НОВАТА ŠKODA

OCTAVIA

ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДОМА
Внатрешноста ве пречекува со совршена хармонија на
материјали и бои. Контролната табла го продолжува
дизајнот на надворешните линии на автомобилот и го
потенцира чувството на просторност. Инфозабавниот
систем поставен високо на контролната табла, во
непосредното видно поле на возачот, создава пријатна
симетрија. Атрактивниот декор, хромираните детали и
LED осветлувањето го подобруваат моќниот впечаток.

4

ВРВНА ТЕХНОЛОГИЈА,
ВРВЕН КОМФОР
Понекогаш е добро да си дозволите да бидете пребирливи. Додека
возите, на пример. Многу важни технологии и паметни карактеристики
се тука, на ваша команда, подготвени да ја зголемат вашата удобност
и задоволството при возењето. Едноставно опуштете се.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Дизајн

Автомобилот располага со ново дизајниран волан со два краци. Мултифункционален
кожен управувач, кој не само што ви овозможува да ги контролирате радиото, телефонот
и DSG менувачот, туку исто така достапен е и со функција за греење.

ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА НА ВРАТАТА НА БАГАЖНИКОТ И
ВИРТУЕЛНА ПЕДАЛА
Електронски контролираната врата на багажниот простор се отвора и затвора
со притискање на копчето на далечинскиот к луч, копчето на централната
конзола или копчето на самата врата. Исто така, можете да ја регулирате
висината на отворање на вратата според вашите желби. Дополнително,
вратата на багажникот може да се отвори и безконтактно, со виртуелната
педала за лесен пристап.
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ŠKODA CONNECT:
ЗЕМЕТЕ ГО
СВЕТОТ СО ВАС

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И
ОТКЛУЧУВАЊЕ
Оваа функција ви овозможува
удобно да го зак лучите
и отк лучите возилото преку
ŠKODA Connect апликацијата
каде и да сте. На пример, во случај да
заборавивте да го зак лучите вашиот
автомобил, можете лесно да го
сторите тоа со вашиот телефон.

Да се биде постојано и целосно онлајн
претставува не само пристап до забава и
информации, туку и помош додека сте во
движење. ŠKODA Connect е вашата порта
кон светот на неограничени можности за
комуникација.
ŠKODA CONNECT
Оваа понуда вклучува два вида услуги. Онлајн инфозабава
која испорачува информации во реално време за
сообраќајот и многу повеќе, додека Care Connect се
фокусира на помош и безбедност, овозможувајќи
далечински пристап и контрола на возилото.

ФУНКЦИЈА ПО БАРАЊЕ
Технологијата за Фунцкии по Барање ви дозволува да
купите и активирате функции од инфозабавниот систем.
Ова значи дека доколку сакате да додадете некоја
функција на вашето возило по моментот на купување,
можете да го сторите тоа.

Вие ќе ја цените оваа услуга, особено
кога вашиот автомобил е управуван од
повеќе корисници. Поставете ја вашата
позиција на седиштето, распоредот на
дигиталната табла или параметрите
за к лиматизација - прилагодувањата
ќе бидат синхронизирани со вашиот
профил на ŠKODA ID, со тоа што
следниот пат кога влезете во вашиот
автомобил откако е управувано од некој
друг, можете едноставно да ги вратите
вашите сакани поставки.

Комфор

ОНЛАЈН ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
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Багажен простор

БАГАЖЕН
ПРОСТОР

КАПАЦИТЕТ
Багажниот простор од верзијата на т.н. лифтбек
со основен волумен од 600 литри може да се
продолжи до 1.555 литри со прек лопување на
задните седишта.

ЗАШТИТНА МРЕЖА

ДВОСТРАН ТЕПИХ

Овој сет вк лучува една хоризонтална и две вертикални
мрежи, кои со сигурност ќе ги спречат вашите работи
да се движат наоколу. Плус јасно ќе видите каде
ставате сè.

