JAUNĀ ŠKODA OCTAVIA
ESI TU PATS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

ŠKODA OCTAVIA CENAS
Active

Ambition

6MAN

€ 19 200

€ 20 100

81 / 110

7DSG

€ 21 600

€ 22 500

€ 24 500

1,5 TSI

110 / 150

6MAN

€ 21 600

€ 23 500

1,5 TSI m-Hybrid

110 / 150

7DSG

€ 24 000

€ 25 900

2,0 TSI

140 / 190

7DSG 4x4

€ 28 700

€ 30 500

2,0 TSI

180 / 245

6MAN

€ 31 600

2,0 TSI

180 / 245

7DSG

€ 33 300

1,5 TSI G-TEC CNG

96 / 131

6MAN

1,5 TSI G-TEC CNG

96 / 131

7DSG

2,0 TDI SCR

85 / 115

2,0 TDI SCR

Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija

1,0 TSI

81 / 110

1,0 TSI m-Hybrid

Elegance

Sportline

RS

€ 31 700

Dabas gāzes dzinēji
€ 23 500

€ 24 600

€ 24 300

€ 24 400

€ 26 300

6MAN

€ 22 600

€ 23 500

€ 25 400

85 / 115

7DSG

€ 24 300

€ 25 200

€ 27 100

2,0 TDI SCR

110 / 150

6MAN

€ 24 700

2,0 TDI SCR

110 / 150

7DSG

€ 26 400

€ 28 300

2,0 TDI SCR

110 / 150

7DSG 4x4

€ 28 800

€ 30 700

2,0 TDI SCR

147 / 200

7DSG 4x4

€ 31 800

€ 33 700

Dīzeļa dzinēji

TSI - benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu
(Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
TSI G-TEC - ir dzinējs, kas darbojas ar saspiestu dabas gāzi, kurai ir augstāks enerģijas
saturs nekā benzīnam vai dīzeļdegvielai. Tas ir lētāks un tīrāks degvielas veids, kas
nodrošina to pašu nobraukuma distanci. Transportlīdzeklis, kas darbojas ar CNG,
ir tikpat ātri un viegli uzpildāms kā benzīna vai dīzeļmotora transportlīdzekļi.
TDI - turbo dīzeļdzinējs ar augstspiediena degvielas iesmidzināšanas sistēmu

€ 31 900
€ 37 400

MAN - manuālā pārnesumkārba
DSG - divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana
(Direct -Shift Gearbox)
SCR - AdBlue® (selektīvā katalītiskā reducēšana) katalizators tiek izmantots, lai attīrītu izplūdes gāzes
no slāpekļa oksīda
4x4 - pilnpiedziņas sistēma ar elektrohidraulisko sajūgu.
Normālos ceļa apstākļos automašīnas piedziņa tiek nodrošināta ar priekšējo asi

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 1. novembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv

JAUNĀ ŠKODA
OCTAVIA COMBI
ESI TU PATS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

ŠKODA OCTAVIA COMBI CENAS
Active

Ambition

6MAN

€ 20 200

€ 21 100

81 / 110

7DSG

€ 22 600

€ 23 500

€ 25 500

1,5 TSI

110 / 150

6MAN

€ 22 700

€ 24 500

1,5 TSI m-Hybrid

110 / 150

7DSG

€ 25 000

€ 27 000

2,0 TSI

140 / 190

7DSG 4x4

€ 29 600

€ 31 600

2,0 TSI

180 / 245

6MAN

€ 32 600

2,0 TSI

180 / 245

7DSG

€ 34 300

1,5 TSI G-TEC CNG

96 / 131

6MAN

1,5 TSI G-TEC CNG

96 / 131

7DSG

2,0 TDI SCR

85 / 115

2,0 TDI SCR

Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija

1,0 TSI

81 / 110

1,0 TSI m-Hybrid

€ 24 100

Elegance

Sportline

RS

Scout

€ 26 500

€ 32 700

€ 33 800

Dabas gāzes dzinēji
€ 23 700

€ 25 600

€ 25 200

€ 25 300

€ 27 300

6MAN

€ 23 600

€ 24 500

€ 26 500

85 / 115

7DSG

€ 25 300

€ 26 200

€ 28 200

2,0 TDI SCR

110 / 150

6MAN

€ 25 700

€ 27 700

2,0 TDI SCR

110 / 150

7DSG

€ 27 400

€ 29 300

2,0 TDI SCR

110 / 150

7DSG 4x4

€ 29 800

€ 31 700

2,0 TDI SCR

147 / 200

7DSG 4x4

€ 32 800

€ 34 800

Dīzeļa dzinēji

TSI - benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu
(Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
TSI G-TEC - ir dzinējs, kas darbojas ar saspiestu dabas gāzi, kurai ir augstāks enerģijas
saturs nekā benzīnam vai dīzeļdegvielai. Tas ir lētāks un tīrāks degvielas veids, kas
nodrošina to pašu nobraukuma distanci. Transportlīdzeklis, kas darbojas ar CNG,
ir tikpat ātri un viegli uzpildāms kā benzīna vai dīzeļmotora transportlīdzekļi.
TDI - turbo dīzeļdzinējs ar augstspiediena degvielas iesmidzināšanas sistēmu

€ 33 000

€ 33 700
€ 38 500

€ 36 700

MAN - manuālā pārnesumkārba
DSG - divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana
(Direct -Shift Gearbox)
SCR - AdBlue® (selektīvā katalītiskā reducēšana) katalizators tiek izmantots, lai attīrītu izplūdes gāzes
no slāpekļa oksīda
4x4 - pilnpiedziņas sistēma ar elektrohidraulisko sajūgu.
Normālos ceļa apstākļos automašīnas piedziņa tiek nodrošināta ar priekšējo asi

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 1. novembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv

Kods

Active

Ambition

Elegance

€0

€0

€0

€ 450

€ 450

€ 450

€ 820

€ 820

€ 820

€ 130

€ 130

€ 130

€ 800

€ 800

Standarta krāsa:
Energy Blue K4K4
Metāliska vai perlamutra krāsa:
Lava Blue 0F0F
Moon White 2Y2Y
Quartz Grey F6F6
Race Blue 8X8X
Black Magic 1Z1Z
Brilliant Silver 8E8E

