentru a mări harta de navigație. Sub display, linia aceasta ia forma unui suport pentru încheietura mâinii, astfel încât operarea 
să fie cât mai confortabilă.

SISTEMUL DE INFOTAINMENT COLUMBUS DE 10" 
Sistemul de infotainment cel mai avansat se numește Columbus și include navigația 3D. De asemenea, vă permite să vedeți harta de navigație la zoom diferit pe display-ul sistemului 
de infotainment față de afișajul Virtual Cockpit, ce este un mijloc excelent de afișare a hărților, de exemplu. Puteți opera dispozitivele prin comenzi tactile și prin gesturi sau cu ajutorul 

asistentului digital Laura. Acest sistem de comandă vocală a fost optimizat și este conectat la internet, astfel că poate răspunde rapid și precis la comenzile și solicitările dumneavoastră 
cu privire la o varietate largă de subiecte. De exemplu, asistentul poate iniția navigația până la destinația dorită, vă poate găsi melodia preferată sau vă poate scrie SMS-urile pe care i le 

dictați. Funcția Radio Web inclusă, de asemenea, în pachetul pentru sistemul de infotainment Columbus, vă permite să vă extindeți portofoliul uzual de posturi radio cu alte posturi de radio 
adiționale sau podecast-uri și știri. Astfel puteți găsi și asculta la calitate ridicată orice serviciu de streaming radio în zonele cu acoperire pentru internet. Funcția de recepție audio digitală 

DAB este, de asemenea, disponibilă cu sistemul de infotainment Columbus.
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SISTEMUL DE SUNET CANTON 
Savurați claritatea absolută a sunetului 

muzicii sau a vocii optând pentru sistemul 
de sunet Canton, care are 12 difuzoare, 

inclusiv un centre-speaker și un subwoofer 
în portbagaj.

SUPORTUL MULTIMEDIA  
Suportul multimedia vă permite să 
fixați o tabletă pe tetiera scaunului 

din față.

ILUMINAREA AMBIENTALĂ
Bucurați-vă de cel mai înalt nivel de confort, cu luminile speciale de la interior. Iluminarea ambientală cu LED 
vă oferă opțiuni cromatice impresionante pentru luminile de la interiorul automobilului, pentru iluminarea zonei 
inferioare în față și în spate, a mânerelor portierelor în față și în spate și a portbagajului. 
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VIRTUAL COCKPIT / HEAD-UP DISPLAY-UL 
Virtual Cockpit afișează datele computerului de bord, în combinație cu alte detalii, ca de pildă cele oferite de sistemul de navigație. Head-up Display-ul vă arată datele specifice 
călătoriilor, într-o poziție pentru care ochii șoferului nu trebuie să se miște prea mult, ceea ce reduce semnificativ distragerea atenției.

AREA VIEW*
Vă veți simți mult mai în siguranță la volan, știind că beneficiați de asistența celor 4 camere video care monitorizează zona din jurul automobilului. Acestea sunt poziționate în grila radiatorului, în oglinzile 
exterioare și pe mânerul hayonului. Imaginile sunt redate în timp real pe display-ul sistemului de infotainment, astfel încât să puteți reacționa rapid, indiferent de obstacolul care vă apare în cale.

* Disponibil începând cu decembrie 
2020
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SCAUNE ERGO ÎN FAȚĂ 
Confortul maxim pentru șofer cât și pentru pasagerul din față este asigurat de scaunele Ergo frontale ajustabile electric.
Printre altele este ajustabilă adâncimea șezutului, de exemplu.

PACHETUL PENTRU DORMIT
Pasagerii din spate vor dormi liniștiți la drum lung, beneficiind de confortul 
Pachetului pentru dormit (exclusiv pentru versiunea Combi). Acesta include 
tetiere variabile pentru locurile laterale din spate, care permit o postură 
confortabilă a capului la dormit, plus jaluzele pentru geamurile laterale din 
spate, geamuri fumurii SunSet și o pătură ambalată într-o husă gri elegantă.

