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4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 

ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

https://www.skoda.nl/service/garanties/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia




Leef verstandig, leef gezond, leef gelukkig, leef samen, leef het leven. 
We krijgen steeds vaker te horen hoe we moeten leven. En voor iedereen 
die het niet meer wil horen, is er nu iets te zien: de nieuwe ŠKODA 
OCTAVIA. Maar niet alleen het zeer indrukwekkende nieuwe design 
trekt de aandacht. De nieuwe OCTAVIA is een auto voor alles wat er in 
je opkomt - of niet. Of het nu gaat om kinderen, hobby's, stijl, snelheid 
of zelfs gezelligheid. Dankzij heel veel ruimte, de nieuwste technologie 
en veiligheidsassistenten evenals tal van slimme ideeën, kun je je 
concentreren op dat wat telt – je eigen leven leiden. 

ŠKODA. Simply Clever.

LEEF ZOALS JE WILT

*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.
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De OCTAVIA belichaamt de designtrend van ŠKODA: een combinatie van esthetiek, 
veiligheid en gebruiksgemak. Of je de auto nu als geheel ziet of dichterbij komt en 
de unieke kenmerken van de OCTAVIA ontdekt, de OCTAVIA straalt de harmonie van 
functionaliteit en emotie uit.

EMOTIES IN BEWEGING

STIJL EN 
FUNCTIONALITEIT
De OCTAVIA heeft 
dynamische lijnen, 
evenwichtige proporties en 
opvallende kenmerken, zoals 
de grille en de koplampen 
in de vorm van een pijl. De 
mistlampen zijn eveneens 
onmiskenbaar. Ze zijn niet 
alleen functioneel, maar 
spelen ook een belangrijke rol 
in het design.

ŠKODA
De naam ŠKODA staat 

prominent op de achterklep.

https://configurator.skoda.nl/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia




PANORAMADAK
Laat meer licht en 
frisse lucht binnen in 
het interieur. Met het 
elektrisch bedienbare 
panoramadak van de 
OCTAVIA COMBI, dat 
gemaakt is van getint 
glas, kun je boven de 
voorstoelen een grote 
open ruimte creëren.
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DAKRAILS
De auto heeft nieuwe dakrails die volledig op het dak liggen en de duidelijke 
aerodynamische vorm volgen.





LICHTDESIGN
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KOPLAMPEN EN 
MISTLAMPEN

Bij de buitenverlichting is het 
unieke kristaldesign van ŠKODA 

gecombineerd met een 
innovatieve oplossing. De 

Full-LED matrix koplampen 
kunnen met behulp van een 

camera op de voorruit een 
voorliggend of naderend voertuig 

detecteren. Op basis hiervan 
stellen de koplampen zich 

automatisch in stappen af. Dit 
garandeert het beste zicht voor 

jou zonder daarbij andere 
bestuurders te verblinden. De 

koplampen bieden ook een 
dimlichtfunctie (Adaptive 

Frontlight System-modi) door 
middel van een projectiemodule in 

combinatie met een 
zijlichtreflector. Het systeem past 

de verlichting aan de positie van 
het stuurwiel aan. Led-technologie 

vormt de basis voor de 
uitstekende functionaliteit van de 

mistlampen.

Het lichtdesign van de OCTAVIA toont geavanceerde 
technologie op zijn mooist. Hij heeft Full-LED matrix 
koplampen, die de weg beter verlichten en zo voor 
meer veiligheid zorgen.

TIJD OM TE STRALEN

ACHTERLICHTEN
De Full-LED achterlichten 
hebben dynamische 
richtingaanwijzers, die 
niet alleen aangeven naar 
welke kant de bestuurder 
afslaat, maar de auto ook 
dynamischer maken. De 
achterlichten zijn ook voorzien 
van decoratieve elementen 
die kenmerkend zijn voor de 
ŠKODA familie. De C-vormige 
verlichting is vernieuwd 
met een moderne twist en 
de kristallijne elementen 
verwijzen naar de traditionele 
Tsjechische kristalglaskunst. 

https://configurator.skoda.nl/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia






     
INTERIEUR
DESIGN





Afbeelding kan uitrusting bevatten die niet in NL leverbaar is

Het interieur verwelkomt je met een perfecte harmonie van 
materialen en kleuren. Het dashboard volgt de exterieurlijnen 
van de auto en benadrukt het royale gevoel van ruimte. 
Het infotainmentbeeldscherm is hoog op het dashboard 
geplaatst in het directe gezichtsveld van de bestuurder en 
creëert een aangename symmetrie. De fraaie interieurlijsten, 
de chromen details en de led-sfeerverlichting versterken de 
krachtige uitstraling.

