ŠKODA

OCTAVIA

INTRODUCTIE
EXTERIEURDESIGN
INTERIEURDESIGN
CONNECTIVITEIT
SIMPLY CLEVER
COMFORT
VEILIGHEID
PRESTATIES
UITRUSTING
ACCESSOIRES
4

6

14

18

24

32

38

48

52

58

HET GEHEIM VAN DE OCTAVIA
We geloven dat het geheel meer is dan de som der delen. En dat
geldt zeker voor de uiterst populaire ŠKODA OCTAVIA.
Het design wordt gedomineerd door kristallijne lijnen.
Vanuit welke hoek u ook kijkt, de auto oogt bijzonder fraai.
Binnenin maakt hij indruk met tal van connectiviteitsfuncties,
veiligheidsassistenten en technologische hoogstandjes. En
omdat het een ŠKODA is, beschikt hij over een keur aan Simply
Clever-oplossingen, die het leven een stuk aangenamer maken.
De OCTAVIA is opnieuw een voorbeeld van onze filosofie om
prachtig gestylede auto's te bouwen die vandaag de dag nog net
zo'n genot zijn om mee te rijden als in onze begindagen.
ŠKODA. Simply Clever.

EXTERIEUR
DESIGN
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LUST VOOR
HET OOG
De OCTAVIA verenigt op een prachtige wijze
moderne technologie met tijdloze schoonheid.
Hierdoor maakt de auto een onuitwisbare indruk.

VOORAANZICHT
De dubbele koplampen geven de auto een
onmiskenbaar eigen gezicht. Hun opvallende
design past perfect bij de scherp gesneden
mistlampen. De prominente grille en de fraai
gevormde motorkap stralen veiligheid en
betrouwbaarheid uit.
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ACHTERAANZICHT
Achter treft u veel typische ŠKODA-details
aan: het opvallende logo, de in grote letters
geschreven modelnaam, de kristallijne
look van het deel van de achterklep waar
de kentekenplaat is gemonteerd en de
reflectoren in de bumper voor een betere
zichtbaarheid van de auto.

ZIJAANZICHT
De heldere vlakken en scherpe
lijnen geven de auto een strakke
en krachtige uitstraling. De SunSet
getinte ruiten geven het exterieur
extra cachet en zorgen tegelijkertijd
voor meer comfort voor de
inzittenden achterin.

PANORAMADAK
Laat meer licht en frisse lucht binnen in het interieur van de OCTAVIA
COMBI. Met het elektrisch bedienbare panoramadak, dat gemaakt is van
getint glas, kunt u boven de voorstoelen een grote open ruimte creëren.
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BUITENSPIEGELS
De in carrosseriekleur gespoten
buitenspiegels onderstrepen de
elegante uitstraling van de auto.

Design

DAKRELING
De OCTAVIA COMBI is
leverbaar met een zwarte of
zilverkleurige dakreling, die
het gestrekte silhouet van de
auto mooi accentueert.
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ALLES
IS VERLICHT
De verlichting van de auto moet niet alleen
functioneel zijn, maar ook van hoge esthetische
waarde. Als innovatieve technologie wordt
gecombineerd met een uniek design, wordt
verlichting tot kunst verheven en tegelijkertijd de
veiligheid van de inzittenden vergroot.

Design

FULL-LEDKOPLAMPEN MET
AFS
De koplampen van de
OCTAVIA zijn er in twee
uitvoeringen. De topuitvoering
biedt led-technologie voor alle
lichtfuncties. De led-lampen
onderscheiden zich door
uitstekende prestaties en
een hoge energie-efficiëntie.
Het AFS (Adaptive Frontlight
System) zorgt ervoor dat de
intensiteit van de lichtbundel
wordt aangepast aan de
omstandigheden (bv. stad,
snelweg of regen).
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Design

LED-ACHTERLICHTEN
De lichtsignatuur van de OCTAVIA is opvallend en onderscheidend.
De achterlichten (leverbaar in twee uitvoeringen) zijn altijd uitgerust
met leds. De voor ŠKODA kenmerkende C-vorm geven de
achterzijde van de auto een unieke uitstraling.