JALUZELELE 
Jaluzelele mecanice pentru geamurile laterale din spate, precum și pentru lunetă 
la versiunea limuzină, sporesc semnificativ confortul pasagerilor de pe locurile din 
spate în zilele însorite.

FUNCȚIA DE MASAJ
Ajustabile electric, scaunele Ergo din față pot fi dotate și cu funcție 
de masaj. Dotarea aceasta de confort este întotdeauna însoțită și de 
ventilarea și încălzirea pentru scaunele din față și de tapițeria din piele 
perforată.
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PHONE BOX / USB
Compartimentul Phone Box amplifică semnalul pentru dispozitivul dumneavoastră mobil, încărcându-l totodată wireless în timp ce conduceți. Acest compartiment este 
poziționat la îndemână și are dimensiunile potrivite chiar și pentru dispozitivele mai mari. Cele două interfețe USB-C integrate în consola centrală vă permit să conectați 
cu ușurință dispozitivele externe cu sistemul de infotainment, fără să aveți nevoie de adaptoare sau de alte dispozitive adiționale.

COMENZILE PENTRU TRAPA 
PANORAMICĂ / USB

Puteți închide și deschide trapa 
panoramică foarte ușor. Trebuie doar să 

atingeți butonul de pe plafon, de deasupra 
capului dumneavoastră. Aici puteți găsi și 
o intrare USB-C adițională, ideală pentru 

încărcarea dispozitivelor fixate pe parbriz.

LUMINI PENTRU CITIT CU 
INTENSITATE AJUSTABILĂ

Puteți ajusta intensitatea luminoasă 
ținând mâna sub lampa respectivă.
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FRÂNA DE PARCARE ELECTROMECANICĂ 
Noua OCTAVIA este echipată cu o frână de parcare electromecanică (ca dotare standard pentru toate 
versiunile modelului), care a înlocuit frâna de mână "mecanică" obișnuită. Frână de parcare electromecanică 
acționează asupra roților din spate și poate fi activată/dezactivată manual acționând butonul aflat pe 
consola centrală între scaunele din față.

CONFORTUL PE LOCURILE DIN SPATE 
În partea din spate a cutiei Jumbo Box se află două slot-uri USB-C cu care puteți încărca 
telefoanele mobile. Dacă automobilul dumneavoastră este echipat cu sistemul de climatizare 
Climatronic cu reglaje pe 3 zone, aici va fi poziționată, de asemenea, unitatea de control pentru 
zona posterioară.

KESSY
Noua versiune a sistemului KESSY (acces, pornire și închidere fără cheie),
controlează toate ușile automobilului.

SHIFT-BY-WIRE
OCTAVIA este primul automobil al mărcii ŠKODA ce oferă tehnologia shift-by-wire pentru confortul 
maxim la condusul automobilelor echipate cu transmisie automată. Sistemul shift-by-wire este controlat 
cu ajutorul unui levier cu design minimalist, integrat în consola centrală. 



SIGURANȚĂ
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TRAVEL 
ASSIST

Sistemul Travel Assist și versiunea sa superioară combină funcțiile mai multor asistenți și contribuie 
la sentimentul dumneavoastră plăcut de siguranță și confort, oriunde v-ați afla. Pentru siguranță 
maximă, sistemul trebuie să fie în permanență monitorizat de persoana de la volan, motiv pentru 
care volanul capacitiv detectează atingerile volanului de către șofer, asigurând astfel o interfață 
interactivă cu sistemul. Volanul capacitiv detectează situațiile în care șoferul nu mai poate conduce 
automobilul.