WELKOM THUIS 
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STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De auto heeft een nieuw ontworpen tweespaaks stuurwiel. Met het multifunctioneel lederen stuurwiel kun je de radio,  
telefoon en DSG bedienen. Voor nog meer comfort is een optionele stuurwielverwarming leverbaar.

COMFORT EN 
RUIMTE

Het vakmanschap 
van ŠKODA wordt 

vol overtuiging in het 
interieur gepresenteerd. 

Je zult geheel omringd 
door hoogwaardige 
materialen van een 

heerlijke rit genieten, 
ongeacht waar je zit. 

Het uitzonderlijk ruime 
interieur biedt veel hoofd- 

en beenruimte voor alle 
inzittenden.
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DECORATIEF PANEEL
Het dashboard van de nieuwe OCTAVIA kan worden voorzien van een interieurpaneel dat is bekleed met 
Suedia (afgebeeld) of stof met stiksels, wat het interieur een unieke stijl verleent.
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CONNECTIVITEIT
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ONLINE 
INTERIEURVOORVERWARMING
Bedien de interieurvoorverwarming van je auto 
overal ter wereld via de MyŠKODA-app voor je 
smartphone. Als je bijvoorbeeld een reis hebt 
gemaakt en op het punt staat om naar huis te gaan, 
activeer dan vooraf de verwarming om de auto voor 
te verwarmen. Je kunt ook een vertrektijd instellen 
en kiezen tussen verwarming en ventilatie.

MYŠKODA: JE 
DIGITALE WERELD 
REIST ALTIJD MET 
JE MEE

Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen 
toegang hebben tot entertainment en informatie, 
maar ook hulp onderweg, als dat eens nodig is. 
MyŠKODA is jouw poort naar een wereld van 
onbegrensde communicatiemogelijkheden.

MYŠKODA
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten. Infotainment Online levert 
real-time informatie, zoals over het verkeer. Care Connect richt zich op hulp 
en veiligheid, toegang tot de auto op afstand en het beheren ervan. De 
dienst biedt ook hulp wanneer dat nodig is.

VERGRENDELEN & 
ONTGRENDELEN
Met deze functie kun je comfortabel je 
auto vergrendelen en ontgrendelen via de 
MyŠKODA-app, ongeacht waar je je bevindt. 
Als je bijvoorbeeld vergeten bent om je auto 
te vergrendelen, kan dat eenvoudig met je 
smartphone, waar je maar wilt.

https://www.skoda.nl/service/connectiviteit/connect/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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ONLINE VERKEERS-
INFORMATIE

Actuele informatie geeft je een 
optimaal overzicht van elke 

rit. Je kunt ook tijdig reageren 
op nieuwe ontwikkelingen 

zoals wegwerkzaamheden, 
ongevallen en files. 

Lokale gevareninformatie 
waarschuwt je bovendien 

voor mogelijke problemen 
onderweg, zoals moeilijke 

omstandigheden of beperkt 
zicht. 

FUNCTIONS ON DEMAND
Functions on Demand biedt je de mogelijkheid om voertuig- en 
infotainmentfuncties te kopen en te activeren na de productie van 
het voertuig. Dit betekent dat je zelf kunt bepalen welke functies je 
wilt gebruiken, zelfs nadat je het voertuig hebt gekocht. Is het een 
tweedehands, dan kun je het voertuig bovendien upgraden.*

ONLINE PERSONALISATIE
Je zult deze service vooral waarderen als je auto ook door anderen 
wordt gebruikt. Met deze functie kun je je persoonlijke instellingen 
(zitpositie, lay-out van digitaal dashboard of airconditioning) opslaan 
door te synchroniseren met je persoonlijke ŠKODA ID account. De 
volgende keer dat je inlogt, worden je voorkeursinstellingen gebruikt 
en vertrek je in alle comfort. Met online personalisatie kun je deze 
instellingen niet alleen in jouw auto toepassen, maar in elke ŠKODA 
die daarvoor geschikt is.

