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ŠKODA Yetkili Satıcınız

Bu katalogda yer alan araç modellerine ilişkin belirtilen özellikler hiçbir taahhüt teşkil etmez. Bazı modeller, standart donanımda
bulunmayan bazı ilave opsiyonel ekipmanlarla donatılabilir veya standart donanımda gösterilen bir takım donanımlar çıkarılabilir.
Ayrıca, ürünlerin aynı tip olmaları halinde bile farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir. Üretici firma ve Yüce Auto,
önceden haber vermeksizin, bireysel model donanımlar veya teknik parametrelerdeki değişiklikler dahil olmak üzere aracın tip
ve spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Standart ve ilave donanımlar, mevcut fiyatlar ve teslimat koşulları
bağlayıcı olmayıp ayrıntılı bilgi almak için lütfen Škoda yetkili satıcısına başvurunuz.

www.skoda.com.tr

facebook.com/skodaturkiye

ŠKODA

OCTAVIA
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HER AÇIDAN
TAVRI NET
OCTAVIA’daki her ayrıntı sonsuz bir estetikle
modern teknoloji arasında oynanan ve otomobile
izlemeye değer bir görünüm katan bir oyundur.
Böylece, her defasında kalbinizi yoran bu heyecanın
ardından sıra aynı duyguları aklınızda yaşamaya
gelmiş demektir.

YAN GÖRÜNÜM
Pürüzsüz düz yüzeyler ve cesur bir görünüm
iradesine ulaşan kristal şekilli kenarlar yan
görünümün bütünlüğünü oluşturmaktadır.
Sedan gövdesinde yer alan balık sırtı şeklindeki
arka kapı kesimi ve eğimli tavan yapısı ile
dinamik ve bir o kadar ayırtedici bir duruş
sergiliyor. SunSet renkli camlar dış görünümün
yanında arkada oturan yolcuların da konforunu
geliştirmektedir.

Dizayn

ÖN GÖRÜNÜM
Çift ön far otomobile belirgin ve kolay tanınan bir görünüm katmaktadır.
Fevkalade tasarımı, sis farlarının keskin kenarlarına mükemmel bir
uyum sağlamaktadır. Büyük ve yekpare ön panjur, farklı şekilde
biçimlendirilmiş motor kapağı ile birlikte saygıya hükmetmekte ve
emniyet ve güvenilirlik gibi özellikleri doğrulamaktadır.

ARKA GÖRÜNÜM
Arkada tipik şekilde
ŠKODA’ya ait olduğu bilinen
birçok öğe bulacaksınız:
Kendine özgü logo ve
model adı, plaka için kristal
şekilli alan ve otomobil için
daha iyi görünürlük sağlayan
“kedi-gözü” reflektörleri.
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AYDINLATMA
SANATI
Otomobilin dışındaki farlar bizi yalnızca kullanışlılık
açısından değil, ayrıca estetik kalitesiyle de
değerlendirme yapmaya zorluyor. Yenilikçi
teknolojiyi eşsiz bir tasarımla harmanladığınızda
aydınlatma sanatsal bir konuya dönüşür ve
yolcunun emniyetini önemli ölçüde arttırır.

AFS’Lİ FULL LED
ÖN FARLAR
OCTAVIA için iki tip ön
far sunulmaktadır.
Yüksek kaliteli versiyon
tüm işlevler dahilinde
LED teknolojisi
sunmaktadır. LED’ler
yüksek performans ve
yüksek enerji verimliliği
sunarken, AFS (Adaptif
Ön Far Sistemi)
aydınlatma yoğunluğunu
özel koşullara göre
(örnek: şehir içi, otoyol
veya yağmur altında
sürüş) ayarlamaktadır.

LED ARKA FARLAR
OCTAVIA’nın aydınlatma
imzası dışavurumcu ve
belirgindir. Arka farlar
(iki seçenek olarak
sunulur) daima LED
ile donatılmış halde
sunulmaktadır. ŠKODA
modellerinde tipik bir
özellik olan kendine özgü
C-şekilli aydınlatma,
aracın kendine güvenli
bir şekilde dikkatleri
üzerinde toplamasını
sağlamaktadır.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Dizayn

ELEKTRİKLİ AÇILABİLİR CAM TAVAN*
Bırakın da içeri daha fazla ışık ve temiz hava
girsin. Sedan ve Combi gövde seçenekleri için
sunulan renkli camdan imal edilmiş elektrikli
açılabilir cam tavan, ön koltukların üzerinde
geniş bir açık alan yaratabilmenizi mümkün
kılmaktadır.
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İÇ
TASARIM

CLIMATRONIC
Elektronik düzenleme özellikli Climatronic iki bölgeli klimaya ayrıca
ön camdaki buğulanmayı azaltan bir nem sensörü takılmıştır.