Можете да го користите тепихот со елегантна ткаенина кога не пренесувате
нешто што може да го направи вашиот автомобил валкан и лесно да ја превртите
за да ја користите гумената страна која е едноставна за перење кога е потребно.
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ОСТАВА ЗА ЧАДОР

Тука ќе најдете држач за шише од 1,5 l и гумена лента во
пространата остава од вратите. Тука, исто така можете да
поставите корпа за отстранлив отпад.

Генијален простор кој е вграден во вратата на возачот е дизајниран така што ќе
овозможи водата од чадорот да се исцеди од автомобилот. Овој оддел може да се
користи за да се чува четка за снег или оригинален ŠKODA чадор.

РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ ЗА МИЕЊЕ

ADBLUE РЕЗЕРВОАР
ЗА ДИЗЕЛ МОТОРИ

Никогаш повеќе нема да истурите ниту една капка при повторно полнење на
течноста за миење. Резервоарот не само што е лесно достапен, туку има и
интегрирана и многу практична инка.

Благодарение на големината на врвот на резервоарот, можете да користите
било која млазница за AdBlue на бензинските пумпи.

Simply Clever

ОСТАВИ ВО ПРЕДНИТЕ ВРАТИ
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МУЛТИМЕДИЈАЛЕН 10 ИНЧЕН ЕКРАН
Атрактивниот дизајн е придружен со совршена функционалност. Мултимедијалниот 10 инчен дисплеј овозможува
контрола на функциите преку лизгачот на допир, со што не треба да го допрете екранот додека ја прилагодувате
јачината на звукот или ја зумирате навигацијата. Под екранот, тој исто така обезбедува ергономски одмор на
зглобовите при ракување со екранот.

Комфор

10 ИНЧЕН ИНФОЗАБАВЕН СИСТЕМ - COLUMBUS
Вашето возило може да биде опремено со врвен 3D Навигациски систем кој поддржува контролирање со гестикулација. Уредот доаѓа
со едногодишна претплата на нашите online услуги, пружајки дополнителна погодност на вашите патувања. Уште еден бенефит кој се
содржи во понудата е и бесплатното доживотно ажурирање на мапите.
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АМБИЕНТАЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ДРЖАЧ ЗА МУЛТИМЕДИЈА

Возете во врвен комфор благодарение на внатрешното осветлување. Амбиентално
LED осветлување кое нуди неверојатни опции во боја, вклучува светла кои се
протегаат низ внатрешноста на возилото, пределот на нозете напред и позади,
осветлување на рачките на вратите и осветлување на багажниот простор.

Може да има само еден возач, но и задните патници исто така може да ужуваат во
возењето. Држачот за мултимедија се прикачува на наслонот за глава на предното
седиште и безбедно го чува вашиот таблет.

Ужувајте во јасен и чист звук со звучниот систем на CANTON кои се состои од 12
звучници, вк лучувајки звучник на контролната табла и subwoofer во багажниот
простор

Комфор

CANTON АУДИО СИСТЕМ

10
Комфор

ВИРТУЕЛНА ТАБЛА / HEAD-UP ДИСПЛЕЈ

ЗАДНА КАМЕРА

Виртуелната табла прикажува податоци од персоналниот компјутер во
комбинација со други информации, како што е навигацијата, на пример. HeadUp дисплејот ги прикажува податоците за возење во видното поле на возачот, со
што драстично се намалува можноста за одвраќање на вниманието.

Уживајте во полесно паркирање со опремување на вашето возило со задна
камера, сместена до рачката на петтата врата. Го следи просторот зад возилото
и означува возни ленти, врз основа на ширината на возилото. Камерата нуди
неколку различни режими на гледање, вк лучувајќи и паркирање со приколка.

ПРЕГРАДА ЗА ТЕЛЕФОН / USB

СВЕТЛА ЗА ЧИТАЊЕ СО КОНТРОЛА НА ИНТЕНЗИТЕТ

Преградата за телефон го засилува сигналот на вашиот мобилен уред и
истовремено го полни додека возите. Оваа преграда не само што е лесно
достапна, туку е пригодна и за уреди со голем дисплеј. Два USB-C порта за
податоци лоцирани во средишната конзола ви овозможуваат лесно поврзување
на вашите паметни уреди со инфозабавниот систем.

