НОВАТА

ŠKODA OCTAVIA RS
Ценовник

OCTAVIA A8 RS MY2021 CW01/21
Мотор

Менувач

Модел код

2.0 TSI (180 kW / 245 HP) - EU6

MT6

NX36Q521

2.0 TSI DSG (180 kW / 245 HP) - EU6

DSG

NX36QD21

2.0 TDI EVO DSG (147 kW / 200 HP) - EU6

DSG

NX365D21

2.0 TDI EVO DSG 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6

DSG

NX365Z21

34.570 €

2.143.340 ден

36.160 €

2.241.920 ден

38.430 €

2.382.660 ден

40.310 €

2.499.220 ден

Сериска опрема
> RS
Системи за стабилност при возење – ABS, ASR,
HBA, EBD, ESC, EDL, MKB

Jumbo Box – преден потпирач за раце /
централен наслон за раце позади, со држач за чаша

Трокрак спортски мултифункционален кожен
управувач (со педали за DSG модели)

7 x воздушни перничиња (за возач, совозач,
странични напред, завеси за глава и централно)

Електрични стакла на сите врати

Driver Activity Alert - систем за предупредување
на замор кај возачот

Hill Hold асистент при угорнини

CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско регулирање на
температурата

FRONT ASSIST - радар во предниот браник за
автоматско сопирање при појава на препрека

MATRIX LED светла со динамична контрола на агол
и варијабилна дистрибуција на светлина

LANE ASSIST – асистент за одржување на
коловозна лента

Full LED задни светла во специјален дизајн со
анимиран сигнал за вртење

Сензори за паркриање, напред и позади

Систем за миење на предните светла

Ел. регулација, преклопување и авто. затемнување
(возач) на странични ретровизори со греење,
меморија и навалување (совозач) / автоматско
затемнување на централен ретровизор

Светлосен асистент со сензор за дожд и
самозатемнувачки внатрешен ретровизор
Светла за магла

Темпомат со ограничувач

Електро-механичка паркинг сопирачка

N Carbon декоративни инсерти

Челично резервно тркало

SUNSET
Текстилни патосници, напред и позади
Smart Link Plus – безжично поврзување
Електро хидрауличен серво управувач подесив
по висина и длабочина
Start & Stop систем за регенерација
Преграда за наочари

> Спортските карактеристики на Octavia претставени преку RS
Централно воздушно перниче
Спортска шасија (-15 мм)
DMS - Систем за избирање на возачка програма
Glossy Black детали: рамка на предната решетка / рамки на
прозорите / навлаки за ретровизори / кровни шини (за Combi)
Предни RS интегрирани светла за магла
RS спортски дизајн на браниците со RS емблеми
Камера за паркирање, позади
Греење на предните седишта
Virtual Cockpit – дигитална инструментална табла

KESSY Advance систем за централно заклучување/ отклучување
без клуч на сите врати
SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента
Црвени спортски сопирачки клешти
18” Алуминиумски фелни COMET Black
RS спортски Alcantara седишта со лого
Амбиентално осветлување во кабината / осветлување во
пределот на нозете напред и позади
Ел. регулација на предните седишта со лумбална поддршка, ф-ја
за меморија, масажа и издолжување на наслонот за седење
3D Навигациски систем COLUMBUS со 10” екран, DAB, WLAN,
Voice Control и Web радио

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

Дополнителна опрема Octavia RS:

код

RS

Надворешност
Бришач на задното стакло (сериска опрема за Combi изведба)

8M1

7.256 ден.

117

Загревање на дизните за прскање на предниот ветробран

9T1

1.929 ден.

31

Електричен панорамски сончев кров (само за Combi изведба)

3FU

59.153 ден.

954

Варијабилен под во багажникот (само за Combi изведба)

3GN

13.594 ден.

219

Подготовка на кука за влечење

1M5

10.012 ден.

161

Kука за влечење, отстранлива со адаптер

PK1

49.141 ден.

793

Предни светла за магла со CORNER функција

8WH

6.154 ден.

99

Предни акустични стакла со SUNSET - длабоко затемнети задно и задни странични стакла

VW5

6.522 ден.

105

DCC - Адаптивна шасија со Driving Model Selection (важи за изведби со 150кс)

PFD

47.304 ден.

763

Comfort пакет I (eлектрично регулирање на петтата врата / дополнителна електрична брава за безбедност на деца
/ Full LED задни светла)

PD7

20.300 ден.