TEMPOMATUL PREDICTIV
Tempomatul predictiv PCC poate calcula predictiv condițiile traficului pentru următorii 1-2 km, folosindu-se de un dispozitiv radar, precum și de camera video cu funcția de 
identificare a indicatoarelor de circulație, de tehnologie GPS și de informațiile detaliate ale hărții. În funcție de acestea, sistemul poate ajusta automat viteza automobilului când 
este nevoie, în special înainte de viraje sau intersecții sau la intrarea într-o zonă cu limitări de viteză. Tempomatul predictiv sporește confortul celui de la volan și crește siguranța, 
reducând totodată consumul de combustibil și emisiile de CO2 .

ASISTENTUL PENTRU AMBUTEIAJE / FOLLOW DRIVE 
Această funcție are menirea de a ajuta la condusul în blocajele din trafic. Astfel, controlând motorul, frânele și direcția, asistentul face ca autoturismul să pornească de pe loc, să 
frâneze și să vireze pentru a copia mișcarea autovehiculelor din jur (la viteze de până la 60 km/h). Dacă, la viteze de până la 30 km/h, sistemul nu detectează benzi de rulare sau dacă 
detectează o singură bandă (linie), la viteze de până la 60 km/h, funcția Follow Drive va urma traiectoria vehiculului ce se deplasează în fața dumneavoastră, până când vor fi din nou 
disponibile marcaje de bandă.
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EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist reduce 

riscul unui incident în cazul în 
care starea sănătății șoferului 

se deteriorează brusc. În acest 
caz, sistemul va acționa oprind 

autoturismul în siguranță și 
activând luminile de avarie, de 

exemplu.

ASISTENTUL 
PENTRU VIRARE 
/ ASISTENTUL 
PENTRU EVITAREA 
COLIZIUNILOR 
Asistentul pentru virare 
monitorizează traficul din sens 
opus când virați la stânga la 
viteze între 2 și 15 km/h. În 
situațiile critice, sistemul poate 
chiar opri automobilul și poate 
activa luminile de avarie. Astfel, 
asistentul pentru evitarea 
coliziunilor ajută șoferul 
amplificând activ asistarea 
direcției în cazul unei coliziuni 
iminente cu un biciclist, pieton 
sau vehicul, permițând în caz 
ideal evitarea controlată a 
accidentului.

LANE ASSIST+ 
Funcționând la viteze de 
peste 60 km/h, Lane Assist+ 
poate ajuta la păstrarea 
automobilului pe mijlocul 
benzii de rulare. Acest sistem 
poate prelua controlul asupra 
autoturismului chiar și la 
schimbările de bandă în zonele 
cu șantiere rutiere.

FUNCȚIA DE 
IDENTIFICARE A 

INDICATOARELOR DE 
CIRCULAȚIE

Sistemul Travel Assist folosește 
camera video din oglinda 

retrovizoare pentru a scana 
indicatoarele de circulație de pe 

drum și a notifica șoferul cu privire 
la prezența acestora. Sistemul 
are capacitatea de a identifica 

indicatoarele de pe partea stângă 
și cea dreaptă, precum și de 

deasupra drumului și poate chiar 
identifica semnele cu caracter 

variabil (panouri electronice de 
informare).

* Disponibil mai târziu în decursul anului 
2020.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Sistemul avertizează șoferul cu 
privire la traficul din spate, când 
automobilul iese dintr-un șir de 
mașini parcate perpendicular 
(vizual pe display-ul sistemului 
de infotainment/display-ul 
computerului de bord sau 
acustic), sau, dacă este cazul, 
intervine în mod proactiv, 
oprind autoturismul.

SIDE ASSIST 
Folosind senzorii radar din 
bara de protecție din spate, 
Side Assist monitorizează 
zonele de lângă și din spatele 
autoturismului și poate 
detecta, pe o distanță de 70 
m, alte autovehicule, precum 
și obiectele mai greu de 
recunoscut, precum bicicletele. 
În funcție de distanța și de 
viteza autovehiculelor din 
apropiere, sistemul decide 
dacă va avertiza sau nu șoferul.

