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SIMPLY CLEVER



ŠKODA Octavia RS.  
Vozidlo, s ktorým sa môžete 
stotožniť. Takmer.

Nová ŠKODA Octavia RS jedinečne spája 
zážitok z dynamickej jazdy so všetkými 
vlastnosťami praktického rodinného 
vozidla. Pre neho aj pre ňu.

Octavia RS ponúka moderný dizajn podporený 
športovým podvozkom a bezkonkurenčným 
motorom. Vysoko výkonné zážihové 
a vznetové motory dodávajú modelu RS 
vysoko agilné vlastnosti. Je vysoko priestranný 
a doslova „nabitý“ množstvom Simply Clever 
detailov. Dôležitými vlastnosťami je nižšia 
spotreba paliva a emisií CO2 bez 
výkonnostných kompromisov. Takže, prečo si 
vyberať medzi športovým alebo rodinným 
vozidlom, keď môžete mať oboje?

Toto vozidlo je ďalším príkladom 120 rokov 
progresívneho myslenia. Znamená to 
mať nadšenie z tvorby kvalitných vozidiel, 
ktoré je radosť riadiť teraz rovnaká, 
ako bola v dobách, keď sme začínali.
 
Pretože pohľad späť do našej bohatej 
histórie nás inšpiruje do budúcnosti.

Je to jednoducho Simply Clever. 
Jednoducho ŠKODA.

ŠKODA 1100 OHC, Spider, pribl. 1957.





Model Octavia RS je možné jednoducho identifikovať podľa emblému RS na prednej mriežke chladiča, ako aj dravým športovým vzhľadom zdôrazneným Bi-Xenonóvými 
svetlometmi s LED denným svietením s čiernou výplňou. Avšak, športový vzhľad a výrazný zmysel pre eleganciu sa navzájom nevylučujú. Ak chcete zdôrazniť eleganciu vozidla 
a vyvážiť dynamický vzhľad a súťaživosť, určite oceníte prednú mriežku chladiča s pochrómovaným rámom. Rám perfektne dopĺňa charakteristicky robustný predný nárazník.

„Podľa dôležitosti, je pre mňa na prvom, 
na druhom a na treťom mieste výkon. 
Až za ne patrí zvyšok.“
Michael Bellpepper



Zadné svetlomety, ktoré pri svietení 
vytvárajú tvar dvojitého písmena C sú 
vybavené energeticky úspornými LED 
diódami.
(Na fotografii vo verzii liftback.)

Piate dvere sú označené názvom Octavia 
ako aj logom RS.
(Na fotografii vo verzii combi.)

Logo RS na zadnej časti predstavuje ďalší charakteristický detail tohto športového 
modelu. Verzia liftback je vybavená spojlerom piatych dverí, ktorý zlepšuje stabilitu 
vozidla pri vyšších rýchlostiach.

Čierne výplne Bi-Xenónových 
svetlometov predstavujú 

nezameniteľný detail 
všetkých modelov RS. Hmlové 

svetlomety v dizajne RS, ktoré 
perfektne ladia s dynamickým 

konceptom prednej časti 
vozidla sú umiestnené na 

okrajoch v spodnej časti 
predného nárazníka.

Pozdĺžne strešné nosiče v lesklej čiernej farbe vo verzii combi sú dostupné ako súčasť 
doplnkovej výbavy. Verziu combi je možné tiež vybaviť elektricky ovládanými piatymi dverami.





„Načo je dobré mať výkonné auto, ak by 
ste sa v ňom cítili stiesnene?“
Julia Bellpepper



„Mala by to byť kombinácia výkonu 
a športovosti. Musí vyzerať športovo.“
Michael



„Zdá sa mi, že si musíš niečo 
kompenzovať.“
Julia



Trojramenný multifunkčný volant čalúnený perforovanou kožou so sivým alebo červeným 
prešívaním je ozdobený originálnym logom RS a umožňuje ovládanie rádia, telefónu 
a automatickej DSG prevodovky. Elektromechanický posilňovač riadenia s variabilnou 
prevodovkou je vhodný pre športovú jazdu, ako aj pohodlné riadenie v mestskej premávke 
a parkovanie. Systém XDS, dodávaný spoločne s ESC (Electronic Stability Control), umožňuje 
lepšiu akceleráciu v zákrutách.