*Nog niet beschikbaar
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GENIALE 
DETAILS 

Simply Clever-oplossingen maken je leven 
makkelijker. Of het nu gaat om praktische 
opbergvakken of een ingenieuze trekhaak, deze 
doordachte kenmerken maken van elke rit een 
ontspannen ervaring.

OPBERGVAK VOOR ZONNEBRIL
Dit handige opbergvak boven de binnenspiegel is binnen het bereik van 
zowel de bestuurder als de bijrijder (niet beschikbaar in combinatie met 
panoramadak).

WELKOMSTLOGO
De leds aan de onderzijde van de voorportieren 
projecteren de naam ŠKODA op de grond en 
verlichten zo het instapgebied.

https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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BESCHERMENDE RAAMLIJSTEN
De beschermende raamlijsten voorkomen dat er zich vuil 
ophoopt in de ruimte tussen de voorruit en de carrosserie. 
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VLOEISTOFRESERVOIR
Ruitensproeiervloeistof bijvullen zonder één druppel te morsen. 
Het vloeistofreservoir is niet alleen makkelijk toegankelijk, maar 
heeft ook een geïntegreerde trechter.

DUBBEL VAK
Organiseer je spullen nog beter met dubbele vakken op de rugleuning 
van de voorstoelen. Berg je notebook of laptop op in het grotere vak en je 
mobiele telefoon in het kleinere.
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JUMBO BOX EN BEKERHOUDERS 
Kleine elektronische apparaten kunnen veilig worden opgeborgen in de Jumbo Box in de armsteun voorin. En als de airconditioning aan 
staat, kun je zelfs je snacks koelen. Voor je drankjes zijn er bekerhouders met Easy Open-functie in de middenconsole. 
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TREKHAAK
De OCTAVIA heeft een wegklapbare trekhaak met elektrische ontgrendeling. 
De knop bevindt zich in de bagageruimte.

NEERKLAPBARE ACHTERBANK
De achterbankleuning is in delen neerklapbaar. Ontgrendelen gaat heel eenvoudig met 
twee hendels aan de zijkanten van de bagageruimte.

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

BORSTEL-/PARAPLUVAK 
In het bestuurdersportier zit een vernuftig vak dat zodanig is ontworpen dat water naar buiten wordt 
afgevoerd. Dit vak is perfect voor het opbergen van een sneeuwborstel of een originele ŠKODA 
paraplu. 
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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.



    BAGAGE-
RUIMTE
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XXL-BAGAGE-
RUIMTE

BAGAGENETTEN 
Eén horizontaal net en twee verticale netten vergroten de 
flexibiliteit van de bagageruimte en houden spullen netjes 
op hun plek.

CAPACITEIT
De bagageruimte is zoals altijd 

royaal. De Combi biedt 640 liter 
en bij neergeklapte achterbank 

maar liefst 1.700 liter.

Jouw XXL-houding vraagt om XXL-capaciteit. Maar de nieuwe OCTAVIA zou geen echte 
ŠKODA zijn als hij geen XXL-gebruiksgemak biedt. In de bagageruimte van de OCTAVIA 
zijn veel slimme oplossingen, die je helpen al je spullen in te laden en de auto netjes te 
houden. Bovendien voorkomen ze dat er iets kan verschuiven. 

DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER 
De dubbele bagageruimtevloer (exclusief voor de Combi) maakt het laden van bagage gemakkelijker 
en biedt bovendien een discrete opbergruimte wanneer de vloer op laadrandhoogte wordt 
geplaatst.

https://www.skoda.nl/modellen/octavia-combi/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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CAPACITEIT
De liftback biedt standaard 600 liter aan bagageruimte 

en bij neergeklapte achterbank maar liefst 1.555 liter.

BAGAGENETTEN
Eén horizontaal net en twee verticale netten voorkomen dat je 
spullen rondschuiven tijdens het rijden. Je ziet bovendien meteen 
waar je alles hebt gelaten.