PARK ASSIST 
Reduceți la minimum stresul 

parcării pe locurile strâmte, 
cu Park Assist. Acesta 

selectează automat locul de 
parcare potrivit în rândurile 

de mașini parcate paralel sau 
perpendicular.

ALERTA PENTRU 
UŞILE DESCHISE

Când opriți automobilul și 
deschideți portiera (pentru 
a coborî), sistemul îi poate 

detecta pe ceilalți participanți 
la trafic, precum alte vehicule, 

bicicliști, alergători, pietoni, 
etc., pe o distanță de până 

la 35 m. Dacă sistemul 
detectează obiecte ce se 

apropie, avertizează vizual 
și sonor ocupanții locurilor 
din față și din spate pentru 

ca aceștia să nu coboare din 
automobil.

Side Assist, Rear Traffic Alert, Park Assist și Alerta pentru ușile deschise fac parte din versiunea avansată a sistemului Travel Assist.
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EXPERȚI ADIȚIONALI
LA BORD

Pe șosea puteți întâlni diferite situații neașteptate. Pentru a 
vă asigura că autoturismul este pregătit să facă față tuturor 
situațiilor care ar putea să apară pe ruta dumneavoastră, vă 
stau la dispoziție asistenți adiționali cu diverse funcții, ce au 
menirea de a completa acțiunile șoferului.

FUNCȚIA MATRIX 
Farurile Matrix full-LED dispun de o funcție specială ce vă permite să utilizați în permanență luminile de drum (faza lungă), dar fără a-i deranja pe ceilalți participanți la trafic. Folosind o cameră 
video instalată la nivelul parbrizului, funcția Matrix răspunde la situațiile curente din trafic și stinge doar acele module ale luminilor care i-ar putea deranja pe ceilalți șoferi. Celelalte module rămân 
aprinse și iluminează drumul. Funcția Matrix face uz și de informațiile furnizate de sistemul de navigație. Astfel, luminile de drum vor fi aprinse doar atunci când vă aflați în afara unei zone construite.

CREW PROTECT 
ASSIST 

Acest sistem asigură un nivel 
și mai ridicat de protecție 

pentru ocupanții locurilor din 
față, în situațiile critice care ar 

putea duce la o coliziune sau 
la răsturnarea autoturismului, 

caz în care sistemul închide 
geamurile laterale, lăsând doar 

o fantă de 5 cm deschisă. 
Sistemul va închide, de 

asemenea, trapa din plafon 
și va tensiona centurile de 

siguranță.

MULTI-COLLISION 
BRAKE 

În cazul unui accident, sistemul 
de frânare pentru prevenirea 

coliziunilor multiple Multi-
Collision Brake începe să 
frâneze pentru a preveni 

deplasarea necontrolată a 
autoturismului și astfel reduce 

probabilitatea unor coliziuni 
adiționale.
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AIRBAG-URILE LATERALE DIN FAŢĂ ŞI DIN SPATE
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană și zona toracică a șoferului și pasagerilor 
în cazul unei coliziuni laterale.

AIRBAG-UL PENTRU GENUNCHI
Acest airbag, aflat sub coloana de direcție, protejează 
genunchii și tibiile șoferului.

SIGURANŢA 
ÎNAINTE DE 
TOATE
În situațiile extreme, când șoferul nu mai 
poate interveni activ, intră în acțiune 
dotările pentru siguranța pasivă, precum 
airbag-urile. De aceea, vă puteți echipa 
autoturismul cu până la 10 airbag-uri.

AIRBAG-URILE PENTRU CAP 
La activare, airbag-urile pentru cap creează un perete care protejează ocupanții din față și din 
spate de rănirea la nivelul capului.

AIRBAG-URI PENTRU ŞOFER ŞI PASAGERUL DIN FAŢĂ
Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din față este integrat 
în bord. Dacă este nevoie, airbag-ul pasagerului din față poate fi dezactivat pentru 
montarea unui scaun pentru copii pe locul din dreapta față.



