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MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 81 kW (110 k) 6°MP  17 790 €    

1.5 TSI ACT 110 kW (150 k) 6°MP  21 810 €    24 540 €  

2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 6°MP  22 620 €   25 350 €  

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 7°DSG  26 620 €   29 350 €  

CENNÍK
NOVÁ ŠKODA OCTAVIA

* Výbavový stupeň Active dostupný od 7/2020

ACTIVE* AMBITION STYLEOCTAVIA LIFTBACK

OCTAVIA COMBI ACTIVE* AMBITION STYLE

FINANCOVANIE
NaRovinu 0,99 %

MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 81 kW (110 k) 6°MP  18 760 €  

1.5 TSI ACT 110 kW (150 k) 6°MP  22 760 €   25 490 €  

2.0 TDI SCR 85 kW (115 k) 6°MP  23 570 €   26 300 €  

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 7°DSG  27 570 €   30 300 €  
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA
ACTIVE 
Interiér Active

Poťah sedadiel – látka Active

Oceľové disky s krytmi TEKTON 6,5J x 16" (205/60 R16)

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+

RKA+ – systém kontroly tlaku v pneumatikách

Asistent rozjazdu do kopca

7 airbagov – čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca 
s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia 

LED zadné svetlá – základný variant

LED predné hmlové svetlomety

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia (vrátane 
COLLISION AVOIDANCE ASSIST a PEDESTRIAN PROTECTION)

LANE ASSIST – asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu

Rádio SWING s 8,25" farebným dotykovým displejom, 2xUSB-C, SmartLink+, 
4 reproduktory

DAB - digitálny rádiopríjem

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Dvojramenný kožený volant (pre DSG multifukčný na ovládanie rádia a telefónu 
s radiacimi pádlami pod volantom)

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie 
s integrovanými ukazovateľmi smeru

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Manuálna klimatizácia

MAXIDOT – plnegrafi cký displej palubného počítača

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Obmedzovač rýchlosti

KESSY GO – centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a štartovaním tlačidlom

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60 : 40

Isofi x – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle 
spolujazdca vpredu

Schránka na okuliare

Strešný nosič – čierny (len pre Combi)

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Zadný stierač (len pre Combi)

Tónované sklá

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Prídavné kúrenie (len pre vznetové motory)

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

12 V zásuvka v batožinovom priestore

Elektromechanická parkovacia brzda

Tiesňové volanie – Emergency Call

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km 
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie 
náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

AMBITION (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition

Poťah sedadiel – látka Ambition

Disky TWISTER z ľahkej zliatiny 7J × 16" (205/60 R16)

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Parkovacie senzory vzadu

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním 
údajov (uvádzacia výbava)

Dvojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu (pre DSG 
s radiacimi pádlami pod volantom)

4 reproduktory vzadu

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá

Manuálne nastaviteľné bedrové opierky predných sedadiel

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi ventilácie pre 
cestujúcich vzadu

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov (len pre Combi)

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Chrómovaná mriežka chladiča

Zmetáčik vo výplni dverí vodiča

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style

Poťah sedadiel – látka Style

Disky ROTARE z ľahkej zliatiny 7J × 17" (205/55 R17)

Full LED Matrix predné svetlomety s AFS,  funkciou prisvecovania do zákrut 
a uvítacím efektom

LED zadné svetlá – TOP variant s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím 
efektom

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, hlasovým ovládaním, 
mapový podklad Európy na internej pamäti prístroja a online služby na 1 rok 
(uvádzacia výbava)

Dvojramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant na ovládanie rádia a telefónu 
(pre DSG s radiacimi pádlami pod volantom)

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
s automatickým stmievaním a osvetlením nástupného priestoru

Parkovacie senzory vpredu

2x USB-C pre nabíjanie vzadu a 1x USB-C v držiaku spätného zrkadla

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

Ambientné LED osvetlenie interiéru

Osvetlenie na nohy vpredu a vzadu

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom

Strešný nosič – strieborný (len pre Combi)

Odkladacie schránky s Cargo elementmi v batožinovom priestore

Chrómpaket (chrómované podokenné lišty a lišta v prednom nárazníku)



www.skoda-auto.sk

ACTIVE* AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA

BEZPEČNOSŤ
DRIVER ALERT – systém rozpoznania únavy EM1 42 42 42

Bočné airbagy vzadu PE4 307 307 307

Detská bezpečnostná poistka, elektricky ovládateľná 4H5 – 45 45

AUTO LIGHT ASSIST – asistent diaľkových svetiel (nie s PK9 a PKA) PK8 – 195 –

LIGHT paket – Full LED Matrix predné svetlomety s AFS,  funkciou prisvecovania do zákrut a uvítacím efektom, 
LED zadné svetlá – TOP variant s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím efektom (len s 8N6, PW2 alebo 
PW4)