DUBBELZIJDIGE BAGAGERUIMTEMAT
Je kunt de mat gebruiken met het stijlvolle tapijt aan de bovenzijde, en je kunt de mat 
gemakkelijk omdraaien om de afwasbare rubberzijde te gebruiken wanneer je eens iets moet 
vervoeren wat je auto vuil kan maken.





COMFORT
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ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP EN VIRTUAL PEDAL
De elektrisch bedienbare achterklep opent en sluit automatisch nadat op de knop op de afstandsbediening, de 

middenconsole of de achterklep is gedrukt. De bovenste eindstand van de klep kan aan je behoefte en lengte worden 
aangepast. De achterklep kan worden uitgerust met een Virtual Pedal voor contactloos openen en sluiten. 

GEAVANCEERD EN  
COMFORTABEL 
Soms is het goed om je te laten verwennen. Bijvoorbeeld terwijl 
je aan het rijden bent. De OCTAVIA biedt tal van doordachte 
technologieën en slimme functies die ervoor zorgen dat de auto 
een waar genot is om mee te rijden - in absoluut comfort. Trap 
het gaspedaal in en ervaar het zelf. 
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10 INCH MULTIMEDIASCHERM
Aantrekkelijk design en perfecte functionaliteit gaan hand in hand. Het 10 inch multimediascherm heeft een zogeheten touch slider. Hiermee kun je het volume regelen of de 
navigatie in-/uitzoomen zonder het scherm aan te raken. Daaronder bevindt zich een ergonomische polssteun voor de bediening van het scherm.

10 INCH INFOTAINMENTSYSTEEM COLUMBUS 
Met het luxe infotainmentsysteem Columbus met 3D-navigatie kun je verschillende zoomniveaus instellen voor het infotainmentscherm en de Virtual Cockpit, wat erg handig 

is om bijvoorbeeld kaarten weer te geven. Naast bediening door aanraking of met gebaren kun je het systeem via Laura, de digitale assistent, bedienen. Dit verbeterde en online 
spraakbedieningssysteem kan vragen beantwoorden over tal van onderwerpen en volgt commando's op. Het start bijvoorbeeld de navigatie naar een gewenst reisdoel, vindt een favoriet 

nummer of neemt een tekstbericht op. De webradiofunctie biedt je de mogelijkheid het gebruikelijke aanbod van conventionele zenders uit te breiden met je favoriete zenders, podcasts en 
nieuws. Luister naar elke radio-streamingdienst in een gebied met internetdekking. De DAB (Digital Audio Broadcast)-functie is ook beschikbaar via het infotainmentsysteem Columbus.
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LED-INTERIEURPAKKET
Ervaar ultiem comfort dankzij de binnenverlichting. De led-sfeerverlichting biedt je tal van prachtige 
kleuropties en omvat verlichting langs de rand van het interieur, voetenruimteverlichting voorin en achterin, 
portiergreepverlichting voorin en achterin alsmede bagageruimteverlichting. 
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MULTIMEDIAHOUDER  
Met de multimediahouder kan je 
een tablet aan de hoofdsteun van 
de voorstoel bevestigen.
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VIRTUAL COCKPIT / HEAD-UPDISPLAY 
De Virtual Cockpit toont gegevens van de boordcomputer in combinatie met andere informatie, zoals navigatie. Het display toont de rijgegevens op een zodanige manier dat de 
ogen van de bestuurder niet opnieuw hoeven te focussen, waardoor de kans op afleiding aanzienlijk wordt verminderd.
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AREA VIEW*
Met vier camera's die de omgeving rondom de auto in de gaten houden, zit je vol vertrouwen achter het stuur. De camera's zitten in de grille, in de buitenspiegels en in de handgreep van de achterklep.  
De camerabeelden worden in real-time naar het beeldscherm van het infotainmentsysteem gestuurd, zodat je snel kunt reageren.

