
Octavia
Prijslijst



Octavia 
Ontdek de Octavia en personaliseer hem naar jouw eigen wensen in 4 stappen:

1.  Uitvoering en Garantie
2.  Exterieur
3.  Interieur
4.  Pakketten en opties



De volledige standaarduitrusting van alle uitvoeringen staat beschreven op de pagina standaarduitrusting.

Uitvoering

Met de aankoop van een Škoda kies je voor een kwalitatief 

hoogwaardig product waar je jaren mee vooruit kunt. 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. Voor meer informatie en details over de voorwaarden,  

kijk op: https://www.skoda.nl/service/garanties-en-instructies/4-

jaar-volledige-garantie.

4 jaar garantie

Ambition  
• Bluetooth telefoonvoorbereiding 

• Climatronic, elektronische airconditioning, 2 klimaatzones

• Cruise Control met snelheidsbegrenzer 

• Dakrailing, zwart (Combi) 

• Digitaal instrumentenpaneel met 10" scherm

• Driver Activity Assistant, vermoeidheid waarschuwingssysteem

• Easy Start (KESSY Go), start/stop knop 

• Front Assistant 

• Infotainmentsysteem Columbus met 10" kleurenscherm 

• Lane Assist

• LED koplampen incl. LED dagrijverlichting 

• Lichtmetalen velgen 16" Twister met banden 205/60 R16

• Parkeersensoren achter

• 4 jaar garantie

Business Edition Plus (extra t.o.v. Ambition)

• Adaptive cruise control (tot 210 km/h)

• Chromen raamlijsten 

• Climatronic, 3 klimaatzones 

• Dakrailing, zilverkleur (Combi)

• Full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers 

• KESSY (Keyless Entry and Start stop System)

• LED koplampen incl. LED dagrijverlichting 

• Lichtmetalen velgen 17" Rotare met banden 205/55 R17

• Parkeersensoren voor en achter 

• Stoelverwarming voor de voorstoelen 

• Sunset (extra donker getinte ramen achter) 

• Virtual Pedal met elektrisch te openen en sluiten achterklep

• 4 jaar garantie

Business Edition (extra t.o.v. Ambition)

• Bluetooth, LTE 4G module en draadloos oplaadfunctie ***

• Driving Mode Select

• Full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers 

• KESSY (Keyless Entry and Start stop System)

• Parkeersensoren voor en achter 

• Virtual Pedal met elektrisch te openen en sluiten achterklep

• 4 jaar garantie

Uitvoering Škoda Octavia



Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/
of opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot 
van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Kies de uitvoering. Prijzen per 1 januari 2023 inclusief indicatieve prijzen per 1 april 2023.

Prijzen

Modelcode Motor Vermogen Transmissie Uitvoering

Consumenten
adviesprijs 1

incl. bpm
incl. btw

 
Fiscale waarde
incl. bpm
incl. btw

 
Bruto 
catalogusprijs
incl. bpm 
excl. btw

Netto 
catalogusprijs 

excl. bpm
excl. btw

 
Bpm bedrag

CO2-uitstoot
(g/km)

Rijklaarmaak
kosten / Leges / 
Recycling
bijdrage 2

Consumenten
adviesprijs 1 
per 1 april 2023

Hatchback Benzine
NX33L5/23/AMT 1.0 TSI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-6 Ambition  € 33.490  € 32.550  € 27.592  € 23.608  € 3.984 118  € 940  € 33.890 

NX33L5/23/BED Business Edition  € 33.190  € 32.250  € 27.370  € 23.237  € 4.133 119  € 940  € 33.590 

NX34L5/23/BEP Business Edition Plus  € 34.790  € 33.850  € 28.693  € 24.560  € 4.133 119  € 940  € 35.190 

NX33LD/23/AMT 1.0 TSI e-TEC MHEV 81kW / 110pk DSG-7 automaat Ambition  € 36.090  € 35.145  € 29.685  € 25.999  € 3.686 116  € 945  € 36.490 

NX33LD/23/BED Business Edition  € 35.690  € 34.745  € 29.380  € 25.545  € 3.835 117  € 945  € 36.090 

NX34LD/23/BEP Business Edition Plus  € 37.290  € 36.345  € 30.703  € 26.868  € 3.835 117  € 945  € 37.690 

NX33JD/23/BED 1.5 TSI e-TEC MHEV 110kW / 150pk DSG-7 automaat Business Edition  € 38.190  € 37.245  € 31.576  € 26.996  € 4.580 122  € 945  € 38.590 

NX34JD/23/BEP Business Edition Plus  € 39.790  € 38.845  € 32.898  € 28.318  € 4.580 122  € 945  € 40.190 

Genoemde modellen hebben een fiscale bijtelling van 22%. 
DSG = automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.

1  De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs per 1 januari 2023 en een inschatting van de consumentenadviesprijs per 1 april 2023 op basis van de verwachte prijsstijgingen (dit is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, leges en indien van toepassing beheerbijdrage).  
Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend. Zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie. Indien de definitieve consumentenadviesprijs hoger uitvalt, ontvang je hierover geen prijsgarantie. 