MET

Speciālā krāsa:
Velvet Red K1K1

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā

6FF

Hromēts radiatora restes ietvars
Melns sānu logu ietvars
Hromēts sānu logu ietvars

4ZG

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju. Combi virsbūvei iekļauts standartā

8M1

Active melna auduma salona apdare, tumši pelēka griestu apdare un melna grīda
Ambition melna auduma salona apdare, tumši pelēka griestu apdare un melna grīda
Elegance melna auduma salona apdare (BG), tumši pelēka griestu apdare, melns instrumentu
panelis VAI Elegance bēša auduma salona apdare (CB), melna griestu apdare un bēšs
instrumentu panelis
Mākslīgās ādas/ auduma salona apdare. Mākslīgā āda sēdekļa malās, muguras atzveltē un
galvas balsta apdarē. Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija no bagāžas
nodalījuma. Pieejama tikai ar salona apdari BG. Nav pieejams ar PBC

PBD

Mākslīgās ādas / ādas salona apdare. Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana
funkcija no bagāžas nodalījuma.Pieejama tikai ar salona apdari BG

PBE

€ 1 560

Suedia / ādas salona apdare. Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija no
bagāžas nodalījuma. Melna salona apdare BG vai bēša salona apdare CB

PBF

€ 1 320

Bēšs instrumentu panelis. Pieejams ar CB

PBI

€0

Mākslīgās ādas apdare priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurei. Pieejams tikai ar saloda apdari BG

PBB

Mākslīgās ādas apdare priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurei
Pieejams tikai ar saloda apdari BG. Nav pieejams ar PBD

PBC

€ 30

Dekoratīvās paneļa ielikas "PIANO BLACK"

5MN

€0

Tekstila grīdas paklāji

0TD

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma vāka

0NA

€ 30

Dekoratīvās paneļa ielikas "Grey metallic"
Dekoratīvās paneļa ielikas "Silver Squares Haptic"

€0

€0

7M3

€ 60

€ 60

Alumīnija pedāļu uzlikas. Nav pieejams ar 1,5 TSI CNG

VF 1

€ 100

€ 100

Hromēta līste priekšējā bamperī

PKG

€ 50

Dekoraratīvas sliekšņu uzlikas priekšā. Nav pieejams ar m-Hybrid; standartā PHEV dzinējam

€0

Diski un riepas

16’’

Vieglmetāla diski TWISTER AERO ar vasaras riepām 205/60 R16
Aizstāj standarta diskus

PJ0

€0

Vieglmetāla diski VELORUM ar vasaras riepām 205/60 R16
PJ1

17’’

Vieglmetāla diski ROTARE AERO ar vasaras riepām 205/55 R17
Aizstāj standarta diskus. Nav pieejams ar 2,0 TDI 147kW 4x4; standarta diski
140kW un PHEV dzinējiem

PJ2

€ 430

Vieglmetāla diski PULSAR AERO melnā krāsā ar vasaras riepām 205/55 R17
Aizstāj standarta diskus. Nav pieejams ar 2,0 TSI 140kW/2,0 TDI 147kW

PJ3

€ 610

€ 190

18’’

Vieglmetāla diski VEGA AERO melnā krāsā ar vasaras riepām 225/45 R18
Aizstāj standarta diskus. 2,0 TSI 140kW iekļauts standartā

PJ4

€ 1170

€ 740

Vieglmetāla diski PERSEUS ar vasaras riepām 225/45 R18
Aizstāj standarta diskus. Ambition/Elegance 2,0 TDI 147kW iekļauts standartā

PJ5

€ 1140

€ 710

Vieglmetāla diski PERSEUS ANTHRACITE ar vasaras riepām 225/45 R18
Aizstāj standarta diskus

PJ6

€ 1240

€ 810

€ 140

€ 140

€ 140

€ 140

€ 300

€ 300

€ 300

€ 150

€ 150

€ 150

€ 170

€ 170

€ 40

€ 40

€ 390

€ 390

€ 450

€ 450

Pagaidu rezerves ritenis ar tērauda disku, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma
ierobežojuma plāksnīti (Aizstāj riepu remontkomplektu). Nav pieejams ar CNG un PHEV dzinējiem

PJB

Avārijas rezerves ritenis, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti un
ir ievērojami šaurāks par standarta automašīnas riteni (Aizstāj riepu remontkomplektu).
Pieejams ar 9VS. Nav pieejams ar 1,0 TSI 81kW, 1,5 TSI 110kW DSG, CNG un PHEV dzinējiem

PJC

€ 140

Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas.
Nav pieejams ar rezerves riteņiem - PJB/PJC

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Uzzini vairāk!

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari

PE3

Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem. Nav pieejams ar 7W2

PE4

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens

4UP

Trīspunktu drošības jostas visiem sēdekļiem ar regulējumu augstumu priekšējiem sēdekļim
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem
(integrēti galvas balsti sporta sēdeklu gadījumā)
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja
bremzēšanas kontroli MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV, pretbuksēšanas sistēmu
ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu XDS+, hidraulisko bremžu asistentu HBA, stūrēšanas
palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu RBS, elektronisko bremzēšanas stabilitātes sistēmu
ESBS, atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB, piekabes stabilitātes kontroli TSA
HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju atpakaļgaitā

UG1

Elektroniskā stāvbremze
Proaktīvā pasažieru drošības sistēma Pre-Crash - avārijas gadījumā (piemēram, avārijas
bremzēšana, vadības zaudēšana u.t.t.) nostrādā drošības jostas spriegotāji un automātiski tiek aizvērti
logi vai lūka (ja tāda ppieejama aprīkojumā). Nav pieejams ar PE4/PE6
Proaktīvā pasažieru drošības sistēma Pre-Crash - avārijas gadījumā (piemēram, avārijas
bremzēšana, vadības zaudēšana u.t.t.) nostrādā drošības jostas spriegotāji un automātiski tiek aizvērti
logi vai lūka (ja tāda ppieejama aprīkojumā) Darbojas arī aizmugurējo pasažieru aizsardzībai
Pieejams tikai ar PE4/PE6 un 7Y1/PW5

7W2

7W4

FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un
bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju un riteņbraucēju uzraudzības un
aizsardzības sistēma

PS 3

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma

EM1

Ātruma ierobežotājs - ar iespēju uzstādīt ātrumu diapazonā no 30 - 210 km/h

8T9

Kruīza kontrole

8T6

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h un
ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER

8T8

LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents

PSJ

SIDE ASSIST - aklās zonas kontroles sistēma, kas pārrauga zonu automašīnas sānos un aiz
automašīnas brīdinot autovadītāju par tuvojošos transporta līdzekli. REAR TRAFFIC ALERT no stāvvietas atpakaļgaitā izbraukšanas asistents. Pieejams ar PW4 un RAF/RAA

7Y1

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē, MANOEUVRE ASSIST - automašīnas novietošanas
palīdzības sistēma, kas nepieciešamības gadījumā apstādina automašīnu

7X1

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē, MANOEUVRE ASSIST - automašīnas
novietošanas palīdzības sistēma, kas nepieciešamības gadījumā apstādina automašīnu

7X2

€ 310

PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem

7X5

€ 620

€ 40

LED priekšējie lukturi: tuvās, tālās un dienas gaitas gaismas ar LED tehnoloģiju
LED priekšējie miglas lukturi

8WB

LED priekšējie miglas lukturi ar līkumu izgaismošanas funkciju

8WH

€ 110

8VQ

€ 180

LED aizmugures lukturi: bremžu, atpakaļgaitas, virzienrādītājs un miglas lukturis
Pilnie LED aizmugurējie lukturi: LED gaismekļi virsbūves un bagāžas nodalījuma durvīm, bremžu
lukturi, atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējie virzienrādītāji ar integrētu animētu graﬁku

€ 320

Sānu drošības spilvens starp priekšējiem sēdekļiem. Nav pieejams ar PE4/PE6

PE5

€ 150

€ 150

Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem un starp priekšējiem sēdekļiem.
Pieejams tikai ar 7W4

PE6

€ 440

€ 440

LED priekšējie lukturi ar MATRIX gaismām ar staru sadalīšanu, attālums un virziens tiek automātiski
regulēts. Pilnie LED aizmugurējie lukturi (8VQ)

PK9

€ 1 290

€ 850

Atpakaļskata kamera + pilnie LED aizmugurējie lukturi: LED gaismekļi virsbūves un bagāžas
nodalījuma durvīm, bremžu lukturi, atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējie virzienrādītāji ar integrētu
animētu graﬁku

PKR

€ 570

LIGHT and VIEW pakotne. LED priekšējie lukturi ar MATRIX gaismām ar staru sadalīšanu, attālums un
virziens tiek automātiski regulēts. Pilnie LED aizmugurējie lukturi (8VQ). Atpakaļskata kamera (KA2)

PKA

€ 1 690

LIGHT and VIEW pakotne. LED priekšējie lukturi ar MATRIX gaismām ar staru sadalīšanu, attālums
un virziens tiek automātiski regulēts. AREA VIEW - 360 grādu kameru sistēma. Pilnie LED
aizmugurējie lukturi (8VQ)

PKB

AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana. Nav pieejams ar PK9

PK8

Lietus sensors un COMING/LEAVING HOME gaismas funkciju

8N6

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8X8

Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

9T1

TPM+ - riepu spiediena kontrole - tā pārbauda katras riepas spiedienu

7K1

€ 1 240
€ 270
€ 130

€ 130

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī

3A2

Aizmugurējo durvju elektroniskā bloķēšanas sistēma, kas novērš to atvēršanu no iekšpuses
(bērnu slēdzene)

4H5

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
Elektroniskais imobilaizers
Papildu bremžu gaisma aizmugurējā loga augšpusē

Stūres
Augstumā un dziļumā regulējama stūre
Divspieķu ādas apdares stūre

PL 1

Multifunkcionāla divspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadību

PL2

Apsildāma multifunkcionāla divspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadību.
Nav pieejama ar DSG ātrumkārbu

PL 4

€ 130

€ 130

Trīsspieķu multifunkcionāla sporta ādas stūre ar radio un telefona vadību
Nav pieejama ar DSG ātrumkārbu

PL7

€ 110

€ 110

Apsildāma multifunkcionāla sporta trīsspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadību
Nav pieejama ar DSG ātrumkārbu

PL9

€ 240

€ 240

Apsildāma multifunkcionāla divspieķu stūre ar radio un telefona vadība un ar DSG
pārnesumu pārslēdzējiem. Pieejama ar DSG ātrumkārbu

PLC

€ 130

€ 130

Multifunkcionāla sporta trīsspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadību un ar DSG
pārnesumu pārslēdzējiem. Pieejama ar DSG ātrumkārbu

PLE

€ 110

€ 110

Apsildāma multifunkcionāla sporta trīsspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadību
un ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem. Pieejama ar DSG ātrumkārbu

PLF

€ 240

€ 240

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību

PDB

€ 240

KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas sistēma priekšējām un aizmugurējām
durvīm un dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogu. Pieejams ar PD6

PDC

€ 260

KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas sistēma priekšējām un aizmugurējām
durvīm un dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogu un signalizācijas sitēmu

PDE

€ 500

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos

PW2

Komforts un funkcionalitāte
Centrālā atslēga ar tālvadību, komplektā 2 salokāmas atslēgas
KESSY Go - dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogU

€ 240

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi
Elektriski nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi. Nav pieejams ar 7Y1

PW3

€ 110

Elektriski nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi ar automātisko aptumšošanos vadītāja pusē

PW4

€ 240

Apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi ar automātisko
aptumšošanos vadītāja pusē un atmiņas funkciju + SIDE ASSIST - aklās zonas kontroles sistēma,
kas pārrauga zonu automašīnas sānos un aiz automašīnas brīdinot autovadītāju par tuvojošos
transporta līdzekli. Pieejams tikai ar PWA/PWC/PWD

PW5

€ 480

Bagāžas nodalījuma uzglabāšanas un sietu sistēma

6M3

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs

PH4

Tonēti logi (5%)

PH1

SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%

4KF

€ 190

Akustiskie priekšējie sānu stikli

VW6

€ 115

Akustiskie priekšējie sānu stikli kopā ar logu tonējumu SunSet

VW5

€ 300

€ 115

Gaisa kondicionieris ar putekļu un putekšņu ﬁltru un cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju

PHE

€ 70

€ 70

CLIMATRONIC 2 - zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu
putekļu un putekšņu ﬁltru, mitruma un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un
cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju.
CLIMATRONIC 3-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu
putekļu un putekšņu ﬁltru, mitruma un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un
cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju

PHB

€ 250

€ 250

Elektriski regulējama tonēta jumta stikla lūka ar mehāniski aizveramu saulessargu.
Pieejams tikai Combi un nav pieejams ar briļļu turētāju griestos (7N2)

3FU

€ 1 030

€ 1 030

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma. Standarta aprīkjumā PHEV dzinējam

PFC

€ 100

€ 100

ADAPTIVE CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare, DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma
izvēles sistēma. Pieejama dzinējiem sākot no 110kW

PFD

€ 930

€ 930

PROGRESSIVE STEERING – adaptīvais stūres pastiprinātājs + sporta šasija ar pielāgojamu
balstiekārtu. Nav pieejams ar PFA un PFD; nav pieejams ar CNG/PHEV, 81kW, 85kW, 1,5 TSI DSG

PFH

€ 300

€ 300

VIRTUAL PEDAL - ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas nodalījuma durvis,
pilnie LED aizmugurējie lukturi, aizmugurējo durvju elektroniskā bloķēšanas sistēma, kas novērš to
atvēršanu no iekšpuses (bērnu slēdzene), automātiski atbīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs

PD6

€ 780

Apsildāms vējstikls (ar inegrētu apsildes plēvi). Nav pieejams ar 1,0 TSI 81kW man

4GW

€ 270

€ 270

Papildus elektriskais gaisa sildītājs TDI dzinējiem

7E6

Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību.
TDI dzinējiem no komplektācijas izslēdz papildus gaisa sildītāju (7E6)

PHC

€ 1 100

€ 1 100

Priekšējo sēdekļu apsilde

4A3

Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsilde. Pieejams tikai ar PHB

4A4

€ 160

€ 160

Aizmugurējā stikla apsilde
Sakabes āķa sagatave (Ja netiek rūpnieciski uzstādīts, vēlāk nav iespējams uzstādīt oriģinālo
sakabes āķi); nav pieejams ar CNG

1M5

€ 180

€ 180

€ 180

Nolokāms sakabes āķis

PK0

€ 860

€ 860

€ 860

Sporta šasija ar pielāgojamu balstiekārtu. Nav pieejams ar PFA un PFD; nav pieejams ar CNG/PHEV

PFE

€ 150

€ 150

Pakotne sliktiem ceļiem - automašīnas apakšas plastikāta papildus aizsargs un papildu aizmugures
akmens aizsargi. Nav pieejams ar CNG un PHEV dzinējiem, kā arī ar PFD un PFE

PFA

€ 160

€ 160

Jumta reliņi melnā krāsā. Pieejami tikai Combi

PG0

Jumta reliņi pelēkā krāsā. Pieejami tikai Combi

PG1

€ 900

€ 610

€ 160

Vadītāja sēdekļa manuāla augstuma regulācija
Abu priekšējo sēdekļu manuāla augstuma regulācija ar regulējamu atzveltnes izliekumu

PK2

TRAVEL ASSISTANT - ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, Adaptīvais līniju asistents (notur mašīnu
joslas vidū), , TRAFFIC JAM - sastrēgumu asistents, Avārijas Asistents (tikai DSG)
Pieejams ar RAF, 9WJ un PL4/PL9/PLC/PLF

PSK

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
Pieejams tikai ar 1,0 TSI DSG 7, 1,5 TSI DSG 7 E-TEC dzinējiem un ar PW5

PWA

€ 450

Elektriski regulējami vadītāja un pasažiera sēdekļi ar atmiņas funkciju
Pieejams tikai ar 1,0 TSI DSG 7, 1,5 TSI DSG 7 E-TEC dzinējiem un ar PW5

PWC

€ 950

Ergonomiski, elektriski regulējami un ventilējami priekšējie sēdekļi ar ādas apdari un atmiņas
funkciju, manuāli regulējami sēdekļa spilvenu dziļumi, ar masāžas funkcija, sānu drošības
spilvens starp priekšējiem sēdekļiem. Pieejami ar PW5 un interjera kodu BG, nav pieejams ar
m-Hybrid motora piedziņu

PWD

€ 2 600

PWI

€ 2 900

Ergonomiski, elektriski regulējami un ventilējami priekšējie sēdekļi ar ādas apdari un atmiņas
funkciju, manuāli regulējami sēdekļa spilvenu dziļumi, ar masāžas funkcija, sānu drošības
spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem un starp priekšējiem sēdekļiem
Pieejami ar 7W4, PW5 un interjera kodu BG, nav pieejams ar m-Hybrid motora piedziņu.
Ergonomiski priekšējie sēdekļi BASIC SAFETY ar masāžas funkciju, sānu drošības spilvens
starp priekšējiem sēdekļiem. Ar interjera kodu BG. Nav pieejams ar WBD; PWD; PBP; PBE; PBF;
PBL; PBB; PBI; PBC; PWC; PWA un PW5.

PWE

€ 410

€ 410

Ergonomiski priekšējie sēdekļi BASIC SAFETY ar masāžas funkciju, sānu drošības spilveni
otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem un starp priekšējiem sēdekļiem. Ar interjera kodu BG.
Nav pieejams ar WBD; PWD; PBP; PBE; PBF; PBL; PBB; PBI; PBC; PWC; PWA 7W4 un PW5.
"DYNAMIC" pakotne + sporta piekare Sporta pakete "DYNAMIC": tonēti aizmugurējie
logi "SunSet", alumīnija pedāļu uzlikas, melni sānu spoguļu korpusi un aizmugurējais spoileris,
multifunkcionāla sporta trīsspieķu ādas stūre, aizmugurējā sēdekļa atzveltne nolokāma,
priekšējo durvju apdare, sporta sēdekļi priekšā, sporta piekare.
Nav pieejams ar CNG, PHEV dzinējiem un aprīkojumu PG1, 7M3, PWE
Salona LED apgaismojuma pakete - interjera LED apgaismojums panelī un durvīs, interjera
izgaismojums kāju zonā priekšā un aizmugurē sēdošiem, un izgaismots ŠKODA logo zem atvērtām
priekšējām durvīm. Interjera apgaismojuma krāsas un spilgtums ir regulējams.