Можете лесно да го прилагодите интензитетот на светлината држејќи ја раката
под светлата за читање.
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА ПАРКИНГ СОПИРАЧКА

КОМФОРНО И ПОЗАДИ

KESSY

На задниот дел од Jumbo Box наслонот ќе најдете две USB-C порти што
овозможуваат полнење на вашиот мобилен телефон. Исто така во возилата
опремени со три-зонски Climatronic тука може да ги најдете контролите за
регулирање на температурата на задната зона.

Новата верзија на KESSY системот овозможува отк лучување или
зак лучување преку сите врати на возилото.

Комфор

Новата OCTAVIA е опремена со електромеханичка паркинг сопирачка (како стандард
во сите верзии на возила) што ја замени вообичаената механичка сопирачка. Таа
делува на задните тркала. Може рачно да се активира/ деактивира со копче сместено
на средишната конзола помеѓу предните седишта.

12

БЕЗ
КОМПРОМИСИ
Во екстремни ситуации, кога возачот
не може активно да влијае на исходот,
пасивните безбедносни системи на
OCTAVIA преземаат контрола – како
воздушните перничиња за пример.
Вашето возило може да биде опремено
со девет воздушни перничиња.
ВОЗДУШНИ ЗАВЕСИ

Безбедност

При активирање, воздушните завеси за глава формираат заштитен ѕид кои ги
штити предните и задните патници од повреди на главата.

ПРЕДНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА ВОЗАЧ И СОВОЗАЧ

ПЕРНИЧЕ ЗА КОЛЕНА

Додека воздушното перниче на возачот е затворено во воланот,
воздушното перниче на совозачот се наоѓа во контролната табла. Доколку
е потребно, тоа може да се деактивира при поставување на детско
седиште на предното седиште.

Ова воздушно перниче, кое се наоѓа под
управувачот ги штити колената на возачот.
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МОЌТА Е ВО
ВАШИ РАЦЕ

Дизајнот на новата OCTAVIA ве поканува да
откриете повеќе. Дознајте што се крие по
хаубата. Секогаш ќе најдете доволно моќност
без компримиси врз ефикасноста и животната
средина.

АДАПТИВНА ШАСИЈА
Опсегот на моќни TSI и TDI мотори го одразува нашиот постојан
напор да ги намалиме нивоата на CO2 емисија. Затоа ви ги нудиме
новите EvoTDI мотори. Верзијата опремена со новиот 6 степен
мануелен менувач може да постигне комбинирана потрошувачка
на гориво од само 3,6l/ 100km на ниво на емисија од само 9,6g/
km. Благодарение на двојно-дозирачка технологија, овие нови
мотори произведуваат до 80% помалку NOx честички во однос на
претходната генерација.

Уживајте во високите перформанси на вашето возило во максимален комфор и безбедност.
Адаптивната шасија (DCC) континуирано проценува и реагира на различни ситуации при возење
(сопирање, забрзување, вртење), прилагодувајќи ги амортизацијата и управувањето. Како дел
од менито на инфозабавниот систем можете да изберете еден од петте режими на возење: Eco,
Комфор, Normal, Sport или Individual. Овие пет режими овозможуваат до петнаесет различни
комбинации, вк лучувајќи ја и опцијата за Supersport режим на возење.

ПЕРФОРМАНСИ И АЕРОДИНАМИЧНОСТ

SHIFT BY WIRE

Перформансите на возење и ефикасната потрошувачка дополнително
се подобрени со одличната аеро динамика на возилото. Со
коефициент на воздушен отпор од 0.24, OCTAVIA поставува нови
стандарди во својата к ласа.

Новата OCTAVIA е првиот ŠKODA
модел опремен со новата “shift by wire”
технологија, овозможувајќи максимална
удобност кај возилата опремени
со автоматски менувач. Овој тип на
пренесување преку жица е контролиран
преку менувач во минималистички
дизајн, интегриран во средишната
конзола.