* Niet leverbaar in Nederland 
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ROLGORDIJNEN 
Mechanische rolgordijnen voor de achterste zijruiten en voor de ruit van de 
achterklep in de liftbackversie verhogen het comfort van de inzittenden op de 
achterbank aanzienlijk op zonnige dagen.
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* Niet leverbaar in NL

SLAAPPAKKET*
Het slaappakket maakt slapen achterin een stuk comfortabeler (exclusief voor de Combi). Het bestaat uit variabele 
hoofdsteunen voor de buitenste zitplaatsen, die het hoofd tijdens het slapen comfortabel ondersteunen, rolgordijnen voor de 
achterste zijruiten, SunSet getinte ruiten en een slaapdeken in een elegante hoes.
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PANORAMADAKBEDIENING 
/ USB

Open of sluit het panoramadak eenvoudig 
door het bedieningselement in het 

dakpaneel boven je hoofd aan te raken. 
Hier vind je ook een extra USB-C-

aansluiting, wat ideaal is voor het opladen 
van apparaten.

REGELBARE 
LEESLAMPJES

Je kunt de lichtintensiteit 
gemakkelijk aanpassen door je hand 

onder de leeslampjes te houden.
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PHONEBOX / USB
De phonebox versterkt het signaal van je mobiele telefoon en laadt tegelijkertijd je telefoon op tijdens het rijden. De phonebox is niet alleen makkelijk 
toegankelijk, hij biedt ook plaats aan apparaten met een groot scherm. Dankzij twee USB-C-aansluitingen in de middenconsole koppel je je externe 
apparaten eenvoudig met het infotainmentsysteem, zonder dat hiervoor dongles of adapters nodig zijn.
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ELEKTROMECHANISCHE PARKEERREM 
In plaats van de gebruikelijke mechanische handrem heeft de nieuwe OCTAVIA een elektromechanische 
parkeerrem (standaard bij alle uitvoeringen), die werkt op de achterwielen. Hij kan handmatig worden 
geactiveerd/gedeactiveerd met de knop op de middenconsole tussen de voorstoelen.

COMFORT ACHTERIN 
Op het achterste deel van de Jumbo Box vind je twee USB-C-aansluitingen voor het opladen 
van mobiele telefoons. In een auto met 3-zone Climatronic-airconditioning zitten hier ook de 
bedieningselementen voor de zone achterin.

SHIFT BY WIRE
De OCTAVIA is de eerste ŠKODA die is uitgerust met "by wire"-technologie voor maximaal comfort in 
voertuigen met een automatische transmissie. De DSG shift-by-wire wordt bediend met behulp van een 
versnellingshendel met een minimalistisch design, die is geïntegreerd in de middenconsole. 
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KESSY
Met de nieuwe versie van KESSY (Keyless Entry, Start and exit System)  
kan de auto via alle portieren worden ontgrendeld of vergrendeld.





VEILIGHEID
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TRAVEL 
ASSIST

Travel Assist en ook de hogere versie combineren de functies van verschillende assistenten en 
zorgen ervoor dat je je veilig en comfortabel voelt, ongeacht waar je rijdt. Voor maximale veiligheid 
moet de bestuurder voortdurend op het systeem letten. Een capacitief stuurwiel detecteert 
daarom de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface met het systeem. Als de 
bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door het stuurwiel gedetecteerd.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning, gps-technologie en gedetailleerde informatie van het navigatiesysteem kan PCC de 
rijomstandigheden voor de komende 1 tot 2 kilometer voorspellen. Zo nodig kan het systeem automatisch de rijsnelheid aanpassen – gewoonlijk vóór een bocht of rotonde, of als 
je een gebied met een lagere snelheidslimiet in rijdt. PCC verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid en verlaagt tegelijkertijd ook het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE 
Deze functie is ontworpen voor het rijden in files. In files neemt dit systeem tot een snelheid van 60 km/h de bediening van gas- en rempedaal en stuurwiel over, waarna de auto 
zelfstandig optrekt, afremt en de juiste koers volgt. Als er bij snelheden tot 30 km/h geen rijstroken worden gedetecteerd, of als er slechts één begrenzingslijn wordt gedetecteerd 
bij snelheden tot 60 km/h, volgt het Follow Drive-systeem de voorligger tot er weer wegbelijning is.
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TURN ASSIST* /   
ONGEVALSPREVENTIE- 
ASSISTENT 
Turn Assist houdt tegenliggend 
verkeer in de gaten als de 
bestuurder links afslaat bij een 
snelheid tussen 2 - 15 km/h. 
In kritieke situaties kan het de 
auto tot stilstand brengen en 
de alarmlichten inschakelen. 
De Ongevalspreventieassistent 
ondersteunt de bestuurder 
door het stuurkoppel actief 
te verhogen in het geval van 
een dreigende botsing met 
een voetganger, fietser of 
een ander voertuig en kan 
zo een ongeval voorkomen 
met een gecontroleerde 
uitwijkmanoeuvre.