Ozdobné lišty prahov 
dverí s logom RS 

zdôrazňujú charakter 
vozidla a zároveň 

zvyšujú jeho 
praktickosť.

Kryty pedálov 
z ušľachtilej ocele 

predstavujú ďalší 
štýlový detail modelu 

Octavia RS.

Voľba výkonnostného režimu Performance Mode Selection v modeli RS obsahuje 
funkciu zvukového generátora výkonu Perfomance Sound Generator, ktorý 
umožňuje nastavenie zvuku motora podľa zvoleného režimu (normal/eco/sport). 
Vodič si tak môže užívať športový výraz motora počas dynamickej jazdy alebo 
naopak, tichý zvuk eco režimu.

Prístrojový panel v dizajne RS má jasne viditeľné biele podsvietenie, pričom môže byť 
dovybavený atraktívnym farebným displejom Maxi DOT s funkciou LapTimer.

Kožené prvky, napr.
na hlavici radiacej páky 
s logom RS a rukoväti 
ručnej brzdy sú veľmi 
príjemné na dotyk. 
Manžeta radiacej páky 
je prešívaná sivou alebo 
červenou niťou.



Ak preferujete celokožené čalúnenie, môžete si vybrať interiér v kombinácii koža/umelá 
koža, ktorý je dostupný s červeným alebo sivým prešívaním.

Interiér v kombinácii látka/koža/umelá koža so sivým alebo červeným prešívaním je 
súčasťou štandardnej výbavy. Všetky vyhotovenia RS sú tiež dodávané so športovými 
prednými sedadlami a integrovanými opierkami hlavy.

17" disky Dorado z ľahkej zliatiny 18" disky Pictoris z ľahkej zliatiny

18" disky Gemini z ľahkej zliatiny 18" disky Gemini z ľahkej zliatiny 
v antracitovom vyhotovení

18" disky Gemini z ľahkej zliatiny 
v čiernom vyhotovení

19" disky Xtreme z ľahkej zliatiny 
v antracitovom vyhotovení

Všetky RS modely sú dodávané štandardne s červenými brzdovými strmeňmi.



Multimediálna zásuvka umiestnená v stredovej konzole je nielen praktickým doplnkom, ale tiež bezpečným miestom pre prevoz iPod-u, mobilného telefónu a i.

„Dizajn je viac ako len vzhľad, drahý. 
Milujem auto s detailmi Simply Clever!“
Julia



Jedno z mnohých „Simply Clever“ riešení sa nachádza pod 
sedadlom vodiča. Nájdete tu špeciálnu priehradku pre reflexnú 
vestu, takže vesta je v prípade potreby okamžite na dosah.

USB/Aux-in konektor sa nachádza na stredovom 
paneli a umožňuje pripojiť, ako aj ovládať externé 
zariadenie tlačidlami na rádiu, navigačnom 
systéme alebo multifunkčnom volante.

Keď potrebujete 
odložiť lístok 
z parkovacieho 
automatu na 
dobre viditeľné 
miesto za 
predným sklom, 
riešenie je 
jednoduché. 
Vozidlo je 
totiž vybavené 
držiakom na 
parkovacie lístky.

V priestrannej 
schránke v predných 
dverách nájdete 
držiak na 1,5-litrovú 
fľašu. Môžete tu tiež 
vložiť vyberateľný 
odpadkový kôš, ktorý 
vám pomôže udržať 
poriadok v interiéri.