PK9 – 1 357

LIGHT AND VIEW paket – LIGHT paket a parkovacia kamera (len s 8N6, PW2 alebo PW4) PKA – 1 734 378

REAR LIGHT VIEW paket – parkovacia kamera a LED zadné svetlá – TOP variant s dynamickými ukazovateľmi 
smeru a uvítacím efektom (nie s PK9 a PKA)

PKR – 558 378

LED predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou 8WH – 116 116

Výsuvné ostrekovače svetiel 8X8 – 135 135

LIGHT ASSIST – svetelný senzor 8N6 – 193

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním PW2 – 247

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich na predných sedadlách (len s PE4) 7W2 - 157 157

SIDE ASSIST – systém monitorovania mŕtveho uhla (len spolu s PW4, PWZ, RAE a 9WJ) 7Y1 - 474 474

TRAVEL ASSIST LOW – rozpoznanie dopravných značiek, LANE ASSIST a TRAFIC JAM ASSIST (pre DSG aj 
EMERGENCY ASSIST) (len spolu s PL5, PSC, RAE a 9WJ)

PSK - 242 242

FUNKČNOSŤ
Paket na zlé cesty (nie s PFD a PFE) PFA – 166 166

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profi lu (nie s PFD) PFC – 106 106

Adaptívny podvozok DCC vrátane DRIVING MODE SELECT (nie s PFC) PFD – 975 975

Športový podvozok (nie s PFA) PFE – 154 154

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 – 116 116

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov (pre Liftback) 3NU - 166

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru UK3 - 90 90

Deliaca sieť 3CX 161 161 161

Medzipodlaha v batožinovom priestore PKE – 166 166

Sieťový program a Cargo elementy v batožinovom priestore a odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca PKJ – 87 87

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD 45 45

Spací paket – zadné opierky hlavy s úpravou na spanie, slnečné clony zadných bočných okien, detská 
bezpečnostná poistka, elektricky ovládateľná (len pre Combi)

PKZ – 252 252

SIMPLY CLEVER paket – držiak tabletu, držiak multimédií v stredovej konzole, kôš na odpadky v predných 
dverách, obojstranný koberec v batožinovom priestore

PKC – 90 90

Príprava na ťažné zariadenie1 1M5 – 185 185

Ťažné zariadenie, elektricky ovládané PK0 – 868 868

Ťažné zariadenie, elektricky ovládané, s adaptérom PK1 – 903 903

VOLANTY/ INTERIÉRY/SEDADLÁ
Dvojramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant s ovládaním rádia a telefónu/s funkciou HoD2) (len pre MP) PL4/PL5 – 133 /0

Dvojramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant s ovládaním rádia a telefónu, s ovládaním DSG 
prevodovky/s funkciou HoD 

PLB/PLC – 133 /0

Ambientné LED osvetlenie interiéru s osvetlením priestoru na nohy vpredu a vzadu PWZ – 243

Vyhrievanie zadných sedadiel (len s PHB) 4A4 - 166 166

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou (len s PW5) PWA – – 469

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodičovo sedadlo s pamäťou (len s PW5) PWC – – 997

AKČNÉ PAKETY

ACTIVE PLUS 
v hodnote 700 € 

Zadné parkovacie senzory
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

WSA 349 – –

AMBITION PLUS 
v hodnote 960 €

LIGHT ASSIST – svetelný senzor
KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania 
s alarmom a SAFE systémom
Ambientné LED osvetlenie interiéru s osvetlením priestoru na nohy vpredu a vzadu

WSB – 449 –

STYLE PLUS 
v hodnote 2 140 €

Parkovacia kamera
Virtuálny pedál – bezdotykové ovládanie veka batožinového priestoru
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného 
priestoru, automatickým stmievaním a pamäťou
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním
SIDE ASSIST – monitorovanie mŕtveho uhla
Detská bezpečnostná poistka, elektricky ovládaná
Spací paket (Combi)
Sun and Pack (Liftback)

WSD – – 749
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DISKY/PNEUMATIKY

Disky kolies z ľahkej zliatiny TWISTER  7J x 16" 
(pneu 205/60 R16)

PJ0 – –

Disky kolies z ľahkej zliatiny VELORUM  6,5J x 16" 
(pneu 205/60 R16)

PJ1 – 0 –

Disky kolies z ľahkej zliatiny ROTARE 7J x 17" 
(pneu 205/55 R17)

PJ2 – 345

Disky kolies z ľahkej zliatiny PULSAR 7J x 17" čierne leštené 
(pneu 205/55 R17)

PJ3 – 538 193

Disky kolies z ľahkej zliatiny VEGA 7,5J x 18" čierne leštené 
(pneu 225/45 R18)

PJ4 – 953 608

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS  7,5J x 18" leštené 
(pneu 225/45 R18)

PJ5 – – 503

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS  7,5J x 18" antracitové leštené 
(pneu 225/45 R18)