PERFORMANȚE
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Sub capotă veți găsi cu siguranță puterea de care aveți nevoie, menajând totodată 
mediul. Performanțele dinamice și eficiența utilizării combustibilului sunt optimizate 
și de parametrii aerodinamici excelenți ai automobilului, căci la coeficientul său 
aerodinamic de 0,24, OCTAVIA redefinește standardele în clasa sa.

POWER TO THE 
PEOPLE

MOTORIZĂRI
Gama de motoare puternice 
TSI și TDI reflectă eforturile 

noastre continue de a reduce 
emisiile de CO₂. De aceea, 

oferim și noile motoare Evo 
TDI. Versiunea echipată cu 

noua transmisie manuală 
cu 6 trepte poate atinge 
un consum mixt de doar 

3,5 l/100 km, la un nivel al 
emisiilor de CO₂ de doar 91 

g/km. Iar datorită tehnologiei 
Twin-Dosing*, noile motoare 
au reduse emisiile de NOx cu 

80% comparativ cu generația 
anterioară. Gama noastră 
include și un motor iV cu 

tehnologie hibridă plug-in 
(PHEV) și o versiune mild-

hybrid (MHEV). 

PERFORMANŢE 
ŞI PARAMETRI 

AERODINAMICI
Performanțele dinamice 

și eficiența utilizării 
combustibilului sunt 

optimizate și de parametrii 
aerodinamici excelenți 
ai automobilului. La un 

coeficient aerodinamic de 
0,24, OCTAVIA redefinește 

standardele în clasa sa.

* Injectarea soluției AdBlue.

CONTROLUL DINAMIC AL TRENULUI DE 
RULARE DCC

Savurați performanțele ridicate ale automobilului 
dumneavoastră, beneficiind totodată de confort și siguranță 

deplină. Sistemul de control adaptiv al trenului de rulare (DCC) 
evaluează continuu diferitele situații dinamice (frânarea, accelerarea, 

virarea) și răspunde la acestea, adaptând amortizarea și caracteristicile 
direcției. Din meniul de infotainment puteți selecta unul dintre cele cinci 

moduri, în funcție de preferințele dumneavoastră: Eco, Confort, Normal, Sport 
sau Individual.  

Cele cinci moduri DCC vă permit setări și mai fine. Sunt disponibile 15 opțiuni, inclusiv 
Supersport, de pildă.



iV



AMPLIFICAȚI-VĂ 
POSIBILITĂȚILE
Noua ŠKODA OCTAVIA iV oferă dinamismul și eficiența motorului 
electric pentru condusul cotidian în oraș, plus un motor 1,4 TSI 
pentru călătoriile mai lungi, în afara orașului. Fiind echipat în toate 
variantele de dotare (Ambition, Style și RS) cu afișajul Virtual 
Cockpit, OCTAVIA iV poate satisface chiar și cele mai ridicate 
pretenții privind designul, confortul, tehnologia și conectivitatea. 
Alegeți linia de dotare ce vi se potrivește cel mai bine și relaxați-vă 
fără griji.
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INOVAȚIE ÎN TOATE DETALIILE

MOTOARELE ȘI ÎNCĂRCAREA
Motorul 1,4 TSI pe benzină generează 110 kW, iar motorul electric furnizează 85 kW, puterea totală a sistemului fiind de 150 kW. La condusul pur 
electric, este activat sistemul acustic eSound, pentru a alerta pietonii că se apropie un automobil. Sistemul funcționează atât la deplasarea înainte (până 
la 25 km/h), cât și în marșarier (până la 10 km/h). Bateria cu o capacitate de 13 kWh este instalată sub podea, în partea din spate a automobilului și vă 
asigură o autonomie de până la 60 km (conform WLTP). Când încărcați bateria acasă și conectați autoturismul la rețeaua casnică, bateria (golită complet) 
are nevoie de cinci ore pentru a se reîncărca la nivelul maxim. Timpul de încărcare poate fi scurtat la 3 ore și 33 de minute folosind un wallbox sau o stație 
de încărcare ce suportă încărcarea rapidă. 