PWK

€ 1 050

€ 1 050

WBD

€ 810

€ 650

PWZ

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40 ar atlokāmu elkoņu balstu

3NU

Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija no bagāžas nodalījuma

UK3

€ 90

€ 90

Slēpju maiss aiz aizmugurējā sēdekļa elkoņu balsta

3X5

€ 110

€ 110

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Pieejama tikai Combi. Nav pieejams ar PKC, CNG/PHEV

3GN

€ 240

€ 240

Bagāžas nodalījumu atdalošs siets. Pieejams tikai Combi

3CX

€ 160

€ 160

Sun and Pack pakotne: Izvelkami saules sargi, integrēti aizmugurējās sānu durvīs, tīklveida novietne
zem bagāžas nodalījuma vāka, drošības slēdzis aizmugurējām durvīm. Pieejams tikai Hečbeka versijai

PKS

€ 230

€ 320

Miega pakotne - aizmugures galvas balsti ar papildus atbalsta funkciju un izvelkami integrēti
saules sargi aizmugurējās sānu durvīs, drošības slēdzis aizmugurējām durvīm
Pieejams tikai Combi un ar PD6

PKZ

€ 200

Miega pakotne 3: VIRTUAL PEDAL - ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas
bagāžas nodalījuma durvis, pilnie LED aizmugurējie lukturi, aizmugurējo durvju elektroniskā
bloķēšanas sistēma, kas novērš to atvēršanu no iekšpuses (bērnu slēdzene), automātiski atbīdāms
bagāžas nodalījuma pārsegs, aizmugures galvas balsti ar papildus atbalsta funkciju un izvelkami
integrēti saules sargi aizmugurējās sānu durvīs. Pieejams tikai Combi un ar PDC/PDE

PS6

€ 950

€ 260

SIMPLY CLEVER pakotne - multimediju turētājs viduskonsolē, planšetes turētāji aizmugurē
sēdošajiem, divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs
Nav pieejams ar WBC/WBD un PKE
Atvilktne zem priekšējā pasažiera sēdekļa. Nav pieejams ar PWC/PWD ar m-Hybrid dzinēju

PKC

€ 130

€ 130

QE5

€ 20

€ 20

Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku

7N2

2 USB-C pieslēgvietas priekšā, 2 USB-C pieslēgvietas aizmugurē un 1 USB-C pieslēgvieta
pie salona atpakaļskata spoguļa

U9C

€ 150

€ 150

230V rozete pieslēgvieta aiz priekšējo sēdekļu elkoņu balsta, 2 USB-C pieslēgvietas priekšā,
2 USB-C pieslēgvietas aizmugurē un 1 USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa

PT9

€ 240

€ 240

€ 160

Priekšējie saules sargi ar spogulīšiem (Elegance izgaismoti spogulīši)
Ledusskrāpis uzpildes bākas vākā
START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju
Izgaismots cimdu nodalījums
Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni

6E3

Salona apgaismojums ar lasīšanas lampām priekšā
Bagāžas nodalījuma izgaismojums

Izklaides un komunikācijas sistēmas
4 skaļruņu sistēma priekšā

RA2

4 skaļruņu sistēma aizmugurē

8RM

SWING radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB-C pieslēgvietas

RAB

BOLERO radio - 10" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, FM radio, 2 x USB-C pieslēgvietas, WLAN (Hotspot)
Pieejams tikai ar 9WJ

RAA

€ 510

RAF

€ 1 430

€ 920

€ 520

€ 520

COLUMBUS navigācijas sistēma - 10" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 64 GB zibatmiņa,
brīvroku Bluetooth® instalācija mobilajam tālrunim, tiešsaistes navigācija, žestu vadība, balss vadība,
2 x USB-C pieslēgvietas. Pieejams tikai ar 9WJ
DAB - digitālā radio uztvērējs

QV3

CANTON SOUND SYSTEM - audio sistēma ar 600W kopējo jaudu, 12 skaļruņiem, sabvūferi un
digitālo ekvalaizeri. Pieejams ar RAA/RAF, PJC un PDC/PDE
Nav pieejams ar 1,0 TSI 81kW / 1,5 TSI CNG / 1,5 TSI 110kW DSG

9VS

MAXI DOT info sistēma ar 4.2" centrālo displeju

9S5

Digitālais displeja panelis "Virtual Cockpit" 10,25 " krāsu displejs ar dažādiem displeja proﬁliem
(Classic,Navi, Basic, Assistence)

7J2

€ 400

Head up displejs - projecē braukšanas pamatinformāciju uz priekšējā vējstikla (ātrumu,
ceļa zīmes, vienkāršotas navigācijas norādes, vadītāja asistentus). Displeja pozīciju un spilgtumu
iespējams regulēt. Pieejams ar 7J2

KS1

Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma

PT0

Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi (savienojums ar ārējo antenu ar LTE).
Elegance gadījumā pieejams tikai pakotnē ar Matrix gaismām (PK9)

PT2

SmartLink funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā

9WT

Wireless Smart Link Plus atbasta tikai Apple CarPlay, viedierīces savienojumu nodrošina WiFi
hotspot

9WJ

Ārkārtas zvana funkcija

NZ2

CARE CONNECT 1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti,
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu
nepieciešamības gadījumā

YOQ

Izklaides un informācijas sistēma - INFOTAINMENT ONLINE un CARE CONNECT 1 gada
abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, automašīnas tehniskā stāvokļa
monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu nepieciešamības gadījumā.
Pieejams ar navigācijas sistēmu RAK

YOY

Mode 2 uzlādes kabelis standartā PHEV dzinējam

EV3

Strāvas kabelis trīsfāžu savienjumam (400V)

76C

€ 620

€ 280

€ 280

€ 150

€ 150

€ 390

€ 390

€ 210

Garantija
Ražotāja garantija - 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA4

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA9

€ 390

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 1. novembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv

ŠKODA CONNECT: PAŅEMIET TIEŠSAISTES PASAULI SEV LĪDZI
ŠKODA CONNECT nodrošina savienojumu, lai arī kur jūs atrastos. Būt tiešsaistē vienmēr un pilnībā nenozīmē tikai
pieeju izklaidei un informācijai, bet arī iespējamam atbalstam, atrodoties ceļā. ŠKODA CONNECT ir jūsu ceļš uz
neierobežotas komunikācijas iespējām.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Tiešsaistes informācijas un
izklaides sistēma nodrošina reāla laika informāciju par satiksmi navigācijā, turpretī
Care Connect koncentrējas uz palīdzības sniegšanu un drošību, ļaujot attālināti piekļūt
un kontrolēt automašīnu. Care Connect piedāvā arī izsaukumu tehniskās palīdzības
saņemšanai un informācijas saņemšanai.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA

BRAUKŠANAS DATI

Iegūstiet precīzu savas automašīnas
atrašanās vietas informāciju lielās
stāvvietās no jebkuras vietas,
norādot adresi, laiku un datumu,
kad noparkojāties savā mobilajā
telefonā.

Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums,
nobrauktais attālums un brauciena laiks tiek
nosūtīts attālinātam serverim. Jūs varat
aplūkot savu personisko braucienu informāciju
un iegūt pārskatu par visiem braucieniem.

ĀRTKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts SOS zvans, ja nostrādā jostu nospriegošanas
sistēma. Šī avārijas ziņošanas sistēma var tikt aktivizēta arī manuāli, nospiežot sarkano
pogu jumta konsolē.

SMARTLINK
Ar SmartLink sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar MirrorLink®, Apple CarPlay
un Android Auto atbalstu) automobiļa informācijas un izklaides sistēma ļauj vadītājam
droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt visas uzstādītās lietotnes, kas ir sertiﬁcētas
izmantošanai automobilī ir savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai Android
Auto. SmartLink ļauj jums savienot viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai
piekļūtu interesantai informācijai par jūsu braucienu, piemēram, degvielas patēriņa
datiem, braukšanas dinamikai vai servisa informācijai. Pieejams arī Bezvadu Smart
Link , kas atbasta tikai Apple CarPlay, viedierīces savienojumu nodrošina WiFi hotspot.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Izvēlieties labāko ceļu vienmēr: aktuāla informācija nodrošina jums perfektu pārskatu
par katru braucienu. Tas ļauj jums reaģēt uz jauniem pavērsieniem, piemēram, ceļu
remontu, negadījumiem un satiksmes sastrēgumiem. OCTAVIA pieejama jauna
navigācijas funkcija - "galamērķu prognozēšana", kas izmanto vadītāja biežāk izmantos
maršrutus un automātiski tos iesaka ieslēdzot navigācijas sistēmu.

LAIKAPSTĀKĻI
Saņemiet jaunākos ziņojumus par laikapstākļiem jūsu aktuālajai atrašanās vietai,
galamērķim vai jebkurai citai lokācijai ar detalizētu prognozi, ieskaitot nokrišņu prognozi
un brīdinājumiem.

VIEDIE DROŠĪBAS PALĪGI - NENOGURS NEKAD
Braukšana kopā ar uzmanīgu līdzbraucēju ir drošāka. ŠKODA automobiļi aprīkoti ar lielu daudzumu asistentu sistēmu,
kuras ļauj jums laikus reaģēt uz jebkuru situāciju. Dažas no sistēmām var pat pilnībā un automātiski novērst tuvojošos
sadursmi.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) notur drošu distanci no priekšā braucoša transportlīdzekļa
iestatītajā braukšanas ātrumā, kontrolē dzinēja darbību un aktivizē bremzēšanu, lai
nepieciešamības gadījumā automātiski paātrinātos vai samazinātu ātrumu. Sistēma apvieno
kruīza kontroles sistēmu ar uz radariem balstītu distances noturēšanu. Octavia pieejama arī
Adaptīvās Kruīza Kontroles prognozēšanas funkcija, kas aprīkotas ar navigācijas sistēmu,
kurā ir pieejami dati par ātruma ierobežojumiem. Tādējādi automašīnas braukšanas ātrums
automātiksi tiek pielāgots ceļa zīmēm un lokālajai satiksmes informācijai.

PARALĒLĀ NOVIETOŠANA STĀVVIETĀ
ŠKODA var braukt ar ātrumu līdz 40 km/h, meklējot vietu, kur noparkoties, ar ieslēgtu
parkošanās asistentu. Tiklīdz sensors ir uztvēris pietiekoši lielu vietu (t.i. automašīnas garums
+ 80 cm), sistēma palīdz ar novietošanas manevriem.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZ AUTOMAŠĪNAS
Izbraucot atpakaļgaitā no stāvvietas, brīdinājums par satiksmi aiz automašīnas atpazīst no
sāniem tuvojošās automašīnas. Akustisks signāls brīdina par draudošu sadursmi. “Kritiskā
puse” sākumā tiek attēlota dzeltenā, bet vēlāk sarkanā krāsā informācijas un izklaides displejā.
Ja nepieciešams, automašīna automātiski nobremzē.

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS SENSORI UN MANEVRĒŠANAS ASISTENTS
Novietošanas sensori palīdz vadītājam novietot automašīnu, un tie strādā kopā ar visām
informācijas un izklaides sistēmām. Lai izvairītos no situācijām, kad jūs nenobremzējat laikus,
reaģējot uz distances sensoru brīdinājumiem, ŠKODA aprīkota ar manevrēšanas asistentu,
apstādinās automašīnu, lai izvairītos no sadursmes.

JOSLU ASISTENTS
Joslu asistents atpazīst, kad vadītājs netīšām izbrauc no savas braukšanas joslas, vizuāli
brīdinot un koriģējot stūrēšanu. Sistēma ir aktīva pie ātruma, sākot ar 60 km/h , ja ceļa
apzīmējumi ir atpazīstami, izbraucot no joslas robežām un netika ieslēgts pagrieziena rādītājs.
Octavia esošais joslu asistents spēj nolasīt un darboties arī ar tikai vienu braukšanas joslas
apzīmējumu, kā arī spēj uztvert dzeltenās ceļa apzīmējuma robežas.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS GĀJĒJU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI
Front Assist ir brīdināšanas sistēma par sadursmi. Uztverot nenovēršamu sadursmi, tā
aktivizē bremzēšanu, lai samazinātu sekas . Tā veic arī ārkārtas apstāšanos, ja gājējs bīstami
šķērso ceļu automašīnas priekšā. Octavia priekšējā asistenta darbībā pirmo reizi pieejama
arī riteņbraucēju uztveršana.