Перформанси

МОТОРИ
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Персонализација

AMBITION

AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Narbe Ruby Pad
Silver Squares Haptic décor
Tкаенина

Стандардната опрема на Ambition верзијата опфаќа: преграда за складирање на четка/
чадор, Jumbo Box преден потпирач за раце, дво-зонски Climatronic, 8” инфозабавен систем,
8 звучници, складишни прегради зад задните тркала со карго елементи, две куки за
закачување во багажниот простор (за лимузинската верзија) плус многу повеќе.
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AMBITION BLACK
ВНАТРЕШНОСТ
Narbe Ruby Pad
Silver Squares Haptic décor
Tкаенина

AMBITION BLACK
ВНАТРЕШНОСТ

Персонализација

Narbe Ruby Pad
Goldress matt décor
M-Packet: комбинација кожа и ткаенина
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Персонализација

STYLE

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Fabric Tetris Black Pad
Silver Squares Haptic décor
Комбинација кожа и ткаенина
ERGO вентилација на предните седишта

Стандардната опрема на Style верзијата опфаќа: хромирани детали напред, LED светла за магла,
напреден KESSY систем, мултифункционален дво-крак кожен управувач, кожна рачка на менувачот,
висинско прилагодување на предните седишта со лумбална поддршка, паркинг сензори, Hill Hold
асистент, светлосен асистент и многу повеќе.
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STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ

Fabric Tetris Black Pad
Silver Squares Haptic décor
Комбинација кожа и ткаенина, ERGO вентилација на предните седишта

Suedia Black Pad
Silver Squares Haptic décor
Комбинација Suedia кожа и ткаенина

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ

Fabric Tetris Black Pad
Silver Squares Haptic décor
M-Packet: Комбинација кожа и ткаенина

Fabric Tetris Black Pad
Silver Squares Haptic décor
Комбинација кожа и ткаенина

Персонализација

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
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Персонализација

STYLE BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Suedia Beige Pad
Piano Black décor (достапно за the Style Black внатрешност)
Suedia комбинација кожа и ткаенина

19
STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ

Suedia Beige Pad
Piano Black décor (достапно за Style Black внатрешност)
Suedia комбинација кожа и ткаенина

Fabric Tetris Black Pad
Silver Squares Haptic décor
Tкаенина

STYLE BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Fabric Tetris Black Pad
Piano Black décor
Tкаенина

Персонализација

STYLE BEIGE ВНАТРЕШНОСТ

20

ВНАТРЕШНОСТ

Ambition/Style Black
(комбинација кожа и ткаенина)*

Style Black (ткаенина)

Персонализација

Ambition Black Style Beige
(ткаенина) (ткаенина)
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Персонализација

Style Black
(Suedia кожа)

Style Beige Style Black (перфорирана кожа)
(Suedia кожа) ERGO вентилација на седишта

* M-Packet

Style Black
(кожа)

CANDY WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

CORRIDA RED UNI

VELVET RED METALLIC

Персонализација

БОИ
22

ENERGY BLUE UNI

TITAN BLUE METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Персонализација
RACE BLUE METALLIC
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24

ТРКАЛА
19" BECRUX алу фелни

Персонализација

17" ROTARE Aero алу фелни

19" BECRUX anthracite алу фелни

16" TWISTER Aero алу фелни

18" PERSEUS алу фелни

16" VELORUM алу фелни
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18" PERSEUS anthracite алу фелни

18" VEGA Aero black алу фелни

17" PULSAR Aero black алу фелни

Персонализација

16" челични тркала со TECTON раткапни
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
OCTAVIA

1.5 TSI/110 kW

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

Бензински мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Цилиндри/Кубен капацитет(cc)

4/1,498

4/1,968

4/1,968

Моќност (kW/rpm)

110/5,000–6,000

85/2,750–4,250

110/3,000–4,200

Вртежен момент (Nm/rpm)

250/1,500–3,500

300/1,500–2,500

360/1,700–2,750

Емисија на CO2

EU6DG

EU6DG

EU6DG

Гориво

Бензин, RON min. 95

Дизел

Дизел

Максимална брзина (km/h)

230

211

227

Забрзување од 0–100 km/h (с)