327

Comfort пакет II (Virtual Pedal - електрично регулирање на петтата врата преку сензор во браникот / дополнителна
електрична брава за безбедност на деца / Full LED задни светла)

PD6

29.852 ден.

481

Греење на предни и задни седишта

4A4

9.002 ден.

145

Електрично греење на предното ветробранско стакло

4GW

15.248 ден.

246

Sleep пакет (потпирачи за глава на задните седишта / механички завеси на задните стакла / дополнителна
електрична брава за безбедност на деца) (важи само за Combi изведба)

PKZ

12.033 ден.

194

SIMPLY CLEVER пакет (држач за таблет / подот во багажникот обложен со needle-punched nonwoven ткаенина)

PKC

7.624 ден.

123

Механички завеси на задните стакла

PKS

12.951 ден.

209

Мултифункционален трокрак спортски кожен управувач со греење (со педали за DSG модели)

PL9

7.165 ден.

116

Мрежа + карго елементи во багажен простор

6M3

3.766 ден.

61

Алармен уред со KESSY Advance - централно заклучување без клуч на сите врати со KESSY Go копче за
стартување

PDE

13.778 ден.

222

PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање

7X5

17.911 ден.

289

TRAVEL ASSIST (Асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лентата / адаптивен темпомат до
210 km/h со "follow to stop" функција / Virtual Cockpit) (мора во комбинација со PL4)

PSW

32.516 ден.

524

AREA VIEW 360° камери за паркирање (мора во комбинација со 7X5 7Y1 PWZ)

PKB

22.412 ден.

361

Воздушно перниче за колена на возачот

4UP

14.421 ден.

233

Странични воздушни перничиња и позади со централно воздушно перниче

PE6

16.717 ден.

270

CREW PROTECT ASSIST - превентивен систем за заштита на патниците при удар од напред и позади (мора во
комбинација со 7Y1 PE6)

7W4

9.553 ден.

154

Адаптивен темпомат до 210 km/h со "follow to stop" функција

8T8

22.137 ден.

357

HEAD-UP display

KS1

35.455 ден.

572

USB C пакет (x2 портови напред и позади, х1 покрај централниот ретровизор)

U9C

8.359 ден.

135

CANTON Sound System (11 звучници / subwoofer / 600+ W) (мора во комбинација со PDC PWZ)

9VS

29.760 ден.

480

Comfort telephony (BT / преграда за безжично полнење / LTE)

PT2

15.707 ден.

253

230V приклучок заедно со х2 USB C портови напред и позади и х1 покрај централниот ретровизор

PT9

13.686 ден.

221

Ентериер

Безбедност

Функционалност

Забелешка:
За Combi каросериска варијанта се доплаќа 93.000 ден (1.500 €) на горенаведените цени за Limo варијанта.

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

Дополнителна опрема Octavia RS:

RS

код

Алуминиумски фелни и пневматици
Алуминиумски фелни - COMET Aero black со брусена обработка - 7.5 х 18 со пневматици 225/45 R18

PJG

4.776 ден.

77

Алуминиумски фелни - ALTAIR Aero со брусена обработка - 7.5 х 19 со пневматици 225/40 R19

PJK

24.433 ден.

394

Алуминиумски фелни - ALTAIR Aero anthracite со брусена обработка - 7.5 х 19 со пневматици 225/40 R19

PJL

30.128 ден.

486

Црвена Velvet Red/ Црна Crystal Black Ексклузивна Металик боја

FLT

27.900 ден.

450

Бела Candy White/ Сина Energy Blue/ Црвена Corrida Red Акрилна Боја

CHR

0 ден.

Металик Боја

MET

6.820 ден.

0
110

18” Алуминиумски фелни COMET Aero black со брусена обработка

19” Алуминиумски фелни ALTAIR Aero со брусена обработка

19” Алуминиумски фелни ALTAIR Aero anthracite со
брусена обработка

Достапни бои:

Виртуелна инструментална табла

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бела Candy White акрилна
Сива Steel Grey акрилна
Црвена Corrida Red акрилна
Зелена Mamba Green металик (наскоро)
Сина Race Blue металик
Сива Quartz Grey металик
Црвена Velvet Red металик
Црна Magic Black металик
Бела Moon White металик
Сребрена Brilliant Silver металик

RS црвено/ црн ентериер во Alcantara

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