PJ6 – – 608

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie (nie s PJ1) PJA 142 142 142

Rezerva plnohodnotná, zdvihák, náradie (len s PJ1) PJB 142 142 –

Rezerva dojazdová, zdvihák, náradie (len s 9VS) PJC – 142 142

KOMFORT
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru (nie so 7Y1) PW3 – 107 –

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru a automatickým 
stmievaním, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, LIGHT AND RAIN ASSIST PW4 – 495

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru, automatickým 
stmievaním a pamäťou, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, SIDE ASSIST PW5 – – 500

Head–up displej – zobrazenie údajov jazdy a navigácie na čelnom skle KS1 – – 651

Parkovacie senzory vzadu 7X1 317

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 – 317

PARK ASSIST – parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X5 – 644 328

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti   8T6 –

Adaptívny tempomat do rýchlosti 210 km/h PSC - 405 405

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia PHB – 264 264

Nezávislé vykurovanie s diaľkovým ovládaním PHC – 1 063 1 063

Elektricky ovládané veko batožinového priestoru (len so 4H5 alebo PKZ; len s PKA, PK9 alebo PKR) 4E7 – 372 372

Virtuálny pedál – bezdotykové ovládanie veka batožinového priestoru 
(len so 4H5 alebo PKZ; len s PKA, PK9 alebo PKR) 4E6 – 548 548

Vyhrievané čelné sklo 4GW – 281 281

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika 4KF – 199 199

Zadný stierač (len pre Liftback) 8M1 135 135 135

Panoramatická posuvná strecha (len pre Combi) 3FU - 1 087 1 087

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, hlasovým ovládaním, mapový podklad Európy 
v internej pamäti prístroja a online služby na 1 rok (len s 9WJ)

RAE – 1 561

SMARTLINK+ 9WT – –

Bezdrôtový SMARTLINK+ 9WJ – 0

8 reproduktorov 8RM –

SOUND SYSTEM CANTON – 12 reproduktorov so subwooferom v batožinovom priestore (len so 4H5 alebo PKZ) 9VS – 648 648

Komfortné telefonovanie s Bluetooth PT0

Komfortné telefonovanie s Bluetooth, LTE a Phonebox3 PT2 – 288 288

5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle (nie s PT9) U9C – 154

230 V zásuvka a 5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle (nie s U9C) PT9 – 252 99

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
KESSY GO – systém bezkľúčového štartovania s alarmom a SAFE systémom (pre Ambition len alarm) PDB 454 254 –

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania s alarmom a SAFE systémom PDE – 524

ACTIVE* AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA

VOLANTY/ INTERIÉRY/SEDADLÁ
AGR predné sedadlá – elektricky nastaviteľné s pamäťou a nastavením dĺžky sedáka, masážnou funkciou 
a ventiláciou (len s PW5 a pre čierny interiér)

PWD – – 2 637

Koženka na zadnej strane operadiel sedadiel – Ambition PBB – 25 –

Koženka na zadnej strane operadiel sedadiel – Style PBC – – 25

Poťah sedadiel – koža/látka (obsahuje UK3)  PBD – 841 841

Poťah sedadiel – koža (nie s PWD) PBE – – 1 636

Poťah sedadiel – SUEDIA/koža (nie s PWD) PBF – – 1 392

Prístrojová doska – béžová PBI – – 0
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● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc. 

1 Ak nebude vozidlo z výroby vybavené min. prípravou na ťažné zariadenie, vozidlo nebude môcť byť homologizované na ťahanie prívesu.
2 Funkcia HoD – viaže PSK
3 Phonebox – odkladací box s bezdrôtovým nabíjaním mobilného telefónu – zariadenie musí byť kompatibilné s nabíjacím štandardom Qi®.

Všetky motory na splnenie limitov emisného predpisu EU6 využívajú fi lter pevných častíc na zachytávanie a redukciu nespálených pevných častíc výfukových plynov.
Motory TDI využívajú systém AdBlue na zníženie emisií NOx.

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava zna-
mená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kom-
binovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť ŠKODA AUTO 
Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifi kácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 9. 4. 2020

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

OSTATNÉ
Ozdobné prahy predných dverí 7M3 – 59 59

Chrómpaket – tesniace lišty okien chrómované 4ZG – –

Chrómpaket s chrómovanou lištou predného nárazníka PKG – –

UNI farba modrá Energy *UNI 0 0 0

Metalické farby *MET 596 596 596

Špeciálne farby biela Candy, červená Corrida *SPE 387 387 387

Metalické farby čierna Crystal a červená Velvet *FLT 1 003 1 003 1 003

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km EA4

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150 000 km EA9 237 237 237

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL
Servis 5 rokov do 75 000 km 690 1 680

Servis 5 rokov do 100 000 km 858 2 424

Servis 5 rokov do 150 000 km 1 182 3 480

ACTIVE* AMBITION  STYLE
DOPLNKOVÁ VÝBAVA