8.2

10.3

8.7

– град *

6.2–6.4

4.2

4.4

– отворено *

3.9–4.0

3.1

3.2–3.3

– просечна *

4.7–4.9

3.5

3.7

CO2 емисии (g/km)* - комбинирано

109–111

91–93

96–97

– ниска

7.465–8.516

4.890–5.644

5.882–6.575

– средна

5.294–6.578

4.132–5.046

4.529–5.337

– висока

4.482–5.808

3.391–4.498

3.672–4.694

– многу висока

5.064–6.943

3.804–5.559

4.087–5.492

– комбинирана

5.251–6.729

3.888–5.139

4.288–5.359

– ниски

169.95–193.84

128.17–147.97

154.19–172.40

– средни

120.46–149.67

108.29–132.27

118.71–139.93

– високи

101.97–132.13

88.85–117.89

96.24–123.08

– многу високи

115.24–158.00

99.69–145.72

107.12–143.99

– комбинирани

119.50–153.10

101.90–134.70

112.40–140.50

Погон

На предните тркала

На предните тркала

На предните тркала

Спојка

Хидраулична спојка со еден диск

Хидраулична спојка со еден диск

Електро-хидраулично управувана
коаксиална двојна спојка

Пренос

Мануелен, 6 брзини

Мануелен, 6 брзини

Автоматски 7-степен DSG

Максимална тежина – во стандардна верзија со 75кг возач (kg)

1,338

1,423

1,465

Кориснички товар, вклучително возач и дополнителна опрема (kg)

469–594

467–607

452–597

Вкупна тежина (kg)**

1,842–1,890

1,955–1,973

1,987–2,000

Товар на приколка без сопирачки (max. kg)**

660

710

730

Товар на приколка со сопирачки – 12% (max. kg)**

1,500

1,500

1,600

МОТОР

ПЕРФОРМАНСИ

Потрошувачка (л/100 km)

Потрошувачка WLTP (l/100 km)

CO2 емисии WLTP (g/km)

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ

Технички спецификации

ТЕЖИНА

* Според опремата
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ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Каросерија

Надворешни димензии

Тип

5-седишта, 5-врати

Должина/ширина (mm)

4,689/1,829

Коеф. на аеродинамичност CW

0.249–0.252 според верзијата на моторот

Висина (mm)

1,470

Дијаметар на вртење (m)

11.1

Шасија

Меѓу-оскино растојание (mm)

2,686

Track front/rear (mm)

1,543/1,535
143

Внатрешни димензии

Систем за сопирање

Хидрауличен дво-дијагонален систем за кочење со вакуум

Бочен простор напред/позади (mm)

1,463/1,444

– предни сопирачки

Диск сопирачки со внатрешно ладење и варијабилен клип

Ефективен простор за глава напред/назад(mm)

1,040/970

– задни сопирачки

Диск сопирачки

Багажен простор (max. l)

Управување

Директно електрично управување

Без резервно тркало, со задни наслони

Тркала

7.0J x 16"; 7.0J x 17"

– кренати / спуштени

600/1,555

Пневматици

205/60 R16; 205/55 R17

Капацитет на резервоарот (l)

45

1,04
1,04

0

1,470

14.3°

2,686

1,094

2,686

1,094

1,444

1,010
1,010

4,689

1,444

910

1,463

14.3°

4,689

Технички спецификации

1,535
1,829

910

1,463

1,470
1,535
1,829

600 l
1,109

12.8°

1,543
1,994

600 l
1,109

12.8°

1,543
1,994

970

Растојание од подлогата (mm)

Линиска оска

970

McPherson суспензија со пониски триаголни врски и торзионен стабилизатор

Задна оска

0

Предна оска

MyŠKODA App
Добијте свој личен дигитален придружник.
Преземете ја апликацијата MyŠKODA со
Пол, интерактивен, дигитален асистент кој
е тука за да ви помогне во сите делови од
вашиот ден.

ŠKODA Connect App
Уживајте во целосна контрола врз вашиот
автомобил. Преземете ја ŠKODA Connect
апликацијата и пристапете до сите
потребни информации во секое време

Вашиот ŠKODA партнер