2  Rijklaarmaakkosten TSI á € 867,28 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 22,50 (incl. btw). Leges á € 50,22 (btw-vrijgesteld).  
Rijklaarmaakkosten e-TEC á € 867,28 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 22,50 (incl. btw). Beheerbijdrage á € 5,00 (incl. btw). Leges á € 50,22 (btw-vrijgesteld).

Uitvoering Škoda Octavia



Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/
of opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot 
van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Kies de uitvoering. Prijzen per 1 januari 2023 inclusief indicatieve prijzen per 1 april 2023.

Prijzen

Modelcode Motor Vermogen Transmissie Uitvoering

Consumenten
adviesprijs 1

incl. bpm
incl. btw

 
Fiscale waarde
incl. bpm
incl. btw

 
Bruto 
catalogusprijs
incl. bpm 
excl. btw

Netto 
catalogusprijs 

excl. bpm
excl. btw

 
Bpm bedrag

CO2-uitstoot
(g/km)

Rijklaarmaak
kosten / Leges / 
Recycling
bijdrage 2

Consumenten
adviesprijs 1 
per 1 april 2023

Combi Benzine
NX53L5/23/AMT 1.0 TSI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-6 Ambition  € 35.190  € 34.250  € 29.101  € 24.521  € 4.580 122  € 940  € 35.590 

NX53L5/23/BED Business Edition  € 34.890  € 33.950  € 28.853  € 24.273  € 4.580 122  € 940  € 35.290 

NX54L5/23/BEP Business Edition Plus  € 36.490  € 35.550  € 30.175  € 25.595  € 4.580 122  € 940  € 36.890 

NX53LD/23/AMT 1.0 TSI e-TEC MHEV 81kW / 110pk DSG-7 automaat Ambition  € 37.790  € 36.845  € 31.194  € 26.912  € 4.282 120  € 945  € 38.190 

NX53LD/23/BED Business Edition  € 37.390  € 36.445  € 30.889  € 26.458  € 4.431 121  € 945  € 37.790 

NX54LD/23/BEP Business Edition Plus  € 38.990  € 38.045  € 32.211  € 27.780  € 4.431 121  € 945  € 39.390 

NX53JD/23/BED 1.5 TSI e-TEC MHEV 110kW / 150pk DSG-7 automaat Business Edition  € 39.890  € 38.945  € 33.058  € 28.031  € 5.027 125  € 945  € 40.290 

NX54JD/23/BEP Business Edition Plus  € 41.490  € 40.545  € 34.381  € 29.354  € 5.027 125  € 945  € 41.890 

Genoemde modellen hebben een fiscale bijtelling van 22%. 
DSG = automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.

1  De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs per 1 januari 2023 en een inschatting van de consumentenadviesprijs per 1 april 2023 op basis van de verwachte prijsstijgingen (dit is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, leges en indien van toepassing beheerbijdrage).  
Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend. Zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie. Indien de definitieve consumentenadviesprijs hoger uitvalt, ontvang je hierover geen prijsgarantie. 

2  Rijklaarmaakkosten TSI á € 867,28 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 22,50 (incl. btw). Leges á € 50,22 (btw-vrijgesteld).  
Rijklaarmaakkosten e-TEC á € 867,28 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 22,50 (incl. btw). Beheerbijdrage á € 5,00 (incl. btw). Leges á € 50,22 (btw-vrijgesteld).
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Standaarduitrusting
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Bekleding
Stoffen bekleding Lineair ● ● -

Stoffen bekleding Tetris - - ●

Interieurlijsten "Silver Haptic" - - ●

Interieurlijsten "Goldress Matt" ● ● -

Velgen (zie ook pagina 11)

Banden 205/60 R16 ● ● -

Banden 205/55 R17 - - ●

Banden 225/45 R18 - ● ●

Lichtmetalen velgen 16" Twister ● ● -

Lichtmetalen velgen 17" Rotare - - ●

Lichtmetalen velgen 18" Vega Aero zwart - ● ●

Verlichting
LED achterlichten ● - -

Full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers - ● ●

LED koplampen incl. LED dagrijverlichting ● ● ●

LED mistlampen vóór ● ● ●

A
m

bi
tio

n 

Bu
si

ne
ss

 E
di

tio
n 

Bu
si

ne
ss

 E
di

tio
n 

Pl
us

 

Styling
Buitenspiegelkappen en deurgrepen in carroseriekleur ● ● ●

Chromen grille ● ● ●

Chromen raamlijsten - - ●

Chromen sierstrip onderin bumper vóór - - ●

Instapsierlijsten - ● ●

LED interieurverlichting in dashboard en portieren - - ●

Voetenruimte verlichting voor en achter - - ●

Chromen omranding luchtuitstroomopeningen - - ●

Functioneel
Dakrailing, zwart (Combi) ● ● -

Dakrailing, zilverkleur (Combi) - - ●

2 USB-C aansluitingen ● ● ●

8 luidsprekers ● ● ●

Elektrisch bedienbare ramen voor en achter ● ● ●

Elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend (berijder) ● ● ●

Multifunctioneel 2-spaaks lederen stuurwiel ● ● ●

Multifunctioneel 2-spaaks lederen stuurwiel met schakelpaddles (DSG ) ● ● ●

Opbergvak voor (zonne)bril ● ● ●

Opbergvakken in de voorportieren ● ● ●

Paraplu in voorportier ● ● ●

Parkeerkaarthouder ● ● ●

Driving Mode Select - ● ●

● = standaard

Uitvoering Škoda Octavia
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Trekhaakvoorbereiding (niet op CNG motor) ● ● ●