INFOTAINMENT
Sistemul de infotainment cu ecran de 10 inchi 

(în imagine sistemul de navigație Columbus) 
vă permite să verificați statusul bateriei, să 
selectați modul de conducere cu propulsie 
100% electrică sau modul de conducere la 

putere maximă, de pildă. 



RS



RS: aceste două litere magice vă pun inima în mișcare.  
Noua ŠKODA OCTAVIA RS vă pompează instantaneu adrenalină în 
sânge. Cu până la 245 CP sub capotă, fiecare drum va fi extrem de 
incitant. În plus, acest automobil vă oferă siguranță foarte ridicată, astfel 
încât să nu fiți tentat nicio secundă să nu invitați întreaga familie la bord. 
Alegeți fie motorul TSI de 180 kW sau motorul TDI de 147 kW și trăiți 
zi de zi la maximum. OCTAVIA RS va ține pasul cu dumneavoastră. Fără 
ezitare.

PENTRU CURSELE 
DUMNEAVOASTRĂ DE 
ZI CU ZI
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Exclusivitatea întâlnește sportivitatea. Designul emoțional al 
modelului OCTAVIA întâlnește trăsăturile dinamice îndrăznețe ale 
gamei RS, atât la exterior, cât și la interior, combinând eleganța 
atemporală cu caracteristicile dinamice, susținute de garda la sol 
redusă, într-un automobil cu o atitudine de netrecut cu vederea.

STILUL ATRACTIV NU 
IESE NICIODATĂ DIN 
TENDINȚE

DESIGNUL EXTERIOR
Automobilul dispune de bare de protecție cu design RS și de elemente negre gloss, precum 
carcasele oglinzilor exterioare, bandourile de la geamurile laterale, rama grilei radiatorului și 
prizele de aer ce încadrează proiectoarele de ceață închise la culoare. Emblema RS de pe 
grila radiatorului amintește de faima automobilelor ŠKODA de raliu. Alura dinamică a 
exteriorului este accentuată de jantele negre din aliaj ușor de 18 inchi sau de jantele antracit 
opționale din aliaj ușor de 19 inchi (în imagine).  
Etrierele roșii accentuează caracterul sportiv al automobilului.

DESIGNUL INTERIOR
La interior veți găsi, printre altele, volanul sport multifuncțional îmbrăcat în piele și 

marcat cu emblema RS, afișajul Virtual Cockpit cu modul Sport (specific versiunii RS), 
scaune sport în față și pedalierul cu finisaj cu aspect de aliaj. Tapițeria textilă neagră 
sau opțional din Alcantara®/piele/piele ecologică (în imagine) este asortată în toate 

variantele cu elementul din Alcantara® cu cusături decorative pe bord, plus decor 
Carbon.



PERSONALIZAREA
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În dotarea standard a liniei de echipare Active sunt incluse carcasele oglinzilor exterioare (ajustabile electric) și 
mânerele exterioare ale portierelor finisate în culoarea caroseriei, geamurile cu tentă închisă, farurile cu LED inclusiv 
lumini de zi cu LED, blocurile optice spate cu LED, KESSY GO (sistem de pornire fără cheie), închiderea centralizată 
cu telecomandă, geamurile față și spate cu acționare electrică, sistemul de aer condiționat, sistemul de infotainment 
Swing de 8 inchi, două slot-uri USB-C, compartimentul pentru ochelarii de soare, plus multe altele.

ACTIVE

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Pad Narbe Ruby pe bord 
Decor gri metalic  
Tapițerie textilă

Linia de echipare Active va intra în gamă mai târziu, pe parcursul anului 
2020.
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Linia de echipare Ambition include în dotarea standard compartimentul de depozitare pentru 
umbrelă/perie, cotiera cu Jumbo Box în față, consola centrală cu capac, sistemul de climatizare 
Climatronic cu reglaje pe două zone, sistemul de infotainment Bolero cu ecran de 10 inchi*, opt 
difuzoare, partiții de depozitare după roțile din spate, cu element Cargo, cârlig dublu pentru genți în 
portbagaj (pentru versiunea limuzină), plus multe altele.