LANE ASSIST+ 
Lane Assist+ helpt je om de auto 
in het midden van de rijstrook 
te houden. Het is actief vanaf 
een snelheid van 60 km/h. Dit 
systeem kan ook de controle over 
de auto overnemen in het geval 
van rijstrookveranderingen bij 
wegwerkzaamheden.

* Later in 2020 leverbaar
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EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist verkleint het 

gevaar voor een ongeval wanneer 
de bestuurder plotseling onwel 

wordt, door bijvoorbeeld de auto 
veilig tot stilstand te brengen en 
de alarmlichten in te schakelen.

VERKEERSTEKEN- 
HERKENNING

Het systeem herkent 
verkeerstekens via de camera in 

de binnenspiegel en informeert de 
bestuurder hierover. Het systeem 

herkent verkeerstekens aan de 
linker- en rechterkant van de weg 

en boven de weg. Bovendien 
kan het variabele verkeerstekens 

identificeren (elektronische 
informatieborden).



*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.Ve
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REAR TRAFFIC ALERT 
Het systeem waarschuwt 
de bestuurder voor kruisend 
verkeer wanneer hij achteruit 
wegrijdt uit een haakse 
parkeerruimte (optisch op 
het beeldscherm van het 
infotainmentsysteem/display 
van de boordcomputer of 
akoestisch). Mocht het nodig 
zijn, dan grijpt het systeem 
proactief in en brengt het de 
auto tot stilstand.

SIDE ASSIST*
Met behulp van radarsensoren 
in de achterbumper houdt 
Side Assist het gebied 
achter en naast je auto in 
de gaten. Side Assist kan 
andere auto's en zelfs lastig 
te herkennen objecten als 
motoren tot op een afstand 
van 70 m detecteren. 
Daarnaast meet het ook het 
onderlinge snelheidsverschil. 
Indien nodig licht een 
waarschuwingslampje op en 
klinkt een geluidssignaal.

https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.

PARK ASSIST* 
Park Assist helpt je op de 

centimeter nauwkeurig bij 
het inparkeren van de auto. 

Dit systeem meet of een plek 
geschikt is en zet de auto 

vervolgens in het vak.

UITSTAP- 
WAARSCHUWING

Als je jouw auto tot stilstand 
brengt en het portier opent om 
uit te stappen, kan het systeem 

andere weggebruikers, zoals 
voertuigen, fietsers, hardlopers, 

voetgangers, enz. tot op een 
afstand van 35 m detecteren. 

Als een naderend object wordt 
waargenomen, waarschuwt 

het systeem de inzittenden 
visueel en akoestisch om even te 

wachten met uitstappen.
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EXTRA EXPERTS
IN DE AUTO

Je kunt onderweg van alles tegenkomen. Om ervoor te 
zorgen dat de auto klaar is voor elke situatie, zijn er extra 
assistenten met verschillende functies om de bestuurder te 
helpen of de controle over te nemen.

MATRIXFUNCTIE 
De Full-LED matrix koplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden. De matrixfunctie gebruikt een 
camera op de voorruit om de verkeerssituatie te beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te schakelen. Andere segmenten worden ingeschakeld om de weg 
te verlichten. De matrixfunctie gebruikt ook informatie van het navigatiesysteem. Op basis van deze informatie wordt het grootlicht alleen buiten de bebouwde kom ingeschakeld.
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CREW PROTECT 
ASSIST 

Dit assistentiesysteem biedt 
extra bescherming voor 

bijrijders in kritieke situaties 
die tot een aanrijding of het 

over de kop slaan kunnen 
leiden, door de zijruiten tot op 

een kleine spleet te sluiten, 
het schuif-kanteldak te sluiten 

en de veiligheidsgordels te 
spannen.