INTERIEUR
DESIGN
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WELKOM
THUIS

Maak de sfeer in de auto nog warmer en
gezelliger met de zachte, harmonieuze
sfeerverlichting.

SFEERVERLICHTING
U kunt uw favoriete kleur
kiezen, of elke dag een
andere van de tien fraaie
kleuren selecteren. In auto's
met de Virtual Cockpit (zie
vorige pagina's) bepaalt uw
keuze ook de kleur van de
achtergrondverlichting.

Design

VOETENRUIMTEVERLICHTING
De discrete verlichting geeft het
interieur een zeer speciale uitstraling.
Ervaar het ultieme comfort dankzij de
interieurverlichting en geniet van een
discreet verlichte reis.
Groene sfeerverlichting

Blauwe sfeerverlichting

Rode sfeerverlichting

CONNEC							TIVITEIT
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ŠKODA CONNECT:
UW DIGITALE WERELD
REIST ALTIJD MET U MEE
Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen toegang
hebben tot entertainment en informatie, maar ook eventuele
hulp onderweg. ŠKODA Connect is uw poort naar een wereld
van onbegrensde communicatiemogelijkheden.

Connectiviteit

ŠKODA CONNECT
Deze dienst biedt twee servicecategorieën. Infotainment
Online levert real-time informatie voor navigatie, zoals over
het verkeer.
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WEER
U ontvangt de laatste weersinformatie voor uw
huidige locatie, bestemming of een willekeurige andere
plaats, met gedetailleerde verwachtingen, waaronder
neerslagverwachting en waarschuwingen.

Connectiviteit

ONLINE VERKEERSINFORMATIE
Altijd de beste route: up-to-date informatie biedt een
perfect overzicht van elke rit. U kunt ook tijdig reageren
op nieuwe ontwikkelingen, zoals wegwerkzaamheden,
ongevallen en files.
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HET MIDDELPUNT VAN
UW DIGITALE WERELD

Connectiviteit

Infotainment heeft zich met grote sprongen ontwikkeld: het
systeem is zeer fraai vormgegeven, beschikt over tal van
verbazingwekkende functies en communiceert probleemloos met
externe apparaten. Een ding is zeker: uw kinderen zullen zich nooit
meer vervelen in de auto.

SMARTLINK+
Koppel uw smartphone via SmartLink+ (ondersteunt MirrorLink® en Apple CarPlay) aan de OCTAVIA en
gebruik de vertrouwde telefoonapps via het scherm van de navigatie. - Het SmartLink+-systeem biedt u
de mogelijkheid om autogegevens via een kabel naar uw smartphone te sturen waardoor u toegang krijgt
tot interessante informatie over uw rit, zoals zuinig rijden, rijdynamiek of service-informatie. (Ga naar onze
website voor gebruiksvoorwaarden en informatie over compatibiliteit voor SmartLink+.)

MyŠKODA-app
Met de MyŠKODA-app (voor Android en
iOS) hebt u altijd alle informatie over uw
OCTAVIA bij de hand. Zie op afstand of
uw ŠKODA op slot staat, of de handrem
is aangetrokken, wanneer u moet tanken,
of het tijd is voor onderhoud, wat de status is van de
belangrijkste autofuncties en nog veel meer. Kijk voor de
laatste informatie op skoda.nl/mijnskoda. Wij voegen dit
jaar ook parkeren toe. In samenwerking met Parkmobile
betaalt u voortaan de parkeerkosten via de Mijn ŠKODA
app, zo betaalt u nooit te veel.