SĀNU ASISTENTS UN IZKĀPŠANAS UZRAUGS
Aklās zonas kontroles sistēma, kas pārrauga zonu automašīnas sānos un aiz automašīnas
brīdinot autovadītāju par tuvojošos transporta līdzekli. Divi sensori, kas izvietoti aizmugurējā
bampera lejasdaļā, uzrauga aklo zonu līdz pat 70 metru attālumā aiz automobiļa. Izkāpšanas
uzraugs vizuāli un akustiski brīdina vadītāju un citus pasažierus (gan priekšā, gan aizmugurē)
par to, ka, verot vaļā durvis ir bīstama situācija - no aizmugures tuvojas cita automašīna,
divritenis vai skrienošs cilvēks.

AUTOMĀTISKO GAISMU ASISTENTS
Automātisko gaismu asistents automātiski ieslēdz un izslēdz tālās gaismas atkarībā no
satiksmes apstākļiem. Sākot ar ātrumu 60 km/h, sistēma automātiski ieslēdz tālās gaismas,
kad ārā ir tumšs. Tuvojoties priekšā braucošam transportlīdzeklim (vai pretim braucošam),
sistēma automātiski pārslēdzas uz tuvajām gaismām, lai neapžilbinātu citus satiksmes
dalībniekus.

PAGRIEZIENA ASISTENTS
Šis asistents uzrauga pretimbraucošas automašīnas, kad vadītājs vēlas veikt kreiso pagriezienu
(automašīnās ar stūri kreisajā pusē), un sistēma ir aktīva pie ātruma 2-15 km/h. Ja tiek noteikts
sadursmes risks, tā pilnībā apstādina automašīnu un ieslēdz brīdinošo signālu. (Pieejams no
2020.gada novembra)

1.0 TSI MAN 6

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

1.0 TSI DSG 7 e-TEC

1,5 TSI MAN 6

1,5 TSI DSG 7 e-TEC

2,0 TSI DSG 7 4x4

1,5 TSI CNG MAN 6

1,5 TSI CNG DSG 7

1,4 TSI PHEV DSG 6

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

mHEV benzīna dzinējs ar daļēja
hibrīda elektroauto sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Saspiestas dabas gāzes /
benzīna dzinējs ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Saspiestas dabas gāzes /
benzīna dzinējs ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

3 / 999

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1395

Benzīna / elektriskais hibrīda
dzinējs ar ārējo elektrības
uzlādes ligzdu

81 / 110

81 / 110

110 / 150

110 / 150

140 / 190

96 / 131

96 / 131

Benzīna dzinējs 110/150;
elektrodzonējs 80/109;
hibrīds 150/205

200 / 2000 – 3000

200 / 2000 – 3000

250 / 1500 - 3500

250 / 1500 - 3500

320 / 1500 - 4100

200 / 1400 – 4000

200 / 1400 – 4000

250 / 1 550 - 3 500 El. 330, Σ 350

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

CNG dabasgāze / Benzīns RON 95

CNG dabasgāze / Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

208

208

231

230

239

218

218

220

10,8

10,5

8,5

8,5

6,8

9,5

9,6

7,5

Degvielas patēriņš kombinētais
(l/100km / m3/100km) WLTP*

5,1 – 5,7

5,0 – 5,6

5,4 – 6,0

5,3 – 5,8

7,0 – 7,4

3,6 - 4,0 (5,6 - 6,0)

3,8 - 4,1 (5,8 - 6,2)

1,0 - 1,1

CO2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*
Apgriešanās diametrs (m)

116 - 128
10,4

113 - 126
10,4

123 - 134
10,4

120 - 131
10,4

159 – 168
10,4

100 - 106
10,4

103 – 110
10,4

21 - 25
10,4

Piedziņas tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pilnpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pārnesumkārba

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6-pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 6 pakāpju DSG

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1301 - 1466

1341 – 1506

1336 – 1501

1371 – 1536

1524 – 1689

1419 - 1559

1419 - 1559

1608 - 1748

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu (kg)

479 - 603

469 – 603

474 – 602

469 – 602

480 - 667

406 - 546

406 - 546

410 - 561

Pilnā masa

1808 - 1870

1853 – 1900

1850 – 1900

1890 – 1930

2030 - 2191

1890

1890

2040 - 2120

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm(kg)

1300 / 650

1300 / 670

1500 / 660

1500 / 660

1700 / 750

1400 / 700

1400 / 700

1500 / 750

Degvielas tvertnes tilpums (l)

45

45

45

45

55

9 (l) + 17,3 kg CNG

9 (l) + 17,33 kg CNG

39,5

Maksimālā jauda (kW / zs)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)
Emisijas norma

ŠKODA OCTAVIA IZMĒRI UN IETILPĪBA
5 sēdvietas, 5 durvis
4689 / 1829
1470
2668 - 2688
1543 / 1535
143 (140 ar slikto ceļu pakotni, 128 ar sporta piekari, 132 ar DCC)
1463 / 1444
1040 / 970

600 / 1555

* WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu
izplūdes gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem
transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem,
un aptver visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz
autostrādes.

2.0 TDI MAN 6

2.0 TDI DSG 7

2.0 TDI MAN 6

2.0 TDI DSG 7

2.0 TDI DSG 7 4x4

2.0 TDI DSG 7 4x4

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

Maksimālā jauda (kW / zs)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

85 / 115

85 / 115

110 / 150

110 / 150

110 / 150

110 / 150

300 / 1600 - 2500

250 / 1500 - 3250

340 / 1600 – 3000

360 / 1600 - 2750

360 / 1600 - 2750

360 / 1600 - 2750

Degviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

211

211

231

227

222

222

10,3

10,6

8,7

8,7

8,4

8,4

Degvielas patēriņš kombinētais
(l/100km / m3/100km) WLTP*

4,2 - 4,6

4,4 – 4,8

4,2 - 4,6

4,4 – 4,8

5,1 - 5,4

5,1 - 5,4

CO2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*
Apgriešanās diametrs (m)

109 – 119
10,4

115 - 124
10,4

110 - 120
10,4

115 - 124
10,4

133 - 143
10,4

133 - 143
10,4

Piedziņas tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pilnpiedziņa

Pilnpiedziņa

Pārnesumkārba

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6-pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1423 - 1588

1431 – 1596

1424 – 1589

1461 - 1626

1554 - 1718

1554 - 1718

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu (kg)

447 - 599

449 – 599

446 – 600

449 - 601

492 - 663

492 - 663

Pilnā masa

1947 - 1960

1955 – 1970

1949 – 1960

1987 - 2000

2066 - 2210

2066 - 2210

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm(kg)

1500 / 710

1500 / 710

1600 / 710

1600 / 730

2000 / 750

2000 / 750

Degvielas tvertnes tilpums (l)

45

45

45

45

55

55

Emisijas norma

ŠKODA OCTAVIA IZMĒRI UN IETILPĪBA
5 sēdvietas, 5 durvis
4689 / 1829
1470
2668 - 2688
1543 / 1535
143 (140 ar slikto ceļu pakotni, 128 ar sporta piekari, 132 ar DCC)
1463 / 1444
1040 / 970

600 / 1555

* WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu
izplūdes gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem
transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem,
un aptver visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz
autostrādes.