MULTI COLLISION 
BRAKE 

Bij een ongeval activeert 
Multi Collision Brake de 

remmen. Daardoor wordt 
het risico op doorschieten 

en een vervolgongeval 
verminderd.
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VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
In extreme situaties waarin de 
bestuurder de uitkomst niet meer 
kan beïnvloeden, nemen de passieve 
veiligheidsvoorzieningen van de auto 
het over, zoals de airbags. Je kunt jouw 
OCTAVIA met tot tien airbags uitrusten.

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

VOOR-AIRBAGS 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.
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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.

KNIE-AIRBAG
Deze airbag, die onder de stuurkolom zit, beschermt de 
knieën en onderbenen van de bestuurder.
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Onder de motorkap vind je altijd de kracht die past bij je behoeften, zonder 
dat dit ten koste gaat van het milieu. De rijprestaties en het brandstofverbruik 
worden verder verbeterd door de uitstekende aerodynamica van de auto. Met een 
luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 zet de OCTAVIA een nieuwe standaard in zijn 
klasse.

PURE KRACHT

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Met Dynamic Chassis Control passen onderstel en besturing 
zich continu aan de rijomstandigheden aan, Dynamic Chassis 

Control (DCC) analyseert en reageert voortdurend op verschillende 
rijomstandigheden (remmen, accelereren, door een bocht rijden) door 

de dempings- en stuurkarakteristiek aan te passen. Bovendien heb je 
keuze uit de instellingen Eco, Comfort, Normal, Sport of Individual.  

Vijf standaard DCC-modi maken nog directere instellingen mogelijk. Er zijn 
vijftien opties, waaronder “supersport”.

*Leverbaar vanaf januari 2021



MOTOREN
Het aanbod krachtige TSI-

motoren weerspiegelt onze 
voortdurende inspanningen om 

de CO2-emissie te verlagen.  
Ons aanbod omvat ook een 
mild-hybrideversie (MHEV). 

* AdBlue-inspuiting.





UITRUSTING
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De standaarduitrusting van de Ambition omvat een parapluvak, Jumbo Box onder 
de armsteun voorin, middenconsole met rolluik, Climatronic-airconditioning 
met 2 klimaatzones, acht speakers, opbergruimtes achter de achterwielen met 
bagagefixeerelement, dubbele haak in bagageruimte (voor de liftback), en nog veel 
meer.

AMBITION/
BUSINESS EDITION

AMBITION / BUSINESS EDITION INTERIEUR
Narbe Ruby Paneel
Goldress Matt interieurlijst (Afgebeeld is het optionele LED interieurpakket inclusief Silver Squares Haptic interieurlijst)
Stoffen bekleding
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De standaarduitrusting van de Style omvat een chromen inzetstuk aan de 
voorzijde, led-mistlampen, volledig KESSY (Keyless Entry, Start and exit System), 
multifunctioneel lederen stuurwiel (tweespaaks), lederen pookknop, in hoogte 
verstelbare bestuurders- en bijrijdersstoel met lendensteun, parkeersensoren (achter), 
Hill Hold Control, Light Assistant (coming home, leaving home, tunnelverlichting, 
dagrijverlichting), regensensor, en nog veel meer.

STYLE/BUSINESS 
EDITION PLUS

STYLE / BUSINESS EDITION PLUS INTERIEUR
Stof Tetris Black paneel met stiksels
Silver Squares Haptic interieurlijst (Afgebeeld is het optionele LED interieurpakket)
Stoffen bekleding 
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STYLE BLACK INTERIEUR 
(ALLEEN LEVERBAAR OP BUSINESS EDITION PLUS)
Stof Tetris Black paneel met stiksels
Silver Squares Haptic interieurlijsten
Lederen/kunstleren bekleding

STYLE BLACK INTERIEUR  
(ALLEEN LEVERBAAR OP BUSINESS EDITION PLUS)
Suedia Black paneel met stiksels
Silver Squares Haptic interieurlijsten
Suedia/lederen/kunstleren bekleding  
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BEKLEDING

Ambition / Business Edition  
(Stof)

Business Edition Plus – optioneel
(leder/kunstleer)
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18 inch lichtmetalen velgen PERSEUS, 
antraciet