AMBITION

INTERIOR AMBITION NEGRU
Pad Narbe Ruby 
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie textilă

* Disponibil începând cu decembrie 
2020

INTERIOR AMBITION NEGRU
Pad Narbe Ruby
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Pad Narbe Ruby
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie textilă, scaune sport (cu pachetul Dynamic)

INTERIOR AMBITION NEGRU
Pad Narbe Ruby
Decor Goldress mat
Pachet M: tapițerie textilă/piele/piele ecologică 



Pe
rs

on
al

iz
ar

e
97

Pe
rs

on
al

iz
ar

e
96

Dotarea standard a liniei de echipare Style include inserții cromate în față, proiectoare de ceață cu LED, KESSY avansat 
(acces, pornire și închidere fără cheie), volanul multifuncțional îmbrăcat în piele (două spițe), nuca schimbătorului îmbrăcată 
în piele, scaunele șoferului și pasagerului ajustabile pe înălțime și cu suport lombar, senzori pentru parcare (spate), 
asistentul pentru pornirea în rampă Hill Hold Control, asistentul pentru lumini (Coming Home, Leaving home, lumini tunel, 
lumini de zi) și senzor de ploaie, plus multe altele.

STYLE

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune Ergo ventilate în față 

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Pachet M: tapițerie textilă/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune Ergo ventilate în față 

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad Suedia negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie Suedia/piele/piele ecologică  
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INTERIOR STYLE BEJ
Pad Suedia bej cu cusături decorative
Decor negru Piano (disponibil și pentru interiorul Style negru) 
Tapițerie Suedia/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE BEJ
Pad Suedia bej cu cusături decorative
Decor negru Piano (disponibil și pentru interiorul Style negru)
Tapițerie Suedia/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE BEJ
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Piano negru
Tapițerie textilă

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie textilă, scaune ergonomice Basic

INTERIOR STYLE NEGRU
Pad textil Tetris negru cu cusături decorative
Decor Silver Squares Haptic
Tapițerie textilă, scaune sport (cu pachetul Dynamic)





Pe
rs

on
al

iz
ar

e
10

3

Pe
rs

on
al

iz
ar

e
10

2

TAPIȚERII

Ambition negru  
(textil)

Style bej  
(textil)

Style negru (piele perforată/
piele ecologică), scaune Ergo ventilate în fațăStyle bej (Suedia/piele/piele ecologică)

Ambition/Style negru 
(material textil/piele/piele 

ecologică) Style negru (piele/piele ecologică)
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Jante de 17" PULSAR Aero negre din aliaj 
ușor

Jante Vega Aero negre de 18"  din aliaj ușorJante de 18" PERSEUS antracit din aliaj ușorJante de 18" PERSEUS din aliaj ușorJante de 19" BECRUX antracit din aliaj ușorJante de 19" BECRUX din aliaj ușor

Jante de 17" ROTARE Aero din aliaj ușor Jante de 16" TWISTER Aero din aliaj ușor Jante de 16" VELORUM din aliaj ușor Jante din oțel de 16" cu capace TECTON 

JANTE



Distribuitorul dumneavoastră 
ŠKODA:

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE ACEST 
AUTOMOBIL,     
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ ÎL 
CONDUCEŢI!

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE 
TEST.

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (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 
ilustrații, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la 
modelul din producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot 
fi diferite.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și 
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor 
ŠKODA.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați-vă automobilul pe deplin. Descărcați 
ŠKODA Connect și accesați oricând toate 
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei și 
chiar locul unde ați parcat ultima dată.
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