Elektrische parkeerrem ● ● ●

Dashboardkastje ● ● ●

IJskrabber in tankklep ● ● ●

In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun ● ● ●

In hoogte verstelbare voorstoelen met lendesteunen ● ● ●

Stoelverwarming voor de voorstoelen - - ●

Van binnenuit te openen achterklep ● ● ●

Verwarmde ruitensproeierkoppen ● ● ●

Assistentiesystemen
Cruise Control met snelheidsbegrenzer ● ● ●

Lane Assist ● ● ●

Front Assistant ● ● ●

Driver Activity Assistant, vermoeidheid waarschuwingssysteem ● ● ●

Hill hold control (in geval van DSG) ●
DSG

●
DSG ●

Virtual Pedal met elektrisch te openen en sluiten achterklep - ● ●

Side Assist (dode hoek detectiesysteem en rijbaan-assistent) - - ●

Adaptive cruise control (tot 210 km/h) - - ●
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Comfort
Easy Start (KESSY Go), start/stop knop ● ● ●

KESSY (Keyless Entry and Start stop System) - ● ●

Slecht wegdekpakket; bodemvrijheid +15mm en beschermplaat onder auto (Combi) - ● ●

Achterruitenwisser (Combi) ● ● ●

Alarm bij niet dragen gordels ● ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel ● ● ●

Bandenreparatieset ● ● ●

Drie hoofdsteunen achter ● ● ●

Lederen versnellingspookknop (handgeschakelde versies) ● ● ●

Licht- en regensensor ● ● ●

Middenarmsteun  "JUMBO BOX" ● ● ●

Stuurbekrachtiging ● ● ●

Sunset (extra donker getinte ramen achter) - - ●

Verwarmbare voorruit (niet op 1.0 TSI handgeschakeld) - - ●

Klimaat
Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones, pollenfilter, vochtigheidssensor ● ● -

Climate control met drie zones met bedieningspaneel voor achterpassagiers - - ●

Standaarduitrusting

● = standaard

Uitvoering Škoda Octavia
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Parkeerhulp
Parkeersensoren achter ● ● ●

Parkeersensoren voor en achter - ● ●
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Veiligheid
Bandenspanningcontrolesysteem ● ● ●

Bestuurders- en passagiersairbag (uitschakelbaar) ● ● ●

Isofix bevestigingspunten achter en op de passagiersstoel vóór ● ● ●

Knie-airbag voor bestuurder ● ● ●

Gordijnairbags en zij-airbags vóór ● ● ●

Škoda Connect - eCall (noodoproep)* ● ● ●

Slotbouten ● ● ●

Startonderbreker ● ● ●

Twee lifehammers ● ● ●

Centrale airbag tussen voorstoelen ● ● ●

Koplampreinigers - - ●

LED waarschuwingslicht in geopende portieren voor achteropkomend verkeer  - - ●

Infotainment
DAB - Digital Audio Broadcasting ● ● ●

Škoda Connect - Care Connect 1 jaar en Infotainment Online 1 jaar* ● ● ●

Smartlink+ (draadloos)** ● ● ●

Virtual cockpit (digitaal instrumentenpaneel) met 10" kleurenscherm ● ● ●

Infotainmentsysteem Columbus met 10" kleurenscherm met navigatie,  

touch control slider en gesture control

● ● ●

Bluetooth telefoonvoorbereiding ● - -

Bluetooth telefoonvoorbereiding , LTE 4G, draadloos oplaadfunctie *** - ● ●

Standaarduitrusting

* Kijk voor meer informatie over de functionaliteit van Škoda Connect en infotainment Online op skoda-auto.com (connectivity)
** Smartphone integratie met Apple Carplay voor o.a. navigatie. Informeer bij de dealer naar Compatibiliteit.
*** Draadloos opladen werkt alleen i.c.m. smartphones die beschikken over de Qi-technology.

Uitvoering Škoda Octavia

● = standaard



Kleuren

Moon White € 790 Graphite Grey € 790 Velvet Red € 990

Energy Blue Standaard Candy White € 390

Black Magic € 790

Brilliant Silver € 790

Lava Blue € 790

Uni lak Signaallak

Speciaallak

Metallic lakken

Race Blue € 790

Uitvoering Exterieur Škoda Octavia



Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
catalogusprijs
excl. btw
excl. bpm A
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Lichtmetalen velgen

Lichtmetalen velgen 16" Twister Aero 7J x 16" PJ0 € 0 € 0 ● ● -

- Banden 205/60 R16 92V

Lichtmetalen velgen 17" Rotare Aero 7J x 17" PJ2 € 490 € 405 ○ ○ ●

- banden 205/55 R17 91V

Lichtmetalen velgen 18" Vega Aero zwart 7,5Jx18" PJ4 € 1.190 € 983 - ○ ●

- banden 225/45 R18

Lichtmetalen velgen 18 inch Perseus 7,5Jx18" PJ5 € 740 € 612 - - ○

- banden 225/45 R18

Lichtmetalen velgen 18 inch Perseus Anthracite 7,5Jx18" PJ6 € 840 € 694 - - ○

- banden 225/45 R18

Bandenlabels
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Velgen

16" Twister Aero

18" Vega Aero zwart 18" Pearseus 18" Perseus Anthracite

17" Rotare Aero

Uitvoering Exterieur Škoda OctaviaExterieur



WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/
of opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot 
van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Verlichting Styling 

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
catalogusprijs
excl. btw
excl. bpm A
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Verlichting

LED koplampen incl. LED dagrijverlichting 8IT € 0 € 0 ● ● ●

Full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers  8VQ € 0 € 0 - ● ●

LED Mistlampen vóór 8WB € 0 € 0 ● ● ●

Full LED matrix koplampen incl. cornering PK9 € 1.290 € 1.066 - - ○

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
catalogusprijs
excl. btw
excl. bpm A
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Styling

Buitenspiegelkappen en deurgrepen in carroseriekleur 6FF € 0 € 0 ● ● ●

Buitenspiegelkappen en deurgrepen in zwart 6FM € 0 € 0 - - -

Chromen grille € 0 € 0 ● ● ●

Chrome pakket PKG € 340 € 281 ○ ○ ●

- Chromen raamlijsten en chromen sierstrip in bumper voor 

Let op: in geval van Combi verplicht met dakrailing ,zilverkleur

Dakrailing, Zilverkleur (Combi) PG1 € 150 € 124 ○ ○ ●

Let op: verplicht met Chrome pakket 

Uitvoering Exterieur Škoda OctaviaExterieur



Ambition 

Bestelcode: 100-BG-N2T

Bekleding Lineair zwart  

- Stoffen bekleding 

- Grijze hemelbekleding 

- Interieurlijst 'Goldress matt'

Business Edition 
Bestelcode: 135-AH-N0T

Bekleding Sport zwart 

- Stoffen bekleding (Thermoflux)

- Zwarte hemelbekleding 

- Interieurlijst 'Piano Black'

Business Edition Plus
Bestelcode: 115-BG-N3B

Bekleding Tetris zwart 

- Stoffen bekleding 

- Grijze hemelbekleding 

- Interieurlijst 'Silver Squares Haptik'

Bekleding standaard

Uitvoering Exterieur Interieur Škoda Octavia



Bekleding optioneel 

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
catalogusprijs
excl. btw
excl. bpm A
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Bekleding

Bekleding leder / suedia zwart 120-BG-N6G-PBF € 1.290 € 1.066 - - ○

- Lederen / Suedia bekleding 

- Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank 

Stoelbekleding leder zwart 125-BG-N1V-PBE € 1.490 € 1.231 - - ○

- Lederen bekleding 

- Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank 

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/
of opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot 
van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Uitvoering Exterieur Interieur Škoda Octavia



Styling Infotainment 

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm
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excl. btw
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m
bi

tio
n 

Bu
si

ne
ss

 E
di

tio
n 

Bu
si

ne
ss

 E
di

tio
n 

Pl
us

 

Infotainment
Infotainmentsysteem Columbus RAF € 0 € 0 ● ● ●

- 10" Kleurenscherm 

- Navigatiesysteem 

- Touch Control slider en gesture control 

Virtual cockpit 7J2 € 0 € 0 ● ● ●

- Digitaal instrumentenpaneel 

- 10" kleurenscherm 

Head-Up Display (informatie projectie op de voorruit) KS1 € 640 € 529 - - ○

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm
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Infotainment
LED interieurpakket PWZ € 250 € 207 - ○ ●

- Verlichting in dashboard en portieren 

- Verlichting bij make-up spiegels 

- Voetruimte verlichting voor en achter

-  Waarschuwingslicht in portier voor achteropkomend verkeer

- Interieurlijst "Silver Haptic"

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/
of opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot 
van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar
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Bestelcode 
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Pakketten
Functie pakket WKE € 750 € 620 ○ ○ -

- Stuurwielverwarming (DSG met schakelpaddles aan het stuur)

- Verwarmbare voorruit

- Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank

- 230V en 2 USB-C aansluitingen op achterkant middenconsole

- 1 USB-C aansluiting in de zijkant binnenspiegel 

Functie pakket voor 1.0 TSI handgeschakeld WKE € 460 € 380 ○ ○ -

- Stuurwielverwarming (DSG met schakelpaddles aan het stuur)

- Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank

- 230V en 2 USB-C aansluitingen op achterkant middenconsole

- 1 USB-C aansluiting in de zijkant binnenspiegel 

Functie Pakket WKE € 460 € 380 - - ○

- Stuurwielverwarming (DSG met schakelpaddles aan het stuur)

- Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank

- 230V en 2 USB-C aansluitingen op achterkant middenconsole

- 1 USB-C aansluiting in de zijkant binnenspiegel 

Comfort Pakket PC1 € 490 € 405 - ○ ○

- Mistlampen vóór met cornering

- Grootlicht-assistent

Let op: niet mogelijk i.c.m. Full matrix koplampen 

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Pakketten

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/of 
opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot van 
de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm
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excl. bpm A
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Comfort Pakket PC1 € 590 € 488 ○ - -

- Mistlampen vóór met cornering

- Grootlicht-assistent

- Full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers

Travel Assistant pakket PSK € 590 € 488 - ○ -

- Verkeersbordenherkenning 

- Emergency Assist (alleen in geval van DSG) 

- Adaptieve Lane Assist

- Adaptieve Cruise Control (tot 210 km/h) 

Let op: verplicht met stuurwielverwarming 

Travel Assistant pakket PSK € 230 € 190 - - ○

- Verkeersbordenherkenning 

- Emergency Assist (alleen in geval van DSG) 

- Adaptieve Lane Assist

Let op: verplicht met stuurwielverwarming 

Simply Clever pakket PKC € 140 € 116 ○ ○ ○

- Dubbelzijdige kofferbakmat 

- Multimediahouder

- Tablet houder 

Uitvoering Exterieur Interieur Pakketten en opties Škoda Octavia



● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Opties

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/of 
opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot van 
de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
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excl. bpm A
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Infotainment

Area view -  (360 graden view rondom de auto). KA6 € 890 € 736 - ○ ○

- Let op: alleen mogelijk i.c.m. Comfort Pakket

Adaptive Cruise Control PLG € 490 € 405 ○ ○ ○

- Adaptive Cruisecontrol

Veiligheid
Elektrisch verstelbare voorstoelen PB4 € 590 € 488 - ○ -

- Verlichte voetenruimte voor + achter

- Elektrisch lendensteunverstelling

Elektrisch verstelbare voorstoelen met verlengbare bovenbeensteun  PB5 € 690 € 570 - - ○

- Elektrisch Verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie

- Elektrisch Verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie

- Elektrisch Verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie

- Elektrische lendensteunverstelling

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
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Functioneel
Vanuit bagageruimte neerklapbare achterbank UK3 € 90 € 74 ○ ○ ○

Reservewiel met band 205/60 R16 6,5J x 16 ET46

Let op: niet mogelijk i.c.m. 16" velgen

PJA € 140 € 116 ○ ○ ○

Variabele bagageruimtevloer (Alleen voor Combi) 3GN € 240 € 198 ○ ○ ○

Bagagescheidingsnet achter de achterbank 

(Alleen voor Combi)

3CX € 160 € 132 ○ ○ ○

Sunset (extra donker getinte ramen achter) 4KF € 190 € 157 ○ ○ ●

Grootlicht-assistent 

Let op: niet mogelijk i.c.m. Full LED matrix koplampen 

PK8 € 270 € 223 ○ ○ ○

Panoramisch glazen schuif-/kanteldak voor Combi 

(zonnebrilhouder vervalt) 

3FU € 1.090 € 901 ○ ○ -

Uittrekbare zonneschermen voor zijruiten achter (Hatchback) PKS € 270 € 223 ○ ○ ○

Trekhaak, wegklapbaar inclusief trekhaakvoorbereiding PK1 € 690 € 570 ○ ○ ○

Comfort
Stoelverwaming op de voorstoelen 4A3 € 230 € 190 ○ ○ ●

Verwarmbaar stuurwiel  

Let op: alleen i.c.m. versies met handgeschakelde versnellingsbak

PL4 € 120 € 99 - ○ ○

Verwarmbaar stuurwiel met schakelpaddles 

Let op: alleen i.c.m. versies met DSG-versnellingsbak

PLC € 120 € 99 - ○ ○

Uitvoering Exterieur Interieur Pakketten en opties Škoda Octavia



● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar

Opties

WLTP & bandenlabel info, prijzen en CO2-uitstoot
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/of 
opties hebben invloed op de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de bandenlabels, prijzen en CO2-uitstoot van 
de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Bestelcode 

Consumenten
adviesprijs
incl. btw
excl. bpm

Netto
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Comfort - vervolg
Verwarmbaar sportstuurwiel 

 Let op: alleen i.c.m. versies met handgeschakelde 

 versnellingsbak

PL9 € 120 € 99 - - -

Verwarmbaar sportstuurwiel met schakelpaddles  

Let op: alleen i.c.m. versies met DSG-versnellingsbak

PLF € 120 € 99 - - -

Verwarmbare voorruit  

Let op: Niet mogelijk in combinatie met 1.0 TSI 81kW handgeschakeld 

4GW
€ 290 € 240 ○ ○ ●

Geheugenfunctie op de buitenspiegels 

Let op: Verplicht met elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 

PW5 € 30 € 25 - - ○

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie  

Let op: Verplicht met geheugenfunctie op de buitenspiegels  

Let op: alleen in combinatie met 1.0 DSG of 1.5 DSG

PWA € 490 € 405 - - ○

Bestelcode 
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Elektrisch verstelbare voorstoelen

(bestuurdersstoel met geheugenfunctie) 

Let op: Verplicht met geheugenfunctie op de buitenspiegels  

Let op; niet mogelijk i.c.m. 1.0 DSG of 1.5 DSG

PWC € 890 € 736 - - ○

Ruitenwisser achter ( Hatchback) 8M1 € 140 € 116 ○ ○ ○

Verwarmbare achterbank 4A4 € 180 € 149 - - ○

Slecht wegdekpakket; bodemvrijheid +15mm en  

beschermplaat onder auto (Alleen voor Combi)

PFA € 180 € 149 ○ ○ ○

Parkeerhulp
Parkeersensoren voor en achter 7X2 € 320 € 264 ○ ● ●

Assistentiesystemen
Side Assist (dode hoek detectiesysteem en rijbaan-assistent) 

Let op: Verplicht met LED interieurpakket

7Y1 € 490 € 405 - - ●
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Accessoires

Artikelnummer Prijs incl. btw

Sport en design
Sportpedalen Handgeschakeld 5E1064200 € 115,00

Automaat 5E1064205 € 119,00

Lichtmetalen zomersets voorzien van 19 inch Becrux - antraciet 5E3CON499K HA7 € 2.295,00

Continental banden (excl. retourprijs) 19 inch Becrux - zilver 5E3CON499J 8Z8 € 2.245,00

19 inch Altair - antraciet 5E3CON499A HA7 € 2.295,00

19 inch Altair - zilver 5E3CON499  8Z8 € 2.245,00

19 inch Altair - zwart 5E3CON499B FL8 € 2.295,00

19 inch Crater antraciet 5E3CON499H HA7 € 2.295,00

19 inch Taurus - zwart/zilver 5E3CON499E FL8 € 2.295,00

met 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.870,00

met 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.795,00

18 inch Perseus - antraciet 5E3CON498H HA7 € 1.695,00

18 inch Perseus - zilver 5E3CON498G 8Z8 € 1.695,00

18 inch Vega-aero - zwart 5E3CON498F FL8 € 1.695,00

18 inch Comet - antraciet 5E3CON498A HA7 € 1.795,00

18 inch Comet - zwart 5E3CON498K FL8 € 1.795,00

18 inch Comet - zwart/zilver 5E3CON498  FL8 € 1.795,00

18 inch Comet - zilver 5E3CON498C 8Z8 € 1.695,00

18 inch Braga - antraciet 5E3CON498M HA7 € 1.795,00

18 inch Braga - zilver 5E3CON498L 8Z8 € 1.695,00

met 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.420,00

met 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.270,00

17 inch Pulsar - zwart 5E3CON497D FL8 € 1.545,00

Artikelnummer Prijs incl. btw

17 inch Rotare - zilver 5E3CON497C 8Z8 € 1.545,00

met 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.270,00

16 inch Twister-aero 5E3CON496A 8Z8 € 1.445,00

16 inch Velorum - zwart 5E3CON496  FL8 € 1.445,00

Lichtmetalen wintersets voorzien 16 inch Volorum - zwart 5E3C5N496  FL8 € 1.345,00

van Continental banden 17 inch Lyra - zilver 5E3C5N497E 8Z8 € 1.495,00

17 inch Lyra - zwart 5E3C5N497F FL8 € 1.495,00

Bandenhoezen 000073900L € 29,95

Wielboutkapjes Matzwart 1Z0071215  01C € 14,96

Zilver metallic 1Z0071215  7ZS € 14,96

Zwart glanzend 1Z0071215  9B9 € 17,50

Grijs glanzend 1Z0071215  UZ7 € 14,96

Matgrijs 1Z0071215  Z37 € 14,96

Wielboutkapjes voor wielen Matzwart 1Z0071215A 01C € 16,95

met slotbouten Matgrijs 1Z0071215A Z37 € 14,96

Ventieldopjes 000071215C € 24,95

Infotainment
Adapterkabels Mini-USB 5JA051446H € 19,95

iPhone lightning connector 5E0051510E € 29,50

Mirco-USB 5JA051446J € 19,95

USB-C naar USB-A 3.0 Adapter 000051443J € 9,95

Op verzoek kunnen deze accessoires na overleg met jouw Škoda-dealer gemonteerd worden.
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Accessoires

Artikelnummer Prijs incl. btw

Comfort & bescherming
Nettensysteem Zwart, 3-delig 5E7065110 € 79,94

Grijs, 3-delig 5E7065110A € 79,94

Zwart, 3-delig 5E7065110B € 79,94

Kofferbakschaal Kunststof hoog, Octavia 5E6061162 € 99,95

Kunststof hoog, Octavia Combi 5E7061162 € 109,00

Kunststof laag, Octavia 5E6061162A € 49,00

Kunststof laag, Octavia Combi 5E7061162A € 54,95

Tussenschot Aluminium, alleen te gebruiken in de kofferbakschaal 3T0017254 € 39,00

Honden-/bagagerek Standaard, Octavia Combi 5E7017221 € 374,00

Lengterichting, Octavia Combi 5E7017222 € 369,00

Bagage fixeersysteem Kunststof hoeken, klittenband bevestiging, 2 stuks 6V0061104 € 19,95

Kofferbakmat Rubber, Octavia 5E5061160 € 49,00

Rubber, Octavia Combi 5E9061160 € 49,00

Artikelnummer Prijs incl. btw

Dubbelzijdige kofferbakmat Textiel/rubber, Octavia Combi 5E7061163 € 105,00

Textiel/rubber, Octavia HB 5E6061163 € 94,95

Kofferbakmat Kunststof, Octavia Combi 5E7061210 € 105,00

Kunststof. Octavia HB 5E6061210 € 99,95

Tassenhaak In bagageruimte 5E0065191 € 7,95

Koelbox Inhoud 15 liter, 12V 5L0065400 € 195,00

Paraplu Zwart 000087600G 9B9 € 39,50

Spatlappen Vóór 5E3075111 € 14,96

Achter 5E3075101 € 14,96

Afvalbakje In de portier, zwart 5JA061107  9B9 € 17,95

In de portier, beige 5JA061107  WC4 € 17,95

Mattenset Standaard met Octavia opdruk 5E4061404 € 59,95

Prestige met Octavia opdruk 5E4061270 € 69,00

All-weather met Octavia opdruk 5E4061500 € 44,95

Op verzoek kunnen deze accessoires na overleg met jouw Škoda-dealer gemonteerd worden.
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Accessoires

Artikelnummer Prijs incl. btw

Simpley Clever
Basisadapter 3V0061128 € 11,95 

Tablethouder in combinatie met basisadapter 3V0061129 € 24,50 

Kledinghanger in combinatie met basisadapter 3V0061127 € 23,50 

Tassenhaak in combinatie met basisadapter 3V0061126 € 7,95 

Smartphonehouder 5JA051435A € 19,95 

Transport
Trekhaak vast, voorzien van  

13-polige kabelset

Met trekhaakvoorbereiding PT01 254 € 995,00

Trekhaak afneembaar, voorzien van 

13-polige kabelset

Met trekhaakvoorbereiding PT02 224 € 1.115,00

Trekhaak elektrisch zwenkbaar, 

voorzien van 13-polige kabelset

5E3092160E € 1.429,00

13- naar 7-polige adapter ZF 000702 € 19,95

Jaeger naar Multicon West adapter ZF 000709A € 29,95

Dakdragers Aluminium, Octavia 5E6071126 € 249,00

Ski- of snowboardbox Zilver, 5 paar ski's of 4 snowboards, 

inhoud 380 liter (afsluitbaar)

5L6071175 € 525,00

Zwart, 5 paar ski's of 4 snowboards, 

inhoud 380 liter (afsluitbaar)

5L6071175A € 545,00

Fietsendrager Voor op trekhaak, geschikt voor 2 fietsen 000071105F € 625,00

Fietshouder met aluminium profiel Voor op dakdrager (afsluitbaar) 

maximale draaglast 20 kg

000071128P € 189.00

Fietshouder met standaard profiel Voor op dakdrager (afsluitbaar) 

maximale draaglast 20 kg

000071128D € 119,00

Artikelnummer Prijs incl. btw

Veiligheid
Alarmsysteem (SCM goedgekeurd) Alarm conform SCM norm PM50 069 € 905,00

Alarm met hellinghoekdetectie conform SCM norm PM50 070 € 1.030,00 

Škoda babyzitje Baby Safe Plus 1ST019907 € 529,00

Škoda kinderzitje ISOFIX DUO TopTether DDA000006 € 579,00

Hoes onder kinderzitje 000019819A € 29,95

Veiligheidstas Bestaande uit verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest ZG 999001 € 27,25

Gevaren driehoek ZG 000176B € 7,95

Sleepkabel GAA093009 € 12,95

Slotbouten 000071597C € 31,95

Veiligheidsvestjes set van 5 stuks ZH 000472 € 22,50

Lampenset Voor auto's zonder mistlampen 5E0052000 € 47,95

Voor auto's met mistlampen 5E0052000A € 52,95

Op verzoek kunnen deze accessoires na overleg met jouw Škoda-dealer gemonteerd worden.
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WLTP & bandenlabel info, technische gegevens
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot, theoretische verbruikscijfers 
en het gewicht van de auto. Voor de bandenlabels en technische gegevens van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, 
optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

1  De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoerin-
gen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die 
hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

Technische gegevens Škoda Octavia Hatchback
1. 0 TSI 81 kW 

[1.0 TSI e-TEC DSG]
1. 5 TSI e-TEC 110 kW DSG

Motor
Direct ingespoten 

benzinemotor met turbo
Direct ingespoten 

benzinemotor met turbo
Cilinders 3 4
Cilinderinhoud (cm3) 999 1.498
Max. vermogen (kW (pk)/min-1) 81 (110) / 5.500 110 (150) / 5.500
Max. koppel (Nm/min-1) 200 / 2.000 - 3.000 250 / 1.500 - 3.500
Emissienorm EU6AP EU6AP
Brandstof Euro 95 Euro 95 

Prestaties1

Topsnelheid (km/u) 208 / [208] 230
Acceleratie 0-100 km/u (s) 10,8 / [10,5] 8,5
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 16" velgen 16" velgen
    Gecombineerd (l/100 km) 5,2 / [5,0 / 5,1] 5,3
CO2-emissie gecombineerd (g/km) 116 - 117/ [114 - 115] 120
Draaicirkel (m) 11,1 11,1

Aandrijving
Type Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving 
Koppeling Hydraulische enkelvoudige 

 droge plaat 
Hydraulische enkelvoudige 

 droge plaat
Transmissie Handgeschakeld, 6 versnellingen 

[Automatisch, 7-traps DSG]
[Automatisch, 7-traps DSG]

 

Gewichten
Kantekengewicht (kg) 1.226 / [1.241] 1.271
Massa rijklaar (kg) 1.326 / [1.341] 1.371
Max. laadgewicht (kg) 599 / [575] 641
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1.825 / [1.853] 1.912
Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 650 / [670] 680
Max. aanhangergewicht geremd (kg) 1.300 1.500
Max. kogeldruk (kg) 80 80
Max. daklast (kg) 75 75

Onderstel
Remsysteem Hydraulisch bediend, diagonaal  

gescheiden, dual rate vacuümbekrachtigd
Hydraulisch bediend, diagonaal  

gescheiden, dual rate vacuümbekrachtigd
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen met  

zwevende enkelzuiger remklauwen
Geventileerde schijfremmen met  

zwevende enkelzuiger remklauwen
Remmen achter Schijfremmen Schijfremmen 

Brandstofvoorraad
Tankinhoud (l) 45 45

Afmetingen exterieur
Lengte (mm) 4.689
Breedte (mm) 1.829
Hoogte (mm) 1.470
Wielbasis 2.669

Afmetingen exterieur
Spoorbreedte voor/achter 1.543 / 1.535
Bagageruimte tot aan achterbank (l) 600
Bagageruimte tot aan voorstoelen (l) 1.555
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WLTP & bandenlabel info, technische gegevens
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot, theoretische verbruikscijfers 
en het gewicht van de auto. Voor de bandenlabels en technische gegevens van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, 
optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

1  De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoerin-
gen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die 
hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

Technische gegevens Škoda Octavia Combi
1. 0 TSI 81 kW 

[1.0 TSI e-TEC DSG]
1. 5 TSI e-TEC 110 kW DSG

Motor
Direct ingespoten 

benzinemotor met turbo
Direct ingespoten 

benzinemotor met turbo
Cilinders 3 4
Cilinderinhoud (cm3) 999 1.498
Max. vermogen (kW (pk)/min-1) 81 (110) / 5.500 110 (150) / 5.500
Max. koppel (Nm/min-1) 200 / 2.000 - 3.000 250 / 1.500 - 3.500
Emissienorm EU6AP EU6AP
Brandstof Euro 95 Euro 95 

Prestaties1

Topsnelheid (km/u) 202 / [201] 224
Acceleratie 0-100 km/u (s) 10,9 / [n.n.b.] 8,5
Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km) 16" velgen 16" velgen
    Gecombineerd (l/100 km) 5,3 / [5,2] 5,4 - 5,5
CO2-emissie gecombineerd (g/km) 120 / [118 - 119] 123 -124
Draaicirkel (m) 11,1 11,1

Aandrijving
Type Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving 
Koppeling Hydraulische enkelvoudige 

 droge plaat 
Hydraulische enkelvoudige 

 droge plaat
Transmissie Handgeschakeld, 6 versnellingen 

[Automatisch, 7-traps DSG]
[Automatisch, 7-traps DSG]

 

Gewichten
Kantekengewicht (kg) 1.238 / [1.253] 1.283
Massa rijklaar (kg) 1.338 / [1.353] 1.383
Max. laadgewicht (kg) 599 / [607] 637
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1.837 / [1.860] 1.920
Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 650 / [670] 690
Max. aanhangergewicht geremd (kg) 1.300 1.500
Max. kogeldruk (kg) 80 80
Max. daklast (kg) 75 75

Onderstel
Remsysteem Hydraulisch bediend, diagonaal  

gescheiden, dual rate vacuümbekrachtigd
Hydraulisch bediend, diagonaal  

gescheiden, dual rate vacuümbekrachtigd
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen met  

zwevende enkelzuiger remklauwen
Geventileerde schijfremmen met  

zwevende enkelzuiger remklauwen
Remmen achter Schijfremmen Schijfremmen 

Brandstofvoorraad
Tankinhoud (l) 45 45

Afmetingen exterieur
Lengte (mm) 4.689
Breedte (mm) 1.829
Hoogte (mm) 1.468
Wielbasis 2.680

Afmetingen exterieur
Spoorbreedte voor/achter 1.543 / 1.535
Bagageruimte tot aan achterbank (l) 640
Bagageruimte tot aan voorstoelen (l) 1.700
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Skoda.nl

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 de 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 te vervallen. 

Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan 

ook is zonder schriftelijke toestemming van de 

importeur niet toegestaan.