18 inch lichtmetalen velgen PERSEUS19 inch lichtmetalen velgen BECRUX, antraciet
(leverbaar najaar 2020)

19 inch lichtmetalen velgen BECRUX
(leverbaar najaar 2020)

17 inch lichtmetalen velgen ROTARE Aero 16 inch lichtmetalen velgen TWISTER Aero

VELGEN
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18 inch lichtmetalen velgen VEGA Aero, zwart
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Beschermende sierstrip op achterbumper - zwart
5E6 061 195 | Limo, 5E7 061 195 | Combi

Beschermende sierstrip op achterbumper - RVS
5E7 061 195A | Combi

Decoratieve dorpelfolie - 3D
5E3 071 310 | zwart gloss 
5E3 071 310A | carbon look

Decoratieve dorpellijsten – RVS
5E3 071 303

Decoratieve dorpelfolie - met RVS inleg
5E3 071 303A

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/?modelgroup=octavia/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia
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Veiligheidsbouten set
000 071 597C

Roestvrij stalen pedalen
5E1 064 200  |  handgeschakeld 
5E1 064 205  |  automaat

Voetsteun
5E1 064 209

Decoratieve ventieldoppen
000 071 215C
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Afvalbakje in portier
5JA 061 107 9B9  | zwart 
5JA 061 107 WC4  | beige

Asbak passend in  
de bekerhouder
000 061 142B
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USB C naar USB A 3.0 Adapter 
000 051 443H

USB verbindingskabel
Micro  |  5JA 051 446J
Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E

USB C naar USB A  |  565 051 510 

All-weather mat over de tunnelconsole
5E3 061 580

All-weather vloermatten
5E4 061 500 |  LHD 
5E8 061 500 |  RHD
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Bagagenetten
5E7 065 110A |  grijs 
5E7 065 110 |  zwart 
5E7 065 110B |  zwart (voor dubbele laadvloer) PHEV, CNG

Dubbelzijdige bagageruimtemat
5E6 061 163 | Limo, 5E7 061 163 | Combi, 5E7 061 163A | dubbele laadvloer

Uitvouwbare bagageruimtemat
5E6 061 210 | Limo, 5E7 061 210A | Combi 
5E7 061 210 | dubbele laadvloer

All-weather bagageruimtemat
5E6 061 162A | Limo, 5E7 061 162A | Combi

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/?modelgroup=octavia/?utm_medium=brochure&utm_source=octavia


A
cc

es
so

ir
es

88

Afscheidingsrek overdwars
5E7 017 222 | Combi

Beschermende strip op achterbumper
5E6 061 197A | Limo, 5E7 061 197A | Combi

Afscheidingsrek dwars
5E7 017 221 | Combi

Smart holder – haak
3V0 061 126

Smart holder – multimediahouder
3V0 061 129

Smart holder – kledinghanger
3V0 061 127
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Smart holder – adapter 
3V0 061 128

Multimedia holder
000 051 435AK

Hoes onder kinderzitje
000 019 819A

2-in-1 Displayreiniger
000 096 311T
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Beschermhoes achterbank
3V0 061 680

Veiligheidsgordel hond
maat S   | 000 019 409A 
maat M  | 000 019 409B  
maat L    | 000 019 409C  
maat XL | 000 019 409D 



COMPLETE WIELHOEZEN
Met deze set wielhoezen van kwalitatief hoogwaardig polyester kun je de wielen 
gemakkelijk dragen en vervoeren.

SPATLAPPEN VOOR EN ACHTER
Ze bieden bescherming én zien er goed uit. De spatlappen zijn ŠKODA Originele Accessoires die vuil 
en beschadiging aan de carrosserie door modder, sneeuw, grind of rondvliegend puin voorkomen. Ze 
passen ook nog eens perfect bij het ontwerp van de auto.

SNEEUWKETTINGEN 
VOOR 16 INCH 
LICHTMETALEN 
VELGEN VELORUM



Jouw ŠKODA Partner:

EROVER LEZEN IS AL LEUK     
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN 
PROEFRIT

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de  
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten,  
brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand  
van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten  
voorbehouden. 

Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave van de materialen kan variëren.

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