OCTAVIA’nın iç tasarım öğeleri otomobilin iç kısmı boyunca
kendini gösteren yumuşak ve uyumlu ambiyans ışıkları ile
daha konforlu, rahat ve aşina bir görünüm arz etmektedir.

ARKA GÜÇ ÜNİTESİ*
Ön kol dayamanın arka kısmında bir adet 230V priz ve
bir de USB yuvası bulabilirsiniz.

Dizayn

KESSY*
KESSY (Anahtarsız Giriş,
Çalıştırma ve Çıkış Sistemi)
ile donatılan otomobillerde
anahtarsız kontak çalıştırma
ve motorun kapatılmasına
yönelik olarak direksiyon
kolonu üzerinde bir Start/Stop
(Çalıştırma/Durdurma) tuşu
bulunmaktadır.

AMBİYANS AYDINLATMASI
Bir favori renk seçilmesi veya her günü farklı bir renk tonuyla
tamamlamak sizin kendi seçiminize bağlıdır. Ambiyans
aydınlatması 10 adet çekici renk seçeneği sunmaktadır.

Yeşil ambiyans aydınlatması.

Mavi ambiyans aydınlatması.

Kırmızı ambiyans aydınlatması.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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DİJİTAL EVRENİNİZİN
BAŞKENTİ
Bilgi - eğlence şaşırtıcı bir hızla harekete geçer. Çekici tasarım
ve hayranlık uyandırıcı çok sayıda işlevi dört gözle beklerken,
OCTAVIA harici cihazlarınızla kesintisiz bir şekilde senkronize
olur. Daha da iyisi, çocuklarınız bir yolculuk esnasında asla
sıkılmayacaklar.

CANTON SES SİSTEMİ*
Müzik ya da sözlü
konuşma olsun, bagaj
bölmesinde bir
subwoofer ve bir
merkezi hoparlörü
içeren 10 hoparlörlü
Canton Ses Sistemi ile
mutlak ses berraklığının
keyfini yaşayın.

PHONE BOX*
(TELEFON KUTUSU)
Vites kolunun önünde
yerleşik bulunan bu
pratik telefon bölmesi
mobil cihazınız için
güçlendirilmiş bir sinyal
yaratır. Aynı zamanda,
sürüş esnasında
akıllı telefonunuzu
kablosuz bir şekilde
şarj eder. (Kablosuz şarj
özelliğini sunan telefon
modellerinde
kullanılabilmektedir.)

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
**Android Auto uygulaması Türkiye’de henüz kullanıma sunulmamış olup Google Play Store üzerinden
elverişli olduğu zaman indirilebilir.

BOLERO
Sınıfının en iyisi Bolero radyo 8" renkli dokunmatik ekranla birlikte bir
USB bağlantısı, SD kartı yuvası, Bluetooth, SmartLink+ sistemi ve 8 hoparlör
sunmaktadır. Cihaz otomobil menüsünün kumanda edilmesi amacıyla da
kullanılabilir.

Bağlanabilirlik

SMARTLINK+
SmartLink+ sistemiyle (MirrorLink®’i destekleyen ŠKODA Connectivity uygulamaları, Apple CarPlay ve
Android Auto**) otomobilin bilgi-eğlence sistemi sürüş esnasında otomobilin sürücüsünün mobil telefonunu
güvenle kullanabilmesini mümkün kılar. Ayrıca, araçlar için güvenli olduğu belgelenmiş kurulmuş olan tüm
uygulamalar MirrorLink®, Apple CarPlay veya Android Auto** ile uyumludur. SmartLink+ sistemi ayrıca
SmartGate işlevini de kapsamaktadır. Sürüş ekonomisi, sürüş dinamikleri veya yaklaşmakta olan
bakım bilgisi gibi ilginç verilere erişmek için akıllı telefonunuzu Wi-Fi vasıtasıyla otomobilinize bağlamanızı
mümkün kılar.
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YARDIMCI PİLOTUNUZ
HER ZAMAN YANINIZDA
Çeşitli aktif ve pasif destek sistemleri OCTAVIA ile yapılan
her sürüşün güvenli ve tamamen sorunsuz olmasını sağlar.
Bu destek sistemleri yol size ne getirirse getirsin vakit
kaybetmeden cevap vermenizi mümkün kılmaktadır.

KÖR NOKTA TESPİT SİSTEMİ*
Kör Nokta Tespit Sistemi arka tampondaki sensörleri kullanarak
otomobilin arkasında ve yanındaki alanlarda bulunan kör alanları izler.
Çevredeki araçlarla aradaki mesafeye ve hızlarına dayanarak sürücünün
uyarılması gerekip gerekmediğine karar verir.

