ŠKODA

		OCTAVIA
Clever
				Edition

Voordeel tot

€ 3.500

ALLEEN UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

Prijzen OCTAVIA Clever Edition per 1 januari 2020
MOTOR

VERMOGEN

TRANSMISSIE

CONSUMENTEN
ADVIESPRIJS*
INCL. BPM
INCL. BTW

FISCALE
WAARDE
INCL. BPM
INCL. BTW

FISCALE
BIJTELLING

CO2UITSTOOT
(G/KM)

BPM
BEDRAG

NETTO
CATALOGUSPRIJS
EXCL. BPM
EXCL. BTW

BRUTO
CATALOGUSPRIJS
INCL. BPM
EXCL. BTW

RIJKLAARMAAK
KOSTEN,
RECYCLINGBIJDRAGE
EN LEGES**

COMBI BENZINE
1.0 TSI Greentech

85kW/115pk

DSG-7 automaat

€

29.290

€

28.455

0

112

€

4.568

€

19.741

€

24.309

€

835

85kW/115pk

DSG-7 automaat

€

31.065

€

30.230

0

105

€

7.798

€

18.539

€

26.337

€

835

COMBI - DIESEL
1.6 TDI Greentech

DSG = automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.
* De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recycling- en beheerbijdrage en leges) bij levering vóór 1 juli 2020. Wijziging vanaf 1 juli 2020:
• Per 1 juli 2020 zal de Nederlandse overheid het BPM-stelsel wijzigen
• Per 1 juli 2020 kan iedere optie die wordt toegevoegd aan een auto leiden tot een hogere CO2 emissie en een hogere BPM. Dit zal per auto worden bepaald
• Uiterlijk 31 december 2020 zullen nieuwe auto’s moeten voldoen aan de nieuwe Euro 6d emissienorm die voor de EU zal gelden, wat zal leiden tot nieuwe CO2 emissiecijfers
	Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van bovengenoemde wijzigingen op de CO2 emissie van de door jou gewenste auto. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de uiteindelijke hoogte van de BPM te bepalen en daarmee
de totaalprijs van jouw auto. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de ŠKODA dealer. Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.
** Rijklaarmaakkosten á € 753,11 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 35,00 (incl. btw). Leges á € 46,89 (btw-vrijgesteld).

Consumenten
Adviesprijs
incl. BTW

Opties en pakketten OCTAVIA Clever Edition
AUDIO EN COMMUNICATIE
DAB (digitale radio ontvangst)
Virtual cockpit (Digitaal instrumentenpaneel)
FUNCTIONEEL
Bagagescheidingsnet achter de achterbank
Reservewiel (thuiskomer)
-Let op: verplicht met Lichtmetalen velgen 17" Trius
Reservewiel (volwaardig)
- Let op: niet mogelijk i.c.m. lichtmetalen velgen 17" Trius
Trekhaakvoorbereiding
COMFORT
Elektrisch te openen en sluiten achterklep
Adaptive Cruise Assistant, inclusief Front Assistant
Optical Parking Assistent achter (parkeercamera)
Parking Distance Control voor en achter
DESIGN
Dakrailing zilverkleurig
Het kiezen voor grotere velgen kan gevolgen hebben voor zowel de CO2-uitstoot, bijtelling en BPM heffing. Kijk voor de gevolgen in de bandenmaattabel hieronder.
Lichtmetalen velgen 17 inch Trius met banden 225/45 R17
Basislak
Metallic lak
Speciale lak: Laser White
Signaallak: Candy White, Corrida Red
Metallic lak: Velvet Red

Wielkeuze en CO2-emissie OCTAVIA Clever Edition
Motor
1.0 TSI Greentech
1.6 TDI Greentech