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

1.0 TSI MAN 6

1.0 TSI DSG 7 e-TEC

1,5 TSI MAN 6

1,5 TSI DSG 7 e-TEC

2,0 TSI DSG 7 4x4

1,5 TSI CNG MAN 6

1,5 TSI CNG DSG 7

1,4 TSI PHEV DSG 6

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

mHEV benzīna dzinējs ar daļēja
hibrīda elektroauto sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Saspiestas dabas gāzes /
benzīna dzinējs ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Saspiestas dabas gāzes /
benzīna dzinējs ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

3 / 999

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1498

4 / 1395

Benzīna / elektriskais hibrīda
dzinējs ar ārējo elektrības
uzlādes ligzdu

81 / 110

81 / 110

110 / 150

110 / 150

140 / 190

96 / 131

96 / 131

Benzīna dzinējs 110/150;
elektrodzonējs 80/109;
hibrīds 150/205

200 / 2000 – 3000

200 / 2000 – 3000

250 / 1500 - 3500

250 / 1500 - 3500

320 / 1500 - 4100

200 / 1400 – 4000

200 / 1400 – 4000

250 / 1 550 - 3 500 El. 330, Σ 350

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

CNG dabasgāze / Benzīns RON 95

CNG dabasgāze / Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

202

201

224

224

235

213

212

220

10,9

10,6

8,5

8,6

6,8

9,6

9,6

7,5

Degvielas patēriņš kombinētais
(l/100km / m3/100km) WLTP*

5,3 – 5,6

5,3 – 5,8

5,6 - 6,1

5,4 - 6,0

7,1 - 7,5

3,7 - 4,1 (5,7 - 6,1)

3,9 - 4,5 (5,9 - 6,8)

1,0 – 1,2

CO2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*
Apgriešanās diametrs (m)

119 - 131
10,4

118 -130
10,4

127 – 137
10,4

123 – 135
10,4

161 – 170
10,4

102 - 107
10,4

105 - 111
10,4

23 - 27
10,4

Piedziņas tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pilnpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pārnesumkārba

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6-pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 6 pakāpju DSG

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1313 - 1515

1353 - 1555

1350 - 1552

1383 - 1585

1536 – 1738

1409 - 1565

1431 - 1589

1620 - 1797

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu (kg)

390 - 592

380 - 582

425 - 599

410 – 612

503 – 666

375 - 531

375 - 533

397 - 523

Pilnā masa

1830

1860

1869 - 1900

1920

2062 – 2187

1865

1889

2058 – 2119

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm(kg)

1300 / 650

1300 / 670

1500 / 670

1500 / 670

1700 / 750

1400 / 700

1400 / 700

1500 / 750

Degvielas tvertnes tilpums (l)

45

45

45

45

55

9 (l) + 17,3 kg CNG

9 (l) + 17,33 kg CNG

39,5

Maksimālā jauda (kW / zs)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)
Emisijas norma

ŠKODA OCTAVIA COMBI IZMĒRI UN IETILPĪBA
5 sēdvietas, 5 durvis
4689 / 1829
1468
2667 - 2686
1543 / 1535
142 (140 ar slikto ceļu pakotni, 127 ar sporta piekari, 132 ar DCC)
1463 / 1444
1039 / 985

640 / 1700

* WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu
izplūdes gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem
transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem,
un aptver visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz
autostrādes.

ŠKODA OCTAVIA COMBI

2.0 TDI MAN 6

2.0 TDI DSG 7

2.0 TDI MAN 6

2.0 TDI DSG 7

2.0 TDI DSG 7 4x4

2.0 TDI DSG 7 4x4

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

Maksimālā jauda (kW / zs)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

85 / 115

85 / 115

110 / 150

110 / 150

110 / 150

110 / 150

300 / 1600 - 2500

250 / 1500 - 3250

340 / 1600 – 3000

360 / 1600 - 2750

360 / 1600 - 2750

360 / 1600 - 2750

Degviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

206

205

225

223

218

236

10,4

10,8

8,8

8,8

8,5

6,7

Degvielas patēriņš kombinētais
(l/100km / m3/100km) WLTP*

4,2 - 5,1

4,5 - 5,2

4,3 - 4,9

4,5 - 5,4

5,2 - 5,5

5,6 - 6,2

CO2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*
Apgriešanās diametrs (m)

111 - 127,3
10,4

117 - 137,5
10,4

113 - 129,1
10,4

118 - 137,3
10,4

135 - 144
10,4

147 - 162,2
10,4

Piedziņas tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Pilnpiedziņa

Pilnpiedziņa

Pārnesumkārba

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Manuāla 6-pakāpju

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Automātiska 7-pakāpju DSG

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1435 - 1637

1443 - 1645

1436 - 1638

1473 - 1675

1556 - 1768

1560 - 1762

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu (kg)

378 - 590

400 - 602

397 - 599

390 - 592

405 - 642

497 - 644

Pilnā masa

1940

1970

1960

1990

2088 - 2187

2083 - 2184

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm(kg)

1500 / 710

1500 / 720

1600 / 710

1600 / 730

2000 / 750

2000 / 750

Degvielas tvertnes tilpums (l)

45

45

45

45

55

55

Emisijas norma

ŠKODA OCTAVIA COMBI IZMĒRI UN IETILPĪBA
5 sēdvietas, 5 durvis
4689 / 1829
1468
2667 - 2686
1543 / 1535
142 (140 ar slikto ceļu pakotni, 127 ar sporta piekari, 132 ar DCC)
1463 / 1444
1039 / 985

640 / 1700

* WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu
izplūdes gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem
transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem,
un aptver visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz
autostrādes.