Güvenlik

YAYA ALGILAMA VE KORUMA ÖZELLİKLİ ÖN BÖLGE ASİSTANI*
Yeni OCTAVIA, sürücüyü görsel/işitsel sinyal yanında frenlerin hafif bir şekilde
sarsılmasıyla uyaran önleyici yaya koruma özelliğiyle birlikte işlevleri daha da
genişletilmiş olan Ön Bölge Asistanı ile birlikte sunulmaktadır. Ön panjurda
bulunan bir radar cihazını kullanan Ön Bölge Asistanı, otomatik yavaşlama ve
frenleme özellikleri dahil olmak üzere önde seyreden araçla aradaki mesafeyi
izlemek için tasarlanmıştır.

ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ*
Temel hız sabitleme sistemine ilaveten ön panjurda bir radar cihazı kullanan bu
destek sistemi önünüzdeki araçlarla aranızda güvenli bir mesafeyi muhafaza eder.

OTOMATİK FAR ASİSTANI*
Far Asistanınız uzun ve kısa fara kendiliğinden
geçiş yaparak trafikte konfor ve emniyeti artırır.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI*
Otomobilinizi bagaj kapısının açma noktasında
bulunan geri görüş kamerası ile donatarak daha kolay
park etmenin keyfini yaşayın. Bu kamera otomobilin
arkasındaki alanı izler ve aracın genişliği temelinde sürüş
şeritlerini gösterir. Entegre yıkama üniteleri kameranın
işlevselliğini artırır.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI*
Otomobilin doğru şeritte kalma görevini
Şerit Asistanına bırakın. Sistem Maxi
DOT ekran üzerinde görüntülenir.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN
ZARİF YÜZÜ !
10,25’’ boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik otomobil kadran tasarımlarına yepyeni bir
yorum getiriyor. 1280x480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araç
durumu, sürüş verileri, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametlerine
ait tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında ulaşabilirsiniz.
Klasik görünüm modu

Konfor görünüm modu

Sürüş bilgi görünüm modu
*Görsellerde yer alan navigasyon parametreleri yalnızca opsiyonel olarak sunulan Columbus Multimedya Sistemine
sahip araçların Dijital Gösterge Panelinde bulunmaktadır.

Teknoloji

Modern görünüm modu
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AMBITION

Octavia için giriş donanım seviyesi olan
Ambition, temel beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
LED gündüz farları, LED arka farlar, Bluetooth,
deri direksiyon simidi, sürücü yorgunluk
algılayıcısı gibi dikkat çekici özellikler öne
çıkıyor.

STYLE

Her detayıyla sizi ayrıcalıklı kılacak Style donanım seviyesi
birbirinden çarpıcı özellikler ile dikkat çekiyor. Dış tasarımda
FULL LED far grubu ve üst seviye arka far grubu ve krom
tampon dekoru gibi kullanışlı ve zarif detaylar ile ilk bakışta
ayrışıyor. 8” boyutundaki Bolero ekran ve akıllı telefon
entegrasyon özelliği sunan Smartlink+ gibi ileri nesil özellikler
ile birlikte, LED iç ambiyans aydınlatması gibi şık detaylar ve
birçok özellik cazibesini daha da artırıyor.

AMBITION-OPTIMAL SİYAH KABİN
Parlak Gümüş Dekor - Kahverengi Döşeme

AMBITION-OPTIMAL SİYAH KABİN
Parlak Gümüş Dekor - Siyah Döşeme

Özelleştirme

OPTIMAL

STYLE BEJ KABİN
Fırçalanmış Koyu Dekor
Bej Suedia Döşeme

STYLE BEJ KABİN
Fırçalanmış Koyu Dekor
Bej Yarı Deri Döşeme

Ambition ile aynı kabin tasarımına sahip olan
Optimal donanım seviyesi tasarım ve konfor
odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. 16” Ilias
alaşım jantlar, ön sis farları, arka park sensörü
ve hız sabitleyici gibi öne çıkan donanımlarıyla
konfor ve görselliği pekiştiriyor.

STYLE SİYAH KABİN
Fırçalanmış Koyu Dekor
Siyah Tam Deri Döşeme
STYLE SİYAH KABİN
Fırçalanmış Koyu Dekor
Siyah Kumaş Döşeme

- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklıdır.
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RENKLER
AKÇA KAHVE METALİK

ENERJİ MAVİSİ OPAK

GÜMÜŞ METALİK

AY BEYAZI METALİK

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

METAL GRİSİ METALİK

YARIŞ MAVİSİ METALİK

LAZER BEYAZI OPAK

KADİFE KIRMIZISI EXCLUSIVE

CORRIDA KIRMIZISI OPAK

JANTLAR
18" PICTORIS* alaşım jantlar

18" ALARIS* alaşım jantlar

16" ILIAS alaşım jantlar

16" VELORUM* alaşım jantlar

16" ALCATRAS alaşım jantlar

17" TRIUS* siyah alaşım jantlar

17" TRIUS alaşım jantlar

17" DENOM* alaşım jantlar

16" TEKTON kapaklı jantlar

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Özelleştirme

18" GOLUS* alaşım jantlar
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Turboşarjlı benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan enjeksiyon sistemi

1.5 TSI/150 PS ACT
Turboşarjlı benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan enjeksiyon sistemi

1.6 TDI/115 PS SCR
Turbodizel motor, yüksek basınçlı
doğrudan enjeksiyon
common rail sistemi

98 0

1.0 TSI/115 PS

983

TEKNİK ÖZELLİKLER
OCTAVIA

568 l
1,084

MOTOR
4/1,498

4/1,598

150/5,000–6,000

115/3,250–4,000

Maksimum tork (Nm/dd)

200/2,000–3,500

250/1,500–3,500

250/1,750–3,200

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin, RON min. 95

Kurşunsuz benzin, RON min. 95

Dizel

14°

3/999
115/5,000–5,500

12.3°

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)
Maksimum güç (PS/dd)

886

2,686

1,087

4,670

PERFORMANS
Azami hız (km/s)

208

223

203 (204)

Hızlanma 0–100 km/s

9.9

8.7

10.2 (10.4)

6.5

4.8 (4.4)

4.2

3.8 (3.6)
4.1 (3.9)

– ortalama

4.9

5.0

CO2 emisyonları (g/km)

111

115

107 (103)

Dönme çapı (m)

10.6

10.6

10.6

1,010

6.2
4.1

1,449

– şehir içi
– şehir dışı

1,454

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)

GÜÇ AKTARIMI
Tip

Önden çekiş

Önden çekiş

Önden çekiş

Debriyaj

Hidrolik tek diskli kavrama

Çift koaksiyel çok diskli kavrama,
elektro-hidrolik kontrollü

Hidrolik tek diskli
kavrama (Çift koaksiyel çok diskli
kavrama, elektro-hidrolik kontrollü)

Şanzıman

Manuel 6 ileri

Otomatik 7 ileri DSG

Manuel 5 ileri
(Otomatik 7 ileri DSG)

1,246

1,295

1,348

Boş ağırlık – standart versiyonda 75 kg
sürücü ile (kg)
Taşıma kapasitesi – bir sürücü ve ekstra
donanım dahil (kg)

625

625

625

Toplam ağırlık (kg)

1,796

1,845

1,898 (1,898)

Römork ağırlığı frensiz (max. kg)

620

640

670 (680)

Römork ağırlığı frenli – 12% (max. kg)

1,500

1,700

1,500

Yakıt deposu kapasitesi (l)

50

50

1,461

AĞIRLIK

50 + 13 SCR

DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER

1,549

1,549

2,017

1,814

SEDAN

Tip

5 kapı

Uzunluk / Genişlik (mm)

4,670/ 1,814

Sürtünme Katsayısı CW

Motor versiyonuna bağlı olarak 0.270–0.282-0.291

Yükseklik (mm)

1,461

Dingil mesafesi (mm)

2,686

Şasi
Ön aks

McPherson süspansiyon, çift salıncaklı ve burulma tipi viraj demiri

İz genişliği ön/arka (mm)

1,543 / 1,534

Arka aks

Bileşik bağlantılı krank aksı

Yerden yükseklik (mm)

96

Fren sistemi

Çift devreli vakum takviyeli hidrolik çift çapraz devre fren sistemi

Kabin ölçüleri

– ön frenler

İçten soğutmalı ve tek pistonlu yüzer tip kaliperli disk frenler

Ön/arka omuz mesafesi (mm)

1,398/1,378

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

983/980

Direksiyon

Elektro - mekanik direksiyonlu direkt kremayer dişli direksiyon

Bagaj hacmi (max. l)

568/1,530

Jantlar

Standart donanım için: 6.5J x 16" - 7.0J x 17"

Lastikler

Standart donanım için: 205/55 R16 - 225/45 R17

- Yukarıda yer alan değerler 205/55 R16 ebatlı lastiklere sahip araçlar için geçerlidir. Farklı ebat lastik ve ilave aksesuar kullanımında değişiklik gösterebilir. ( ) Otomatik şanzımanlı versiyonlar için geçerlidir.

Teknik Özellikler

Dış ölçüler

Gövde