„S väčším dôrazom na ‚jednoduché‘ 
a menej na ‚rozumné‘. Správne, drahá?“
Michael



„Nesmieme zabudnúť na to, 
aby bol vo vnútri priestranný.“
Julia

„Pretože vezieme náklad navyše.  
Všakže, drahá?“
Michael

Octavia RS ponúka výnimočné veľký batožinový priestor. Vo vnútri nájdete praktický, dvojramenný sklopný háčik, na ktorý môžete zavesiť plné nákupné tašky.



Asi každý z nás potrebuje príležitostne naložiť znečistenú batožinu. 
Pre takéto prípady je určený obojstranný koberec v batožinovom priestore. 
Ak neveziete nič, čo by mohlo interiér znečistiť, môžete koberec použí-
vať látkou smerom nahor. Ak je to potrebné, koberec jednoducho otočte 
na druhú stranu, gumenú a umývateľnú.

Praktický odkladací priestor pod krytom zadnej 
rolety batožinového priestoru v prípade verzie 
combi poslúži ako bezpečné miesto pre predmety, 
ktoré chcete prevážať oddelene od ostatných 
predmetov v batožinovom priestore.

Sieťový program, ktorý pozostáva z dvojice vertikálnych a jednej 
horizontálnej siete rozšíri variabilitu batožinového priestoru. Obidve 
vertikálne siete sú dvojité a do každej z nich je možné umiestniť drobné 
predmety. V rámci doplnkovej výbavy je možné objednať sieť pod kryt 
batožinového priestoru.

Škrabka na ľad, upevnená na kryte 
palivovej nádrže je dostupná 
vždy, keď ju potrebujete. Ak sa 
rozhodnete pre vznetový motor, 
určite vás poteší ochrana pred 
načerpaním nesprávneho paliva.

Medzipodlaha 
batožinového priestoru 
verzie combi uľahčuje 
nakladanie batožiny 
tým, že je v jednej 
úrovni s nakladacou 
hranou. Okrem toho 
poskytuje špeciálny 
odkladací priestor 
pre transport zadnej 
rolety alebo nástavcov 
strešného nosiča, keď 
ich nepotrebujete. 
Poslúži tiež ako diskrétne 
odkladacie miesto.

Operadlá zadných 
sedadiel je možné 
sklopiť pomocou 
uvoľňovacieho 
tlačidla 
v batožinovom 
priestore 
vo verziách litfback 
a combi, takže 
nakladanie batožiny 
do vozidla je ešte 
pohodlnejšie.



„To je presne čo chcem! 
V čiernej.“
Michael



„To je presne čo chcem! 
V bielej.“
Julia



ŠKODA Octavia RS s Čiernou výbavou.



Športový vzhľad vášho vozidla je možné ešte
viac zdôrazniť voliteľným Čiernym dizajn 
paketom pre Octaviu RS. Obsahuje čierne 
prvky exteriéru, ktoré pridávajú vzhľadu 
vozidla ešte viac dynamiky a dravosti. 
Perfektne tak doplní vašu sebaistú osobnosť 
a aktívny životný štýl.

Lesklý čierny strešný nosič je voliteľnou výbavou 
k čiernemu dizajn paketu exkluzívne vo verzii combi.

Čierny dizajn paket vždy obsahuje kryty spätných 
zrkadiel a mriežku chladiča v čiernej lesklej farbe.



ŠKODA Octavia RS Challenge.



Pre tých, ktorí chcú ešte viac, ponúkame 
unikátne riešenie. Octavia RS Challenge nielen 
vyzdvihuje športový charakter vozidla, ale 
takisto zvyšuje jeho komfort. Okrem čiernych 
prvkov exteriéru, ktoré sú identické s čiernym 
dizajn paketom sa môžete tešiť aj na 18" disky 
Gemini z ľahkej zliatiny v čiernom 
vyhotovení, ozdobných líšt prahov dverí 
v špeciálnom dizajne, farebný displej 
Maxi DOT a Performance Mode Selection.

Atraktívny farebný displej Maxi DOT ponúka aj 
funkciu LapTimer, ktorá dodáva pocit zážitku 
zo športovej jazdy.

