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OCTAVIA COMBI
SCOUT

Celková cena

2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat. 4x4 / CO2 158 g/km

864 400 Kč

Ceny

Cena

OCTAVIA COMBI / 2,0 TSI 140 kW 7-stup. automat. 4x4
Modrá Denim metalíza
17" kola z lehké slitiny Nivalis
Černá

812 900 Kč
15 800 Kč
0 Kč
0 Kč

Celková cena nakonfigurovaného vozidla *
Měsíční splátka **

864 400 Kč
0 Kč

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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Vybrané doplňky

Cena

Komfort a multimédia
Interiér Alcantara/kůže

35 700 Kč

Vybrané služby

Cena
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Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.
Bezpečnost, funkčnost, komfort
Off Road režim
Kolenní airbag řidiče
Deštník
Schránka na brýle
Vnější zrcátka stmívatelná, el. sklopná
Funkce SmartLink+
Front Assist (včetně nouzového brzdění)
Kotoučové brzdy zadní
Kotoučové brzdy vpředu
Sada nářadí
Elektronický stabilizující systém ESC
Kontrola opotřebení brzdového obložení
Vyhřívané trysky ostřikovačů skla
Volba jízdního profilu
Vyjímatelný vak Unibag
Volba jízdního režimu
Imobilizér elektronický
Parkovací senzory vpředu a vzadu
USB vpředu (datové)
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
Rozšířená a prediktivní ochrana chodců
Světelný asistent
Ruční parkovací brzda
Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Tempomat s omezovačem rychlosti
Vyjímatelná LED svítilna v kufru
Zadní stěrač Aero s ostřikovačem
Zadní opěradlo dělené a loketní opěra
Climatronic – dvouzónová klimatizace
LED hlavní světlomety s AFS
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu/vzadu
Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
Chlazená schránka před spolujezdcem
Cargoelement vpravo
Tři hlavové opěrky vzadu
Hlavové opěrky vpředu
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2 světla na čtení vpředu
Manuálně nastavitelné bederní opěry
Automatická regulace sklonu světlometů
Nastavitelná loketní opěra a Jumbo Box
Barevný Maxi Dot
Infotainment Bolero 8"
Kontrola tlaku v pneumatikách
Sada na opravu pneumatik
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
Elektrické odjištění víka pátých dveří
Interval prohlídky vozu 30 000 km/2 roky
Kontrola nezapnutých bezpečnostních pasů
Výškově nastavitelná přední sedadla
Vyhřívání předních sedadel
Personalizace včetně třetího klíčku
Green tec
Dvoutónová houkačka
Hlasové ovládání
Boční a zadní okna tónovaná
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Dešťový senzor
KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání
Paket pro špatné cesty
Sklopení zadních opěradel z kufru
Bluetooth
Varovná světla v předních dveřích
Prodloužený servisní interval
Tónované čelní sklo
Ukazatel nedostatku kapaliny ostřikovačů

Exteriér
Vnější zpětná zrcátka ve stříbrné barvě
Chromový paket
Střešní nosič černý
Filtr s aktivním uhlím
Koncové mlhové světlo
Přední mlhové světlomety s Corner funkcí
17" kola z lehké slitiny Nivalis
Pneumatiky 225/50 R17 94W
Zadní TOP LED světla
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Výsuvné ostřikovače světlometů
Škrabka na led na víku palivové nádrže
Chrom-black paket

Interiér
XDS+
Dekorační lišty – Grey Stone
Ozdobné prahové lišty vpředu a vzadu
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Madlo ruční brzdy z kůže
Potah podlahy zavazadlového prostoru
Zvýšená sériová náplň paliva
Ambientní LED osvětlení interiéru
Elektromechanický posilovač řízení
Vyhřívaný multifunkční volant
8 reproduktorů
Nekuřácké provedení
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
Hlavice řadící páky z kůže
Potah sedadel - látka
Sluneční clona s make-up zrcátkem
Vkládané tkané koberce
Isofix na vnějších zadních sedadlech

Galerie
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Galerie
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Účelem konfigurátoru není nabízet zobrazované vozy k prodeji nebo je propagovat, ale umožnit
uživatelům sestavit si v prostředí konfigurátoru vůz podle svých přání a představ. Pokud máte
zájem o bližší informace, obraťte se, prosím, na autorizovaného partnera ŠKODA.
Ceny vozů
Uvedená cena je pouze orientační a není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu
Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Technická data
Uváděné hodnoty u technických údajů byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených
právními či a technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových
vozidel. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2 u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP („Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure“)
a v souladu s platnými právními předpisy jsou přepočteny do hodnot dle standardu NEDC („New
European Driving Cycle“). Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 slouží pro účely
orientačního srovnání mezi vozidly a jejich motorizacemi.
ŠKODA Originální příslušenství
Uvedené ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují případné náklady na jejich montáž.
Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2
vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Montáž ŠKODA
Originálního příslušenství a dodatečná výbava vozidla mohou rovněž ovlivnit i jiné relevantní
parametry vozidla jako je hmotnost, valivý odpor, aerodynamika, jakož i spotřeba pohonných
hmot či výkonnostní ukazatele vozidla. Na základě omezení dle zvolené motorizace či výbavy
nemusí být montáž požadovaného příslušenství u vybraného vozidla možná. Pro více informací
kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
Uvedené údaje, použité fotografie
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo změny ceny, barvy a technických data modelů zde
zobrazených a popsaných. Použité obrázky jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter.
Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu. Vzhled barev a vyvážení bílé závisí na
individuálním nastavení monitoru.
Internet, software
Společnost ŠKODA AUTO ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody
způsobené použitím této prezentace, zde publikovaných informací či softwaru zde nabízeného k
instalaci.
Ochrana osobních údajů
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Společnost ŠKODA AUTO zaručuje všem uživatelům svých internetových prezentací ochranu
osobních údajů. ŠKODA AUTO neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé dobrovolně
neposkytnou.
Copyright
Obsah stránek skoda-auto.com je chráněn autorským zákonem. Stahování materiálů a dalšího
obsahu je možné pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli
podobě není bez písemného souhlasu autorů dovoleno.
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