USB
Een USB-aansluiting voor het aansluiten van een extern
apparaat zit goed bereikbaar in de middenconsole.
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PHONEBOX
Het telefoonvak in de middenconsole is meer
dan alleen een veilige plek voor uw mobiel. Bij het
plaatsen in de phonebox wordt het telefoonsignaal
versterkt. En uw telefoon wordt tijdens het rijden
bovendien draadloos opgeladen.

COLUMBUS
Het 3D-navigatiesysteem Columbus heeft een 9,2 inch beeldscherm
met een comfortabele touchbediening. Het biedt een groot aantal
functies, waaronder Bluetooth, het SmartLink+-systeem en wifi.
De geïntegreerde telefoonmodule met snelle 4G-internetverbinding is
ook beschikbaar. Vier luidsprekers voorin en vier luidsprekers achterin
staan garant voor een perfect geluid.

Connectiviteit

CANTON SOUND SYSTEM
Laat het geluid in de auto, of het nu om muziek
of spraak gaat, nog beter klinken met het
Canton Sound System met tien luidsprekers,
waaronder een centrale luidspreker en een
subwoofer in de bagageruimte.

SIMPLY
CLEVER
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GENIALITEIT
ZIT IN DE DETAILS

Simply Clever

Gemak zit soms in kleine dingen. De OCTAVIA blinkt uit in
slim gebruiksgemak en bevat tal van Simply Clever-details,
die zowel ingenieus als intuïtief zijn.

KAARTHOUDER
Als u een parkeerkaart zichtbaar moet
bevestigen, is de oplossing eenvoudig. De auto
is voorzien van een parkeerkaarthouder onder
de voorruit.

MULTIMEDIAHOUDER
Externe apparaten kunnen veilig worden
vervoerd in de multimediahouder, in de
dubbele bekerhouder in de middenconsole.
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PARAPLUHOUDER
U hoeft niet bang te zijn voor een
beetje regen.
Onder de bijrijdersstoel zit een
opbergvak met een originele
ŠKODA paraplu.

Simply Clever

IJSKRABBER
Dit handige detail zit in de tankklep en
kan na gebruik ook nat gewoon weer
daar worden teruggeplaatst. Ook Simply
Clever: een benzinevulpistool past niet in
de tankopening van een diesel.
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OPGERUIMD
STAAT NETJES

Simply Clever

Opbergvakken vergroten het gebruiksgemak van de auto.
Ze helpen om de auto opgeruimd en netjes te houden en
om spullen veilig te vervoeren. Dat is wel zo prettig voor
alle inzittenden.

DASHBOARDKASTJE
Het gesloten dashboardkastje,
onder in het dashboard aan
bijrijderszijde, is in combinatie
met airconditioning voorzien
van een koelfunctie. Handig
voor onder meer heerlijk koele
drankjes onderweg.
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OPBERGVAK VOOR VEILIGHEIDSVEST
Onder de bestuurdersstoel zit een vak waarin een
veiligheidsvest past.

VOORPORTIERVAKKEN
De voorportiervakken zijn voorzien van een
flessenhouder voor een 1,5-literfles. U kunt er ook een
uitneembaar afvalbakje in plaatsen.

MIDDENARMSTEUN ACHTER
De neerklapbare middenarmsteun
achterin is voorzien van twee
bekerhouders. Voor nog meer comfort op
de achterbank.

Simply Clever

OPBERGVAK VOOR ZONNEBRIL
Dit handige opbergvak boven de binnenspiegel is binnen
het bereik van zowel de bestuurder als de bijrijder.
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HEEL VEEL RUIMTE
VOOR ALLE BAGAGE
De OCTAVIA heeft de grootste bagageruimte in zijn
klasse. De beschikbare ruimte kan optimaal worden
benut. Hiervoor bieden we een keur aan Simply Cleverdetails en -oplossingen aan waaruit u op basis van uw
specifieke behoeften kunt kiezen.

CAPACITEIT
De OCTAVIA biedt voldoende ruimte voor alle bagage van
een groot gezin, ongeacht welke carrosserievariant u kiest.
De OCTAVIA COMBI biedt 610 liter aan bagageruimte
en 1.740 liter met neergeklapte achterbankleuning. De
bagageruimte van de OCTAVIA HATCHBACK heeft een
inhoud 590 resp. 1.580 liter.

Simply Clever

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
EN VIRTUAL PEDAL
De elektrisch bedienbare achterklep (alleen bij de OCTAVIA
COMBI) opent en sluit met een druk op de knop op de
afstandsbediening of de middenconsole. Sluiten kan ook
met een knop in de achterklep. De openingshoogte is
instelbaar, bijvoorbeeld om deze op uw lengte of op de
garagehoogte af te stemmen. De achterklep kan worden
uitgerust met een Virtual Pedal voor contactloos
openen en sluiten.

NEERKLAPBARE ACHTERBANK
De achterbankleuning is in delen neerklapbaar. Ontgrendelen
gaat heel eenvoudig met twee hendels aan de zijkanten van
de bagageruimte.
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BAGAGENETTEN
De bagagenetten vergroten de flexibiliteit van de bagageruimte en houden spullen netjes op hun plek.
Kies uit twee bagagenetten tegen de wanden, een net op de vloer en eventueel één onder de
hoedenplank.

12V-STOPCONTACT
Een ander handig accessoire is het
12V-stopcontact in de bagageruimte.

Simply Clever

BAGAGEFIXEERELEMENTEN
Om ongewenste beweging van bagage
tijdens het rijden te voorkomen, zijn deze
twee kunststof houders met klittenband
ideaal. Wanneer niet in gebruik, kunnen ze
worden opgeborgen in de vakken achter
de achterste wielkasten.

COMFORT
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DRESSCODE:
COMFORTABEL

STUURWIEL EN VIRTUAL COCKPIT
Het multifunctionele lederen stuurwiel kan worden geleverd met
stuurwielverwarming, die via het infotainmentsysteem te bedienen is. Een perfect
overzicht biedt de Virtual Cockpit. Deze toont gegevens van de boordcomputer
in combinatie met andere informatie, zoals navigatie. Er is keuze uit vijf layouts, die via de "View"-knop op het multifunctionele stuurwiel kunnen worden
geselecteerd.

Autorijden moet een lust zijn, geen last. Of u nu voor
zaken onderweg bent of op vakantie, tal van praktische en
ingenieuze details maken van elke rit een ontspannen ervaring.

PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN
Het infotainmentsysteem is in hoge mate te personaliseren, waarbij
verschillende bestuurders hun individuele voorkeuren kunnen opslaan. Denk
daarbij aan de rijmodus en de instellingen van de elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, de airconditioning, de radio en het navigatiesysteem. De
auto wordt geleverd met drie sleutels, zodat maximaal drie personen van hun
eigen, gepersonaliseerde instellingen kunnen genieten.

Comfort

KESSY
Auto's die zijn uitgerust met
KESSY (Keyless Entry, Start
and exit System) hebben een
start-stopknop op de stuurkolom
waarmee de motor sleutelloos kan
worden gestart en afgezet.

35
2-ZONE CLIMATRONIC
De elektronisch geregelde Climatronic-airconditioning
met twee klimaatzones is uitgerust met een
luchtvochtigheidssensor. Deze sensor helpt om
condensvorming op de voorruit te verminderen.

CRUISE CONTROL
Tijdens langere snelwegritten is de cruise control een
welkome ondersteuning. Naast het aanhouden van de
vooraf ingestelde snelheid kunt u met cruise control ook
de snelheid verhogen of verlagen zonder de pedalen te
gebruiken.

ACHTERZIJDE VAN DE JUMBO BOX
Aan de achterzijde van de Jumbo Box vindt
u een 230V-stopcontact en een USBaansluiting.

Comfort

BESTUURDERSSTOEL MET GEHEUGEN
De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
heeft 3 geheugenplaatsen voor de stoel- en
buitenspiegelinstellingen.
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Comfort

INKLAPBARE
BUITENSPIEGELS
De automatisch inklapbare
buitenspiegels klappen
naar binnen zodra de
auto wordt vergrendeld
om beschadiging aan de
spiegels te voorkomen.

LED-INSTAPVERLICHTING
Een welkome entree in het donker. De ledinstapverlichting is ondergebracht in de
buitenspiegels.

KOPLAMPSPROEIERS
Geïntegreerde telescopische
koplampsproeiers rekenen af
met stof en modder.
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Comfort

ZONNEDAK
Het glazen zonnedak van de OCTAVIA HATCHBACK opent en sluit elektrisch. Het is gemaakt van getint glas waardoor het goede
bescherming biedt tegen de zon. U kunt het kantelen of naar achteren schuiven om boven de voorstoelen een open ruimte te
creëren.

VEILIGHEID
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Veiligheid

HIJ DENKT MET
U MEE

De OCTAVIA is uitgerust met diverse actieve en
passieve hulpsystemen, zodat u veilig en ontspannen
kunt rijden. Deze assistenten maken het leven op de
weg nog prettiger.

FRONT ASSIST MET PREDICTIVE PEDESTRIAN PROTECTION
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt de afstand tot de voorligger in de gaten. Zo nodig voert het
systeem automatisch een remingreep uit. De OCTAVIA wordt geleverd met Front Assist met Predictive Pedestrian Protection, die de
bestuurder met een akoestisch/optisch signaal en een korte remschok waarschuwt.
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AUTO LIGHT ASSIST
Light Assist schakelt
automatisch van grootlicht
naar dimlicht en terug wanneer
dat nodig is, wat het comfort
en de veiligheid in het verkeer
verhoogt.

Veiligheid

MANOEUVRE ASSIST
Dit systeem gebruikt
de sensoren van Park
Assist en beschermt
tegen obstakels in de
omgeving van de auto (bij
snelheden tot 10 km/h).
Zodra een obstakel wordt
gedetecteerd, voert het
systeem afhankelijk van de
afstand tot het obstakel
en de rijsnelheid een
noodstop uit.
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Veiligheid

ADAPTIVE CRUISE
CONTROL
Adaptive Cruise
Control is een slimme
snelheidsregeling, die
automatisch voldoende
afstand tot voorliggers
bewaart. Het systeem
werkt met een radar in
de grille.

TRAVEL ASSIST
Travel Assist maakt
gebruik van de
multifunctionele camera
en het navigatiesysteem.
Het herkent bepaalde
verkeersborden en toont
die op het Maxi DOTdisplay* en het scherm van
het navigatiesysteem.
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* Of in de Virtual Cockpit.

Veiligheid

BLIND SPOT DETECT
Blind Spot Detect meet met radarsensoren in de achterbumper de afstand tot verkeer
achter en schuin naast de auto. Daarnaast meet het ook het onderlinge snelheidsverschil.
Indien nodig licht een waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal.
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Prestaties

STERK, SOEPEL
EN BIJ DE TIJD

TRANSMISSIES
Afhankelijk van de motoruitvoering kan de
auto worden geleverd met een 6-versnellings
schakelbak of een 7-traps DSG-transmissie
(Direct Shift Gearbox).

Alle gezinnen hebben iets gemeen en iets wat ze uniek maakt. Hetzelfde geldt
voor onze motoren. Ze zijn betrouwbaar en hebben zo min mogelijk impact op
de omgeving. Als het echter gaat om kracht en vermogen, heeft elke motor zijn
eigen karakter. U kunt dus de motor kiezen die het best bij uw wensen en
verwachtingen past.

MOTOR
Alle benzinemotoren zijn gebaseerd op de TSI-technologie, die ze
een dynamisch karakter geeft.
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PARK ASSIST
Park Assist helpt u op de centimeter
nauwkeurig bij het inparkeren van
de auto. Dit systeem meet of een
plek geschikt is en parkeert de auto
vervolgens automatisch in.

DRIVER ALERT
Dit slimme hulpsysteem
evalueert gegevens van de
stuurbekrachtigingssensoren om
vermoeidheidsverschijnselen van
de bestuurder te detecteren. Het
Maxi DOT-display* waarschuwt de
bestuurder vervolgens dat hij pauze
moet nemen.

LANE ASSIST
Lane Assist helpt u om de
auto op de juiste rijstrook te
houden. De beelden van het
systeem zijn te zien op het
Maxi DOT-display*.

* Of in de Virtual Cockpit.

Veiligheid

ACHTERUITRIJCAMERA
Eenvoudiger inparkeren dankzij de
achteruitrijcamera bij de achterklepgreep.
Deze camera bewaakt de ruimte achter
de auto en geeft de rijlijnen aan op basis
van de breedte van de auto. Geïntegreerde
sproeiers zorgen dat de camera optimaal
werkt.
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VEILIGHEID KOMT OP
DE EERSTE PLAATS

Veiligheid

In extreme situaties waarin de bestuurder de
uitkomst niet meer kan beïnvloeden, nemen de
passieve veiligheidsvoorzieningen van de auto
het over, zoals de airbags. De OCTAVIA kan met
tot wel negen airbags uitgerust worden.

AIRBAGS VOOR BESTUURDER EN BIJRIJDER
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard
beschermen de inzittenden voorin. Bij plaatsing van een
kinderzitje voorin is de bijrijdersairbag uit te schakelen.

KNIE-AIRBAG
Deze airbag, die onder de
stuurkolom zit, beschermt de
knieën en onderbenen van de
bestuurder.
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ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze vier zij-airbags beschermen borstkas
en bekken van de inzittenden voorin en op de
buitenste zitplaatsen achterin bij een aanrijding
van opzij.

Veiligheid

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags ontvouwen
langs de zijruiten en beschermen
zo tegen hoofdletsel.

PRESTATIES

50
Prestaties

DSG
De auto kan, afhankelijk van de
motoruitvoering, met een 7-traps
DSG-automaat (Direct Shift Gearbox)
worden uitgerust.
HILL HOLD CONTROL
Met Hill Hold Control kunt u comfortabel wegrijden op
een helling zonder gebruik van de handrem en zonder
dat de auto achteruitrolt.

OCTAVIA SPORT BUSINESS
De Octavia Sport Business laat uw hart
sneller kloppen. Met de fraaie voor- en
achterspoiler en de sportief gestylede
spiegels oogt de auto nog sportiever.

18 inch VEGA lichtmetalen velgen, glanzend zwart,
geborsteld

17 inch TRIUS lichtmetalen velgen, zwart

UITRUSTING
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BUSINESS EDITION
Tot de standaarduitrusting van de Business Edition behoort onder meer:
opbergvak voor zonnebril, airconditioning, parapluhouder onder de bijrijdersstoel,
middenarmsteun achter met bekerhouder en 12V-stopcontact in de bagageruimte.

BUSINESS EDITION ZWART INTERIEUR
Cool-brushed interieurlijsten
Stoffen/lederen/kunstleren bekleding

Uitrusting

BUSINESS EDITION ZWART INTERIEUR
Cool-brushed interieurlijsten
Stoffen bekleding
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BUSINESS EDITION PLUS
Tot de standaarduitrusting van de Business Edition Plus behoort onder meer: grille in
glanzend zwart, lederen stuurwiel, lederen versnellingshendelknop, elektrisch bedienbare
portierruiten voor en achter, 2-zone Climatronic-airconditioning, Jumbo Box, in hoogte
verstelbare bestuurders- en bijrijdersstoel met lendensteun en acht luidsprekers.

BUSINESS EDITION PLUS
ZWART/BEIGE INTERIEUR
Dark-brushed interieurlijsten
Suedia/lederen/kunstleren bekleding

BUSINESS EDITION PLUS
ZWART INTERIEUR
Dark-brushed interieurlijsten
Suedia/lederen/kunstleren bekleding

BUSINESS EDITION PLUS
ZWART INTERIEUR
Dark-brushed interieurlijsten
Lederen/kunstleren bekleding

Uitrusting

BUSINESS EDITION PLUS ZWART/BEIGE INTERIEUR
Dark-brushed interieurlijsten
Suedia/lederen/kunstleren bekleding

Business Edition zwart (stof)

Business Edition Plus zwart (stof/leder/kunstleer)*

Sport business grijs/rood sportstoelen*

Business Edition Plus zwart (stof)

Uitrusting

BEKLEDING
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Business Edition Plus zwart (Suedia/leder/kunstleer)*

Business Edition Plus zwart (leder/kunstleer)*

Uitrusting

Business Edition Plus beige (Suedia/leder/kunstleer)*

Business Edition Plus beige (leder/kunstleer)*

* Extra uitrusting.

57

ACCESSOIRES
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CHROMEN ACHTERKLEPSTRIP
ŠKODA Originele Accessoires
> (5E5 064 711A)
> voor de OCTAVIA COMBI (5E9 064 711A)

DECORATIEVE BUITENSPIEGELKAPPEN - ZWART
ŠKODA Originele Accessoires
(5E0 072 530B)

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN MET ROESTVRIJSTALEN INZETSTUKKEN
ŠKODA Originele Accessoires
(5E0 071 303A)

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN - ZWART
ŠKODA Originele Accessoires
(5E0 071 303)
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ROESTVRIJSTALEN PEDAALKAPPEN VOOR AUTO'S MET LINKS STUUR
ŠKODA Originele Accessoires
> voor automatische transmissie (5E1 064 205)
> voor schakelbak (5E1 064 200)

AFNEEMBARE TREKHAAK
ŠKODA Originele Accessoires

DAKDRAGERS
ŠKODA Originele Accessoires
> voor de OCTAVIA (5E5 071 126)

DAKDRAGERS
ŠKODA Originele Accessoires
> voor de OCTAVIA COMBI (5E9 071 151)
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VELGEN

Wist u dat...
alle lichtmetalen velgen de rigoureuze goedkeuringstests van ŠKODA AUTO hebben ondergaan, om aan te
tonen dat ze bestand zijn tegen corrosie, milieu-invloeden en rijbelasting? Bovendien zijn alle lichtmetalen
velgen voorzien van een extreem harde, hittebestendige lak.

Xtrem 5E0 071 499A JX2
lichtmetalen velgen 7.5J x 19"
voor 225/35 R19 banden ET51, glanzend zwart
geborsteld (alleen voor OCTAVIA RS)
ŠKODA Originele Accessoires

Xtrem 5E0 071 499 HA7
lichtmetalen velgen 7.5J × 19"
voor 225/35 R19 banden ET51, antraciet metallic geborsteld (alleen voor OCTAVIA RS)
ŠKODA Originele Accessoires

Xtrem 5E0 071 499B 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 19"
voor 225/35 R19 banden ET51, zilver metallic
geborsteld (alleen voor OCTAVIA RS)
ŠKODA Originele Accessoires

Gemini 5E0 071 498G FL8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zwart metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Gemini 5E0 071 498E HA7
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
antraciet metallic geborsteld
ŠKODA Originele Accessoires

Gemini 5E0 071 498F 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Turbine 5E0 071 498J HA7
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
antraciet metallic geborsteld
ŠKODA Originele Accessoires

Turbine 5E0 071 498K 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic geborsteld
ŠKODA Originele Accessoires
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Turini 5E0 071 498 ZG6
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
mat zwart
ŠKODA Originele Accessoires

Turini 5E0 071 498B 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Vega 5E0 071 498N JX2
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
glanzend zwart geborsteld
ŠKODA Originele Accessoires

Alaris 5E0 071 498D 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Pictoris 5E0 071 498H 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Golus 5E0 071 498C 8Z8
lichtmetalen velgen 7.5J × 18"
voor 225/40 R18 banden ET51,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Hawk 5E0 071 496 JX2
lichtmetalen velgen 7.0J x 17"
voor 225/45 R17 banden ET49,
glanzend zwart geborsteld
ŠKODA Originele Accessoires

Denom 5E0 071 497 8Z8
lichtmetalen velgen 7.0J × 17"
voor 225/45 R17 banden ET49,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires
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Crystal 5E0 071 496A 8Z8
lichtmetalen velgen 6.0J × 17"
voor 205/50 R17, 205/55 R17 banden ET48,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Star 5E0 071 496H FL8
lichtmetalen velgen 6.0J × 16"
voor 205/55 R16, 205/60 R16 banden ET48,
zwart metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Teron 5E0 071 497A 8Z8
lichtmetalen velgen 7.0J × 17"
voor 225/45 R17 banden ET49,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Crystal 5E0 071 497E FL8
lichtmetalen velgen 6.0J × 17"
voor 205/50 R17, 205/55 R17 banden ET48,
zwart metallic
ŠKODA Originele Accessoires

Star 5E0 071 494A 8Z8
lichtmetalen velgen 6.0J × 16"
voor 205/55 R16, 205/60 R16 banden ET48,
zilver metallic
ŠKODA Originele Accessoires
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KUNSTSTOF BAGAGERUIMTESCHAAL
ŠKODA Originele Accessoires
> voor de OCTAVIA (5E5 061 162)
> voor de OCTAVIA COMBI (5E9 061 162)

RUBBEREN BAGAGERUIMTEMAT
ŠKODA Originele Accessoires
> voor de OCTAVIA (5E5 061 160)
> voor de OCTAVIA COMBI (5E9 061 160)

SCHEIDINGSREK (OVERDWARS)
ŠKODA Originele Accessoires
voor de OCTAVIA COMBI (5E9 071 195)

BAGAGENETTEN - ROOD (SET VAN 3)
ŠKODA Originele Accessoires
(5E0 017 700)
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RUBBEREN VLOERMATTEN (SET VAN 4)
ŠKODA Originele Accessoires
> voor auto's met links stuur (5E1 061 550)
> voor auto's met rechts stuur (5E2 061 550)

TEXTIELE VLOERMATTEN (SET VAN 4)
ŠKODA Originele Accessoires
> voor auto's met links stuur (5E1 061 404B)
> voor auto's met rechts stuur (5E2 061 404B)

SMART HOLDER - HAAK
ŠKODA Originele Accessoires
(3V0 061 126)

SMART HOLDER - ADAPTER
ŠKODA Originele Accessoires
(3V0 061 128

AFVALBAKJE IN PORTIER
ŠKODA Originele Accessoires
zwart (5JA 061 107 9B9)

HOES VOOR COMPLETE WIELENSET
ŠKODA Originele Accessoires
(000 073 900B)
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SMART HOLDER - MULTIMEDIAHOUDER
ŠKODA Originele Accessoires
(3V0 061 129)

SMART HOLDER - KLEDINGHANGER
ŠKODA Originele Accessoires
(3V0 061 127)

VERBINDINGSKABEL USB
ŠKODA Originele Accessoires
> Micro (5JA 051 446J)
> Mini (5JA 051 446H)
> Apple (5E0 051 510E)
> USB C (565 051 510)

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties,
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en
uitrustingen contact op met uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent die
voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten en
helpt u tevens met het plannen van uw dag.

ŠKODA Connect App
Voor volledige controle over uw auto.
Download ŠKODA Connect en krijg op elk
moment toegang tot belangrijke informatie,
zoals de actieradius, routeplanning of uw
laatste parkeerpositie.

EROVER LEZEN IS AL LEUK,
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

SKO19B170

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN
PROEFRIT

Uw ŠKODA Partner:

