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Het internationale en Nederlandse succes van de 
ŠKODA Octavia is met elke nieuwe generatie groter 
geworden. Hij is populair bij gezinnen, onder zakelijke 
rijders en iedereen die altijd al Octavia heeft gereden.

De ŠKODA Octavia maakt vrienden met zijn elegant 
en dynamisch design, de royale interieurruimte, een 
imponerende uitrusting en de modernste 
technologie. Net als iedere ŠKODA blinkt de Octavia 
uit door talrijke Simply Clever oplossingen, zoals de 
handige ijskrabber aan de binnenkant van de 
tankklep.

De ŠKODA Octavia is opnieuw een voorbeeld van 120 
jaar vooruit denken, een commitment voor het maken 
van auto’s die nu net zo’n genot zijn om in te rijden als 
toen we begonnen. Want In plaats van terug te kijken 
op een bewogen historie, gebruiken we dit 
commitment nu als inspiratie om vooruit te kijken.

ŠKODA. Simply Clever.   

ŠKODA Octavia, 1964.





Het design van de nieuwe Octavia blinkt uit door strakke lijnen, scherpe 
vouwen en duidelijk te onderscheiden oppervlakken. De nieuwe designtaal 
van ŠKODA is clean en precies en doet denken aan geslepen kristal. De auto 
oogt harmonieus, praktisch en tijdloos. Aan de voorzijde valt de prominente, 
chroom omrande grille op. Het nieuwe ŠKODA-logo is vooraan de 
motorkap geplaatst. De grille vormt optisch één geheel met de koplampen 
met karakteristieke vouw aan de onderzijde. Alle afzonderlijke elementen 
aan de voorzijde dragen bij aan het charisma en de sportieve uitstraling. In 
combinatie met Bi-Xenon koplampen is LED-dagrijverlichting aanwezig. 
Ook voor de mistlampen in hun zwarte behuizingen is een belangrijke 
designrol weggelegd. Deze mistlampen fungeren tevens als 
bochtverlichting: de Corner-functie.

De achterlichten 
schijnen in de 
vorm van een goed 
zichtbare dubbele C. 
In combinatie met de 
Bi-Xenon koplampen 
is de achterverlichting 
voorzien van heldere en 
efficiënte LED lights.

De kracht van het Octavia-design komt van opzij bekeken volledig tot zijn 
recht. De dynamische en elegante lijnen benadrukken de interieurlengte. 
Opvallend stijldetail is de vin in de achterportieren. Langs de raampartij loopt een 
chroomkleurige strip en de achterramen zijn naar wens voorzien van Sunset 
extra getint glas.

De achterzijde is compromisloos strak getekend. De robuuste bumper verwijst 
naar het hoge veiligheidsniveau en de grote achterklep is het bewijs voor 
de praktische bruikbaarheid van de Octavia. Kenmerkend voor de nieuwste 

ŠKODA-modellen zijn het nieuwe ŠKODA-logo, de typografie van de 
typeplaatjes en de kristalvormige belijning naast het nummerbord.



Er valt nog meer te ontdekken met het panoramische schuif-/kanteldak (Hatchback). Het getinte glas houdt fel zonlicht en de bijbehorende warmte buiten. Met een schuifpaneel 
is het glaspaneel volledig af te schermen. Het dak is zowel kantelbaar als volledig te openen.





Simply Clever zijn de doordachte vindingen en details 
waarin ŠKODA uitblinkt. Geen ingewikkelde zaken met een 
dik instructieboekje, maar praktische dingen die u elke dag 

waardeert. Ook de handige opbergruimtes vergroten het 
gebruiksgemak.

Heel slim: de ijskrabber in de tankklep. Altijd direct 
bij de hand en nooit meer sneeuw of smeltwater in 
de auto, wat gebeurt als u de krabber binnenin moet 
pakken. Een andere Simply Clever-oplossing is het 
AMS (Anti Misfueling System) wat verhindert dat 
een benzinevulpistool in de tankopening van een 
diesel past.

De multimediahouder tussen de voorstoelen is een handig 
accessoire om uw iPod of telefoon veilig en binnen handbereik mee 
te nemen.

Handig: de parkeer-
kaarthouder aan de rand 

van de voorruit aan de 
bestuurders kant. Daarmee 
zit het parkeerkaartje altijd 
op een goed zichtbare plek 

en waait het niet weg bij 
het sluiten van het portier. 

In de grote 
opbergvakken in de 
voorportieren passen 
gemakkelijk 1,5-liter 
flessen. Er is ook plaats 
voor een uitneembaar 
afvalbakje. Zo blijft 
uw auto netjes.

Een van de vele Simply Clever-oplossingen is onder de 
bestuurders  stoel te vinden. Daar zit een speciaal vak voor 
een veiligheidshesje, zodat dit in veel landen verplichte 
item snel is te pakken.



Om te voorkomen dat bagage achterin op ontdekkingsreis gaat, 
zijn er handige kunststof vastzetelementen. Deze zijn met 
klittenband op elke plek te gebruiken. Als u ze niet nodig heeft, 
zitten ze opgevouwen in de vakken achter de wielkasten. Ook 
zeer praktisch zijn de twee uitklapbare bagagehaken aan de 
zijkanten, om tassen rechtop te houden.

Wilt u achterin een 
groot voor werp inladen, 
bijvoorbeeld  
een kinderfiets?  
De hoedenplank, die dan 
in de weg kan zitten, 
past handig rechtop 
tegen de achterbank. 
Na het uitladen is de 
hoedenplank eenvoudig 
weer terug te plaatsen.

Omdat je nooit weet wat je tijdens nieuwe ontdekkingen 
tegenkomt, is er de tweezijdig bruikbare bagagemat. Voor 
normaal gebruik volstaat de kant met hoogwaardig tapijt. 
Moeten er modderige wandelschoenen, natte planten of 
schaatsen met smeltend ijs achterin, dan komt de vuil- en 
waterafstotende kant van de mat van pas.

Dankzij de neerklapbare rugleuning 
van de passagiersstoel wordt de 
auto nog praktischer. Planken voor 
een schutting of pakketten met 
zelfbouwmeubels? Het past allemaal.

Zeer praktisch zijn twee verticale netten en een horizontaal 
net op de bodem. Hiermee voorkomt u dat spullen tijdens het 
rijden verschuiven of omvallen. De verticale netten zijn zo 
uitgevoerd dat u ook spullen in het net kwijt kunt.



De elektrisch bedienbare 
achterklep kan 
automatisch geopend 
en gesloten worden. Dit 
kan op vier verschillende 
manieren: een knop 
op de sleutel van de 
afstandsbediening, 
een knop op de 
middenconsole, een 
knop aan de binnenzijde 
van de achterklep en 
met de Softtouchknop 
in de achterklepgreep. 
De openingshoek 
van de achterklep is 
programmeerbaar en 
zo aan uw lengte en de 
bagage-afmetingen aan 
te passen.

De achterbank van de combi kan 
automatisch worden neergeklapt met 

behulp van een knop in de bagageruimte. 
Dit zorgt ervoor dat het laden van de auto 

nog makkelijker wordt.

De dubbele laadvloer van de combi zorgt ervoor dat bagage 
gemakkelijker in  en uit te laden is. Bovendien biedt de ruimte onder de 
laadvloer extra opslagruimte voor het transport van bijvoorbeeld het 
rolluik of de dakdragers.

De praktische pocket onder het afdekscherm van de bagageruimte 
van de combi zorgt voor een veilige opslagplaats voor items die u los 
wilt vervoeren in de bagageruimte.







OngeKenD ruIm VOOr 
InzITTenDen en bAgAge.
OngeKenD ruIm VOOr 
InzITTenDen en bAgAge.





De nieuwe Octavia is royaal met ruimte, ook met alle zitplaatsen bezet. Achterin reizen drie 
passagiers in alle comfort. De buitenste zitplaatsen zijn standaard voorzien van Isofix en Top 
Tether voor het veilig en gemakkelijk plaatsen van kinderzitjes.

De bestuurder en 
voorpassagier genieten 

van veel beenruimte 
en hoofdruimte. 

Ook een verstelbare 
middenarmsteun draagt bij 

aan het zitcomfort.

Er valt nog meer te ontdekken met het panoramische schuif-/kanteldak 
(Hatchback). Het getinte glas houdt fel zonlicht en de bijbehorende 
warmte buiten. Met een schuifpaneel is het glaspaneel volledig af te 
schermen. Het dak is zowel kantelbaar als volledig te openen.



De  bagageruimte is indrukwekkend. De inhoud bedraagt 590 liter en 610 liter voor de Combi. Na het neerklappen van de achterbank is de laadruimte zelfs te vergroten tot 
respectievelijk 1.580 en 1.740 liter. De nieuwe Octavia is ruimhartig voor alles en iedereen.



Van kleine knuffels tot kleurboeken, wegenatlassen en tijdschriften: 
het past in de opbergvakken aan de achterkant van de voorstoelen. In 
de portiervakken achterin kunnen nog meer spullen mee, waaronder 
0,5-liter flesjes.

Het interieur zit vol met handige opbergruimtes en vakken, 
zodat er plaats is voor alle losse spullen. 
In het dashboardkastje blijven drankjes heerlijk koel, want 
het is aangesloten op de airconditioning.

De neerklapbare middenarmsteun achterin met 
twee bekerhouders verhoogt het comfort voor de 
achterpassagiers.

Voor beide voorinzittenden zit er een 
handige dubbele bekerhouder in de 
console tussen de voorstoelen. 

Het zonnebril vak zit binnen bereik 
boven de binnenspiegel. 



Bij het openen van de portieren gaat voor- 
en achterin de voe ten  ruimteverlichting 
aan. Een praktisch en comfortabel detail. 

Het handmatig bedienbare zonnescherm voor 
de achterruit beschermt achterinzittenden
tegen fel zonlicht.

Voor een aangenaam interieurklimaat zorgen  
is een koud kunstje voor de elektronisch geregelde 
Climatronic dualzone airconditioning. De ingebouwde 
vochtigheidssensor voorkomt beslagen ramen.

Het 230 Volt stopcontact 
aan de achterkant van de 
middenarmsteun voor is 
handig om laptops, 
DVD-spelers of 
telefoonopladers op aan te 
sluiten. Afhankelijk van de 
uitrusting zitten hier ook de 
knoppen voor de 
stoelverwarming achterin. 



SmartLink™ haalt geïntegreerde connectiviteit aan boord van uw ŠKODA. Dit systeem 
ondersteunt MirrorLink®, Apple CarPlay* en Android Auto*. Geïnstalleerde apps die goedgekeurd 
zijn voor veilig gebruik tijdens het rijden, zijn compatibel met MirrorLink®, Apple CarPlay* en 
Android Auto*. 

* Kijk voor meer informatie op Apple.com/ios/CarPlay en Android.com/Auto.

Het Columbus navigatiesysteem is te bedienen 
via een 8-inch multimedia touchscreen. Alle 
functies van een topmodel audio- annex 
navigatiesysteem zijn aanwezig, inclusief 
SmartLink™ en WiFi. DAB (digitale radio) en het 
Sound System Canton zijn bij te bestellen.

De Bolero radio met 6,5-inch 
kleurentouchscreen heeft bovenop de 
kenmerken van de Swing radio ook 
Bluetooth-connectiviteit en vier luidsprekers 
achterin. Deze zeer complete radio is er 
tegen meerprijs met SmartLink™, DAB 
(digitale radio) en het hoogwaardige Sound 
System Canton.

Bij de Swing radio met 5-inch 
kleurentouchscreen horen ook een USB-poort, 
Aux-ingang, SD-kaartlezer en vier 20W 
luidsprekers. Bluetooth en DAB (digitale radio) 
zijn als extra leverbaar. Via het radioscherm is 
ook door het automenu te bladeren.

Het Amundsen navigatiesysteem met 6,5-inch 
touchscreen heeft twee SD-kaartslots, met in 
één daarvan een SD-kaart met de 
navigatiekaarten. Een zeer complete radio is 
inbegrepen en het systeem is uit te breiden met 
SmartLink™, DAB (digitale radio) en het Sound 
System Canton.



De Intelligent Parking Assistant meet met parkeersensoren voor en achter of er obstakels 
zijn en laat vervolgens met een geluidssignaal horen wat de tussenliggende afstand is. 
De werking van de voor- en achtersensoren is gekoppeld aan de rijrichting. De Automatic 
Parking Assistant is een waar parkeertalent. De techniek ziet of een parkeerplek groot 
genoeg is. Dat vak mag langs de weg of dwars op de weg zijn. Zelfs voor parkeren uit een 
rijtje auto’s draait het systeem zijn hand niet om. Voor fileparkeren hoeft de ruimte slechts  
60 cm groter te zijn dan de Octavia zelf. 

De Optical Parking Assistant toont via een achteruitrijcamera beeld van de 
situatie achter de auto, inclusief rijlijnen op het radio- of navigatiescherm die 
helpen bij het manoeuvreren. Parkeersensoren (Intelligent Parking Assistant) zijn 
inbegrepen.

De Octavia is er met geavanceerde assistentiesystemen, waarvan diverse 
de multifunctionele camera gebruiken die ter hoogte van de binnenspiegel 
achter de voorruit zit. Lane Assist houdt de auto op de eigen rijstrook, 
verkeersbordenherkenning ziet de geldende snelheidslimieten en de 
grootlichtassistent schakelt zelf tussen grootlicht en dimlicht om tegenliggers 
niet te verblinden. Alle systemen presenteren hun informatie op het uitgebreide 
multifunctionele display MaxiDOT, dat vanaf de Style in kleur is.

Er zijn ook assistentiesystemen die via de radar in de voorbumper werken. Een 
voorbeeld is Adaptive Cruise Control, dat een constante snelheid aanhoudt 
en een veilige afstand bewaart tot voorliggers. De Front Assistant (niet 
afgebeeld) let op de ruimte voor de auto en remt automatisch om een botsing 
te voorkomen of de gevolgen van een ongeval te beperken.



De automatische 
DSG-transmissie 
(Direct Shift Gearbox) 
helpt om vlot te 
accelereren en houdt 
de motor in het 
optimale toerengebied. 
Bovendien helpt de 
DSG-7 transmissie 
verbruik en uitstoot te 
beperken. Afhankelijk 
van de motor is een 
7-traps of 6-traps DSG 
mogelijk.

Alle TDI dieselmotoren werken met common-
rail inspuiting, waardoor ze krachtig, soepel en 
efficiënt zijn.

De TSI benzinemotoren hebben een dynamisch 
karakter. Deze krachtbronnen blinken uit door 
hun gunstige gewicht, verbruik en CO2-emissie.

Het 3-spaaks multifunctionele lederen stuurwiel 
met chroomdetails oogt fraai en voelt prettig 
aan. Ter hoogte van de handen is het leder 
geperforeerd. Met de stuurknoppen zijn de radio 
en telefoon te bedienen en indien voorzien, de 
DSG automaat.  





De nieuwe ŠKODA Octavia is voorzien van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen. Zo bieden 
maximaal negen airbags goede bescherming bij een onverhoopte botsing.

ESC (elektronische stabiliteitscontrole) is standaard. Nieuw is de Multi Collision Brake, die een 
ongecontroleerde verplaatsing van de auto verhindert als een van de voorairbags is afgegaan. Zo schiet de auto dus 
niet verder door wanneer u door de klap van een ongeval het rempedaal niet langer intrapt. Zo voorkomt het systeem de kans  
op een tweede aanrijding. 

De veiligheid verhogende uitrusting werkt met vooruitstrevende technologieën. ŠKODA is er trots op om een scala aan 
assistentiesystemen aan te bieden, want op veiligheid bezuinigen we nooit. Zo is er ook Crew Protect Assistant, dat in een noodgeval  
de veiligheidsgordels voorin aanspant, geopende voorportierramen gedeeltelijk sluit en het eventueel aanwezige schuifdak dichtdoet.



De Aero 
achter-
ruitwisser 
heeft over de 
volledige lengte 
een evenredige 
aanlegdruk. Ook 
de wissers vóór 
zijn van het 
Aero type.

De knieairbag 
onder de 
stuurkolom 
beschermt 
de onderste 
ledematen van 
de bestuurder. 

De zijairbags 
voor- en achterin 

beschermen 
het bekken en 

de borst bij een 
aanrijding van 

opzij. 

Waarschuwingslampjes in de voorportieren attenderen 
achteropkomend verkeer op geopende autoportieren. 

De automatisch inklapbare 
buitenspiegels verkleinen de 
kans op spiegelschade aan een 
geparkeerde auto.

Vakantieritten, zakenreizen en road trips: de 
ŠKODA Octavia is geknipt voor lange afstanden. 

Regelmatig pauzeren is dan een must. De Driver 
Activity Assistant houdt boven een snelheid 

van 65 km/h de stuurbewegingen in de gaten. 
Als die bewegingen na verloop van tijd bruuske 

koerscorrecties verraden, raadt het systeem aan 
om even te stoppen.



Het start-stopsysteem schakelt de motor van een 
stilstaande auto uit, bijvoorbeeld voor een rood 

verkeerslicht of in een stilstaande file. Bij het intr      
appen van de koppeling slaat de motor razendsnel 
weer aan. Ook de energieterugwinning maakt de 

auto zuiniger, door kinetische energie (bijvoorbeeld 
tijdens remmen) om te zetten in stroom en 

daarmee de accu bij te laden.

Het MaxiDOT-display 
toont het actuele en 
gemiddelde verbruik, de 
brandstofvoorraad en 
buitentemperatuur.

De auto schakelt 
automatisch 

tussen benzine 
en aardgas. Een 

groen lampje op het 
instrumentenpaneel 

geeft aan wanneer 
op aardgas wordt 

gereden.

De ŠKODA Octavia G-TEC rijdt zowel op benzine als aardgas. Aardgas, dat aan 
de pomp CNG heet, is een schone brandstof. Het is op steeds meer locaties te 
tanken, zowel in Nederland als elders in Europa. De 1.4 TSI 81 kW (110 pk) 
G-TEC-motor blinkt onder meer uit door zijn gunstige uitstoot van slechts 94 g 
CO2/km (Combi 96 g/km). Rijden op aardgas in plaats van op diesel betekent 
minder stikstofoxide en geen roetdeeltjes in het milieu.

De Octavia G-TEC is uitgerust met twee veilig ontworpen CNG-tanks, met een 
gezamenlijke inhoud van 15 kilogram. Samen met de 50 liter benzinetank staat 
dit garant voor vele non-stop kilometers groen rijplezier. Alle G-TEC voertuigen 
worden standaard geleverd met ŠKODA ’s eigen Greentech technologie; zoals 
het Start-Stop-systeem en regeneratief remsysteem.

OCTAVIA g-TeC.OCTAVIA g-TeC.







OCTAVIA rS230.OCTAVIA rS230.



De exclusieve 19" Xtreme 
lichtmetalen velgen 

met glanzend zwarte 
afwerking versterken de 
krachtige uitstraling van 

de RS 230

De ŠKODA Octavia RS 230 combineert een sportief design en uitstekende prestaties 
met veel comfort. Deze RS-versie beschikt over een maar liefst 169 kW (230 pk) 
sterke 2.0 turbomotor, die zijn grote kracht effectief omzet in een acceleratie 
van 0 naar 100 km/h in slechts 6,7 seconden. In de vooras zit een elektronisch 
sperdifferentieel dat voor maximale tractie zorgt, onderstuur vermindert en de  
auto extra lichtvoetig maakt.



De instapsierlijsten zijn 
voorzien van RS-logo’s in 
de kenmerkende kleuren.

De dashboardinstrumenten hebben goed afleesbare witte aanduidingen. Het fraaie  
MaxiDOT kleurendisplay biedt onder andere een laptimer voor de ultieme sportieve rijbeleving.

Met de Performance Mode Selection wordt ook de Performance 
Sound Generator aangestuurd, zodat het motorgeluid eveneens 
verandert door Normal, Eco of Sport te kiezen.

Zoals het een RS betaamt, 
draagt hij met trots zijn 
eigen logo in de grille.

De glanzend zwart afgewerkte uitlaatsierstukken passen perfect 
bij het karakteristieke sportieve geluid dat deze auto produceert.







Active interieur, stof zwart

*Getoonde radio is niet beschikbaar op de Active. Standaard is de Active voorzien van radio Swing. 

In de Active sieren chroomdetails de portierhendels, randen van de wijzerplaten en bedieningsknoppen van de ventilatieroosters.* 



Ambition interieur, stof zwart

De Ambition heeft volledig zwarte bekleding in combinatie met zwarte portierpanelen en een zwart dashboard. Op de voor- en achterportieren zitten Ambition sierlijsten. Onder meer 
het stuurwiel, de ventilatieroosters en de pookknop zijn voorzien van chroomafwerking.



Style Beige interieur, Style wood interieurlijsten. Style Black interieur, Style interieurlijsten.

De Style is er in twee kleurenvarianten voor het interieur. De eerste heeft volledig zwarte stoffen bekleding in combinatie met zwarte portierpanelen en een zwart dashboard.
De tweede mogelijkheid is beige bekleding en zwart/beige portierpanelen en dashboard. Op de voor- en achterportieren zitten Elegance sierlijsten. Optioneel zijn ook de Burlwood 
sierlijsten beschikbaar. Chroomdetails sieren onder meer het stuurwiel, de ventilatieroosters en pookknop. 



Dynamic zwart interieur, Style interieurlijsten Dynamic rood interieur, Style interieurlijsten

Het Dynamic interieur, met zijn exclusieve sportstoelen met speciaal ontwerp en klein leer pakket gekenmerkt door het sportstuur in geperforeerd leer, onderstreept het unieke 
karakter van uw auto. Beschikbaar voor de Ambition en Style versies als extra opties.



Active interieur
Stof zwart

Ambition interieur
Stof zwart

Ambition interieur*
Leder/stof

Style interieur
Stof zwart

Style interieur
Stof beige

Dynamic interieur*
Stof rood

Dynamic interieur*
Stof grijs

Style interieur*
Alcantara/leder

Style interieur*
Alcantara/leder

* Leverbaar als optie tegen meerprijs



De elektrische koelbox met een inhoud van 
15 liter kan meer dan zijn naam suggereert, 
want behalve koelen tot 20° C graden onder 
de omgevings temperatuur kan deze ook 
verwarmen tot 65° C. Ideaal om voedsel 
en drinken te koelen en afhaalmenu’s op 
temperatuur te houden.

Voor jonge passagiers is er het ISOFIX DUO 
Top Tether kinderzitje. Dankzij de twee Isofix 
bevestigingspunten en de top tether als derde 
verankeringspunt, biedt de nieuwe ŠKODA Octavia 
ook aan de allerkleinsten maximale veiligheid. Ook 
met het comfort zit het letterlijk goed, want er zijn 
een zit-, rust- en slaapstand. Dit autostoeltje is 
bedoeld voor kinderen van 9 tot 18 kg.

Met de fietsdrager voor op de trekhaak  
zijn veilig twee fietsen te vervoeren. 

De kunststof bagageschaal komt van pas bij het vervoer van 
spullen die anders uw bekleding vuil zouden maken.

Op de dakdragers passen diverse bagage-
systemen van ŠKODA Originele Accessoires, 
zoals een fietsdrager of dakkoffer.





Algemene informatie

ŠKODA SERVICE

Zelfs de modernste techniek kan de mens niet 

vervangen. Uw ŠKODA-dealer is uit stekend geschoold 

en ervaren, en zal u hiervan overtuigen door haar 

vakkundigheid. Onze relatie met u eindigt niet wanneer 

u een nieuwe auto heeft gekocht. Het tegendeel is 

waar. Wij hebben serviceprogramma’s voor u ontwikkeld 

zodat u optimaal van uw ŠKODA kunt genieten. Vraag 

uw ŠKODA-dealer naar onze uitgebreide service.

GARANTIE

ŠKODA Auto biedt u de volgende garantie op nieuwe 

auto’s:

1. 2 jaar algehele garantie

2. 3 jaar lakgarantie

3. 12 jaar carrosseriegarantie

4. 2 jaar garantie op ŠKODA Originele Onderdelen  

 en ŠKODA Originele Accessoires  

LEVENSLANGE MOBILITEITSGARANTIE

De levenslange mobiliteitsgarantie draagt er toe bij 

dat het rijden in uw nieuwe ŠKODA Octavia veilig en 

plezierig is. Deze mobiliteitsgarantie dekt voorrijkosten 

van een service wagen naar de plek waar uw auto 

met pech staat. Ook eventueel afslepen naar de 

dichtstbijzijnde ŠKODA-dealer en de behoefte 

aan verdere dienstverlening voor de inzittenden 

(hotelovernachting, vervangend vervoer, etc.) zijn 

inbegrepen. Voorwaarde hierbij is wel dat al het 

onderhoud bij een officiële ŠKODA-dealer is uitgevoerd. 

Bij iedere uitgevoerde servicebeurt wordt de mobiliteits-

garantie verlengd voor de duur van de volgende service- 

interval. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot 

een officiële ŠKODA-dealer. 

FINANCIERING

Uw ŠKODA-dealer / service partner biedt verschillende 

mogelijkheden om uw nieuwe ŠKODA te financieren of 

te leasen. Hierbij is het niet van belang of u uw ŠKODA 

privé of zakelijk gebruikt; voor beide gevallen bieden wij 

u financieringsmogelijkheden op maat aan. Vraag uw 

officiële ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

ŠKODA ORIGINELE ACCESSOIRES

Zo individueel en veelzijdig als uzelf: de originele 

accessoires van ŠKODA. Alle originele accessoires 

worden op duurzaamheid, veiligheid en pasvorm getest, 

om uw ŠKODA zo betrouwbaar mogelijk te maken.  

Vraag uw officiële ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

ŠKODA ORIGINELE ONDERDELEN

ŠKODA originele onderdelen garanderen, dankzij  

de in de serieproductie geteste topkwaliteit, zowel 

veiligheid als maximaal rijgenot. Het gebruik van 

hoogwaardige  materialen zorgt voor een lange 

levensduur, de juiste  pasvorm garandeert een 

eenvoudige montage en optimale functio naliteit.  

Het complete assortiment is  beschikbaar bij iedere 

officiële ŠKODA-dealer.

INTERNET

De internetpresentatie van ŠKODA op www.skoda.nl zal 

uw beslissing makkelijker maken wanneer u besluit een 

nieuwe auto te kopen. Hier kunt u op uw gemak alvast 

uw keuze voorbereiden en een indruk krijgen welke 

uitvoering het beste bij u past.

ŠKODA RUITENCONCEPT

Elke ŠKODA voldoet aan strenge veiligheidseisen. 

Zo is uw auto onder meer voorzien van een 

beschermende kooiconstructie. De ruiten vormen 

een belangrijk onderdeel van die constructie. Daarom 

is het noodzakelijk om alleen met originele ruiten 

te werken en deze volgens de voorgeschreven 

werkwijze te vervangen. Zo blijft u verzekerd van een 

veilige auto. Bij ruitschade kunt u contact opnemen 

met uw ŠKODA-dealer en buiten kantooruren met 

de het Mobiliteitservicenummer. Ook voor kleine 

beschadigingen, zoals een sterretje, kunt u terecht bij 

uw ŠKODA-dealer. Hij kan uw ruit uitstekend repareren 

met een speciale hars en met de juiste gereedschappen. 

Bovendien krijgt u bij hem dezelfde korting op het eigen 

risico als bij de bekende ruit specialisten.

ŠKODA AIRCOSERVICE

Een fris idee: controle en reiniging van uw airco. Het 

hele jaar door heeft u veel plezier van uw airco. In de 

zomer blijft de auto lekker koel en in de winter heeft u 

minder last van beslagen ruiten. Als u altijd wilt kunnen 

vertrouwen op uw airco, moet u deze wel regelmatig 

laten controleren. Voor zo’n aircocheck moet u natuurlijk 

bij uw ŠKODA-dealer zijn. Als dat nodig is, kan hij uw 

aircosysteem ook reinigen en zo een einde maken aan 

nare luchtjes en vervelende bacteriën.



Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van 
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct 
doorvoert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe 
ontwikkelingen, prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.

www.skoda.nl

Uw ŠKODA-dealer:

ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van de levenscyclus van 
zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment die stuk voor stuk voldoen aan de 
hoogste en strengste eisen. Voor antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie. Alle producten 
van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze gecombineerde inspanningen is 
dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een 
bijdrage aan het behoud van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit en tevredenheid van onze klanten.

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de 
bijdrage aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.
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