Vermogen
85kW / 115pk
81kW / 110pk

Transmissie
DSG-7 automaat
DSG-7 automaat

CO2
112
105

16" velgen
Bijtelling
22%
22%

CO2
114
107

17" velgen
Bijtelling
22%
22%

Extra BPM
€ 258
€ 438

Netto
catalogus
prijs
excl. BTW

€
€

100
490

€
€

83
405

€

170

€

140

€

100

€

83

€
€

100
190

€
€

83
157

€
€
€
€

390
600
390
290

€
€
€
€

322
496
322
240

€

150

€

124

€
€
€
€
€
€

300
0
550
390
120
890

€
€
€
€
€
€

248
0
455
322
99
736

Standaarduitrusting OCTAVIA Clever Edition
De standaarduitrusting omvat o.a:
• 12 Volt aansluiting in kofferbak
• ABS inclusief noodremassistent en anti-slip regeling
• Airconditioning
• Afsluitbaar vak onder middenconsole
• Airbags vóór (uitschakelbaar voor passagiersstoel)
• Anti-Misfueling System, voorkomt tanken van verkeerde brandstof
• Apple Connectivity
• Bandenreparatieset
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Bekerhouder
• Binnen- en buitenspiegels automatisch dimmend
• Bluetooth telefoonvoorbereiding met Phone Box,
draadloos opladen*** en voice control
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar
• Buitenspiegels en handgrepen in exterieurkleur meegespoten
• Buitenspiegels met geïntegreerde knipperlichten
• Buitenspiegels zelfdimmend met boardingspots
• Buitentemperatuurmeter
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Chromen accenten in interieur
• Chromen raamlijsten
• Cruise control
• Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones
• Crew Protect Assistant, pre-crash systeem
• Dagrijverlichting
• Dakrailing zwart
• Drie hoofdsteunen achter

• Driver Activity Assistant, vermoeidheid waarschuwingssysteem
• Dubbelzijdige mat in kofferbak
• Elektrische raambediening voor en achter
• ESC (Elektronische Stabiliteits Controle)
• Gekoeld handschoenenvak
• Getint glas, voor- en zijruiten warmtewerend
• Gordijn-airbags voor en achter
• Half lederen bekleding
• Halogeen reflector koplampen met hoogteverstelling
• Handschoenenvak met verlichting
• Hill hold control (alleen op automaat)
• Hoofdsteunen vóór met WOKS-systeem (anti-whiplash)
• Houder voor veiligheidsvest onder bestuurdersstoel
• IJskrabber in tankklep
• In delen neerklapbare rugleuning van achterbank
• In hoogte verstelbare voorstoelen met lendesteun
• ISOFIX / TopTether voorbereiding op buitenste zitplaatsen achter
• Knie-airbag voor bestuurder
• LED achterlichten luxe variant met LED kentekenplaatverlichting
• Lederen handremgreep en versnellingspookknop
• Leeslampjes voor en achter
• Lichtassistent met Coming Home, Leaving Home en tunnellicht
• Lichtmetalen velgen 16 inch Alcatras met banden 205/55 R16
• Make-up spiegels in de zonnekleppen
• MaxiDOT met kleurendisplay
• MDI, aansluitmogelijkheid voor USB
• Middenarmsteun vóór met opbergvak
• Middenarmsteun achter met opbergvak en skiluik

* Geïntegreerde Mijn ŠKODA Module inclusief 3 jarig abonnement
Mijn ŠKODA app voor Android (2.3 of hoger) en Apple (iOS 7 of hoger) met de volgende functionaliteiten:
- Dashboard met inzicht in brandstof niveau, bewegingsalert en status van deurvergrendeling en handrem
- Rijstijlscore op jouw rijprestaties
- Locatiebepaling van de auto
- Eerst komend onderhoud en eventuele storingen
- Pechhulp; inschakeling van de mobiliteitsservice via de app

• Mijn ŠKODA Module incl. 3 jarig abonnement *
• Mistlampen vóór
• Mistlampen vóór met Corner functie
• Multi Collision Brake, remt automatisch na ongeval
• Multifunctioneel 3-spaaks sportstuurwiel (DSG met schakelpaddles)
• Navigatie Amundsen met 8 inch kleuren touchscreen incl. 1 jaar
infotaiment Online **
• Opbergvakken achter de achterste wielkasten
• Opbergvakken in achterzijde van de voorstoelen
• Opbergvak voor (zonne)bril
• Parkeerkaarthouder
• Parkeersensoren achter
• Regensensor
• Ruitenwisser achter
• Ruitenwisser vóór met variabele interval
• Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
• Startblokkering
• Stoelverwarming op de voorstoelen
• Stoffen bekleding Sly
• Sunset (extra donker getinte ramen achter)
• Twee lifehammers
• Uitneembare afvalbakken in voorste deurportieren
• Verlichting in kofferbak
• Vier additionele luidsprekers
• Verwarmde ruitensproeierkoppen
• Wegklapbare bagagehaken in kofferbak
• Zij-airbags voor en achter

** I nfotainment Online, Care Connect of Emergency call xijn onderdeel van ŠKODA Connect.
Kijk voor meer informatie over Infotainment Online op skoda.nl/skoda-connect
*** Draadloos opladen werkt alleen i.c.m. smartphones die beschikken over de Qi-technology.

Kijk voor meer informatie op skoda.nl/mijnskoda

Navigatiesysteem Amundsen

Half lederen bekleding

LED achterlichten

SKO20L164

skoda.nl

Jouw ŠKODA-dealer:

Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren.
Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je te allen tijde op onze website skoda.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook jouw dealer
vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.
Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten van de ŠKODA OCTAVIA Clever Edition te vervallen. Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