Výber výkonnostného režimu zahŕňa funkciu 
Perfomance Sound Generator, pomocou ktorej 
môže byť zvuk motora v interiéri nastavený 
na normal, eco alebo sport.



ŠKODA Octavia RS 230



Octavia RS 230 predstavuje tú najvyššiu 
dosiahnuteľnú úroveň, a to nielen pre svoj športový 
vzhľad a výkon, ale aj pre svoj komfort.
Exluzívna sada prvkov obsahuje výbavu RS 
Challenge a 19" disky Xtreme z ľahkej 
zliatiny v lesklom čiernom vyhotovení. Čo však 
robí vozidlo absolútne výnimočným je motor 
s výkonom 230 koní, ktorý umožňuje vozidlu 
zrýchliť z 0 na 100 km/h len za 6,7 sekundy.

Vývody výfukov v  čiernom lesklom vyhotovení boli 
špeciálne upravené tak, aby produkovali charakteristický 
športový zvuk motora.

Dvestotridsať konských síl pod kapotou vášho nového 
vozidla Octavia RS 230 je treba držať na uzde za každých 
okolností. Preto je vozidlo vybavené diferenciálom 
s elektronicky riadenou svornosťou na prednej náprave. 
Zlepšuje trakciu, redukuje nedotáčavosť a zvyšuje 
pohyblivosť.



Motor 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/169 kW 2,0 TDI CR DPF/135 kW 2,0 TDI CR DPF/135 kW 4×4

zážihový, preplňovaný turbodúchadlom zážihový, preplňovaný turbodúchadlom vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové  

 priame vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové

priame vstrekovanie systém common rail
Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 984 4/1 984 4/1 968 4/1 968
Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 162/4 500 – 6 200 169/4 700 – 6 200 135/3 500 – 4 000 135/3 500 – 4 000
Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 350/1 500 – 4 400 350/1 500 – 4 600 380/1 750 – 3 250 380/1 750 – 3 250
Emisná norma/Palivo EU6/benzín, okt. č. min. 95 EU6/benzín, okt. č. min. 95 EU6/motorová nafta EU6/motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 248 (245) 250 (249) 232 (230) 228
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 6,8 (6,9) 6,7 (6,8) 8,1 (8,2) 7,3
Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 7,7. (8,1) 7,7. (8,1) 5,1 (5,6) 5,7
– mimo mesto (l/100km) 5,3 (5,4) 5,3 (5,4) 3,9 (4,2) 4,5
– kombinovaná (l/100km) 6,2 (6,4) 6,2 (6,4) 4,4 (4,7) 4,9
Emisie CO2 (g/km) 142 (149) 142 (149) 115 (124) 129
Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 11,13 11,13 11,13 11,13

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4×4
Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
spojka BorgWarner

Prevodovka mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

automatická 6-stupňová DSG

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave  
so 75 kg vodičom (kg)

1 420 (1 440) 1 445 (1 465) 1 453 (1 473) 1 550

Úžitková hmotnosť s vodičom  
a extra výbavou (kg)

542 542 542 542

Celková hmotnosť (kg) 1 887 (1 907) 1 912 (1 932) 1 920 (1 940) 2017
Nebrzdený príves (max. kg) 710 (720) 720 (730) 725 (735) 750
Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 1 600 1 600 1 600 1 800

Technické údaje – Octavia RS

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery

Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,294–0,306  podľa motorizácie Dĺžka (mm) 4 685
Šírka (mm) 1 814

Podvozok športové vyhotovenie Výška (mm) 1 449
Predná náprava typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) – podľa motorizácie 2 680
Zadná náprava kľuková s vlečenými ramenami/1.8 TSI: viacprvkové zavesenie s jedným pozdĺžnym a troma priečnymi 

ramenami a skrutným stabilizátorom 
Rozchod vpredu/vzadu (mm) – podľa motorizácie 1 535/1 506

Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Dual Rate Svetlá výška (mm) 128

– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom 
– brzdy vzadu kotúčové Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 454/1 449
Kolesá 7,5J × 17"; 7,5J × 19" podľa motorizácie Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 983/980

Pneumatiky 225/45 R17; 225/35 R19 podľa motorizácie Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky – nesklopené/sklopené zadné sedadlá 590/1 580

Objem palivovej nádrže (l) 50 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 22 l

  Uvedené hodnoty platia pre štandardné vyhotovenie bez doplnkovej výbavy.
 ( ) Platí pre vyhotovenia s automatickou prevodovkou. 

Všetky motory sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie. 
Všetky motory zodpovedajú emisným normám EU6 a požiadavkám na životné prostredie.
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Motor 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/169 kW 2,0 TDI CR DPF/135 kW 2,0 TDI CR DPF/135 kW 4×4

zážihový, preplňovaný turbodúchadlom zážihový, preplňovaný turbodúchadlom vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové  

 priame vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové

priame vstrekovanie systém common rail
Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 984 4/1 984 4/1 968 4/1 968
Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 162/4 500 – 6 200 169/4 700 – 6 200 135/3 500 – 4 000 135/3 500 - 4 000
Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 350/1 500 – 4 400 350/1 500 – 4 600 380/1 750 – 3 250 380/1 750 - 3 250
Emisná norma/Palivo EU6/benzín, okt. č. min. 95 EU6/benzín, okt. č. min. 95 EU6/motorová nafta EU6/motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 244 (242) 247 (245) 230 (228) 224
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 6,9 (7,1) 6,8 (7,0) 8,2 (8,3) 7,7
Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 7,7 (8,1) 7,7. (8,1) 5,2 (5,7) 5,8
– mimo mesto (l/100km) 5,3 (5,4) 5,3 (5,4) 4,0 (4,3) 4,6
– kombinovaná (l/100km) 6,2 (6,4) 6,2 (6,4) 4,5 (4,8) 5,0
Emisie CO2 (g/km) 142 (149) 142 (149) 117 (126) 131
Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 11,13 11,13 11,13 11,13

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4×4
Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 

viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané)
spojka BorgWarner

Prevodovka mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová  
(automatická 6-stupňová DSG)

automatická 6-stupňová DSG

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave  
so 75 kg vodičom (kg)

1 442 (1 462) 1 467 (1 487) 1 475 (1 495) 1 572

Úžitková hmotnosť s vodičom  
a extra výbavou (kg)

566 566 566 566

Celková hmotnosť (kg) 1 933 (1 953) 1 958 (1 978) 1 966 (1 986) 2063
Nebrzdený príves (max. kg) 720 (730) 730 (740) 735 (745) 750
Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 1 600 1 600 1 600 1 800

Technické údaje – Octavia Combi RS

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery

Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,315–0,324  podľa motorizácie Dĺžka (mm) 4 685
Šírka (mm) 1 814

Podvozok športové vyhotovenie Výška (mm) 1 452
Predná náprava typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) – podľa motorizácie 2 680
Zadná náprava kľuková s vlečenými ramenami/1.8 TSI: viacprvkové zavesenie s jedným pozdĺžnym a troma priečnymi 

ramenami a skrutným stabilizátorom 
Rozchod vpredu/vzadu (mm) – podľa motorizácie 1 535/1 506

Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Dual Rate Svetlá výška (mm) 127

– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom 

– brzdy vzadu kotúčové Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 454/1 449
Kolesá 7,5J × 17"; 7,5J × 19" podľa motorizácie Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 983/995

Pneumatiky 225/45 R17; 225/35 R19 podľa motorizácie Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky – nesklopené/sklopené zadné sedadlá 610/1 740

Objem palivovej nádrže (l) 50 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 22 l

  Uvedené hodnoty platia pre štandardné vyhotovenie bez doplnkovej výbavy.
 ( ) Platí pre vyhotovenia s automatickou prevodovkou. 

Všetky motory sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie. 
Všetky motory zodpovedajú emisným normám EU6 a požiadavkám na životné prostredie.
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Biela Moon metalíza

Biela Laser uni

Strieborná Brilliant metalíza

Biela Candy uni Červená Corrida uni

Sivá Steel uni Červená Rio metalíza

Modrá Race metalíza

Čierna Magic s perleťovým efektom

Zelená Rally metalíza

Sivá Quartz metalíza



Všeobecné informácie

ŠKODA Service

ŠKODA Assistance
Ak sa vaše vozidlo stane z akéhokoľvek dôvodu 
nepojazdné, kedykoľvek volajte (24 hodín denne, 365 
dní v roku) centrálu ŠKODA Assistance: 

v SR:  0800 119 455 v zahraničí: +421 2 4920 5951

Pracovníci centrály vám ochotne sprostredkujú 
potrebnú pomoc. 

Doživotná garancia mobility Premium
K tomu, aby jazda s vašim vozidlom bola vždy bezpečná 
a príjemná, prispieva okrem iného aj Doživotná 
garancia mobility Premium, ktorá je súčasťou služieb 
poskytovaných k novému vozidlu. V prípade poruchy 
na vašom vozidle je vám prostredníctvom centrály 
ŠKODA Assistance poskytnutý bezplatne príjazd 
servisného vozidla na miesto poruchy, prípadne odťah 
k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi 
ŠKODA a v prípade potreby aj ďalšie služby pre posádku 
vozidla, napríklad prenocovanie v hoteli, náhradné 
vozidlo či náhradná doprava. Rovnako ak sa ocitnete 
v situácii spôsobenej i vlastným zavinením, keď nie 
je možné odísť, ako napríklad v prípade nedostatku/
zámeny paliva, defektu pneumatiky, zamknutých 
alebo stratených kľúčov, vybitej autobatérie, prídeme 
za vami, nech ste kdekoľvek na území Slovenskej 
republiky či ostatných európskych štátov, a pomôžeme 
vám vyriešiť vašu nepríjemnú situáciu. Stačí zavolať 
na centrálu ŠKODA Assistance, 24 hodin denne, 
365 dní v roku. Ďalšie podrobnosti o ponuke nájdete 
na www.skoda-auto.sk a u autorizovaných servisných 
partnerov ŠKODA.

Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla
Ak je pre vás problém priviezť    vaše vozidlo do servisu, 
autorizovaný servisný partner ŠKODA s vami dohodne 
termín a vozidlo si u vás vyzdvihne. Po vykonaní 
servisných úkonov ho privezie späť.

Náhradné vozidlo 
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla vám 
autorizovaný servisný partner ŠKODA môže poskytnúť 
náhradné vozidlo.

Záruky výrobcu 
1. Záruka 2 roky na vecné a právne nedostatky
2. Záruka 3 roky na nedostatky laku
3. Záruka 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie 
 
Predĺžená záruka
K vozidlu ŠKODA si môžete za príplatok v rámci 
mimoriadnej výbavy objednať záruku predĺženú 
o 3. a 4. rok s možnosťou limitov najazdených 
kilometrov (do 60 000 alebo 120 000). 
Počas trvania predĺženej záruky máte právo 
na bezplatné, včasné a riadne odstránenie 
reklamovaných nedostatkov podľa platných 
obchodných podmienok. Viac informácií získate 
na www.skoda-auto.sk a u svojich autorizovaných 
servisných partnerov ŠKODA. 

Premenlivý servisný interval
Pri vybraných modeloch ŠKODA môže byť uplatnený 
premenlivý servisný interval (WIV). Pri dodržaní 
predpísaných podmienok umožňuje systém WIV 
predĺžiť servisný interval až na maximálne 30 000 km. 
Časový limit medzi servisnými prehliadkami je 
stanovený maximálne na dva roky. Vodič je vždy včas 
informovaný prostredníctvom prístrojového panela 
o nutnosti vykonania servisnej prehliadky. 
O možnostiach nastavenia premenlivého servisného 
intervalu na vašom vozidle sa informujte u najbližšieho 
autorizovaného servisného partnera ŠKODA. 

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Pod značkou ŠKODA Originálne príslušenstvo vám 
ponúkame detské sedačky, prepravné systémy, disky 
z ľahkej zliatiny rozširujúce ponuku mimoriadnych 
výbav, slnečné clony, mechanické zabezpečenie 
atď. Viac informácií o celom sortimente nájdete 
v katalógoch príslušenstva jednotlivých modelov 
ŠKODA. 

ŠKODA Originálne dielce 

Bezpečnosť 
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré 
boli použité pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu 
prvotriednych materiálov a technológií zaručujú 
bezpečnú a bezstarostnú jazdu. 

Dostupnosť 
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, 
resp. dielcov výbavy použitých pri sériovej výrobe 
vozidla a nezameriava sa len na obrátkové dielce. 
Zásobovanie ŠKODA Originálnymi dielcami je zaistené 
aj po vyjdení daného modelu zo série, pričom pre 
prevádzkovo dôležité dielce je táto doba až 15 rokov.

Dlhá životnosť 
Použitie materiálov prvotriednej kvality a špičková 
technológia výroby ŠKODA Originálnych dielcov zaručujú 
ich maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dôkazom je 
predĺženie záručnej doby výfukov na 4 roky, ktoré sa 
vzťahuje na všetky stredné a zadné dielce výfukov.

Ochrana životného prostredia 
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria 
aj výmenné dielce, pri ktorých výrobe nie je životné 
prostredie natoľko zaťažované odpadom, prebytkom 
odpadového tepla a znečisťova ním vody.

Informácie na internete

Na www.skoda-auto.sk nájdete okrem iného aj náš 
konfigurátor, s ktorým si môžete nastaviť svoje vozidlo 
presne podľa svojich predstáv a želaní.  

Predaj veľkoodberateľom

Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim 
obchodným a finančným potrebám, špičkovú úroveň 
starostlivosti o zákazníka, portfólio služieb, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám veľkoodberateľov a vysokú 
kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, ktoré sú 
zárukou nízkych nákladov na prevádzku vášho 
vozového parku. Viac informácií na:
http://www.skoda-auto.sk/firemni-zakaznici/skoda-
flotila.
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Spoločnosť ŠKODA AUTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálnej miere šetrné k životnému 
prostrediu vo všetkých fázach svojho životného cyklu, pričom kladieme dôraz na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA vyrábame 
progresívnymi technológiami v moderných výrobných prevádzkach, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá. Pre antikoróznu ochranu lakovaných častí 
vozidla sa používa výhradne bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby.  

Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie a tak motory, ktoré ŠKODA AUTO ponúka, vyhovujú aktuálnym predpisom 
o emisiách. V našej ponuke nechýbajú ani vznetové motory s filtrom pevných častíc (DPF). Všetky produkty vyrobené spoločnosťou ŠKODA AUTO 
dodržiavajú nariadenia a predpisy týkajúce sa ochrany pôdy a vody. Výsledkom týchto aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen požiadavkám 
v oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť ŠKODA AUTO tak prispieva k ochrane čistého 
životného prostredia pri súčasnom zabezpečení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, 
materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov alebo 
výbav jednotlivých modelov). Ďalšie podrobné informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie 
váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100% recyklovateľný.

facebook.com/SkodaAutoSK

www.skoda-auto.sk 

Stiahnite si ŠKODA
Interaktívny Katalóg 
a preskúmajte vozidlo 
z každého uhla.

Stiahnite si aplikáciu ŠKODA 
Service pre pomoc na vašich 
cestách.

Stiahnite si aplikáciu ŠKODA 
Manual a získajte jednoduchý 
prístup ku všetkým 
informáciám o vozidle.

Váš partner ŠKODA:

Viac informácií a možnosť skúšobnej  
jazdy získate na:




