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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 de 
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.
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Exterieur
Onze ideale gezinsauto 
De Octavia gaat geen uitdaging uit de weg. 
Onze avontuurlijke alleskunner is niet alleen 
praktisch, maar is ook nog eens standaard rijk 
uitgerust. De Octavia is voorzien van de nieuwste 
infotainmentsystemen en technologieën, zoals Full- 
LED matrix koplampen, een uitgebreide Virtual 
Cockpit, twee 10 inch schermen en een Head-up 
display. Ontdek de Octavia en personaliseer hem 
naar jouw eigen wensen.

Ontdek de Octavia
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Stijl en functionaliteit 
De Octavia heeft naast een strak design ook dynamische 
lijnen. Met zijn opvallende kenmerken zoals de zwarte 
grille en stoere achterkant is het een échte blikvanger 
op de weg. De mistlampen zijn eveneens onmiskenbaar. 
Ze zijn niet alleen functioneel, maar spelen ook een 
belangrijke rol in het design van onze ideale gezinsauto. 

Panoramadak
Met het elektrisch bedienbare panoramisch schuif-/kanteldak ervaar je 
een nog ruimtelijker interieur. Met slechts één tik op de knop haal je buiten 
nog meer naar binnen en kun je extra genieten van zonnestralen.

Koplampen en mistlampen
De Full-LED matrix koplampen kunnen 
met behulp van een camera op de voorruit 
een voorliggend of naderend voertuig 
detecteren. Zo heb je altijd perfect zicht in 
jouw Škoda.

Achterlichten
De Full-LED achterlichten hebben dynamische richtingaanwijzers. 
De achterlichten zijn ook voorzien van decoratieve
elementen die kenmerkend zijn voor de Škoda familie. 
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Geavanceerd en comfortabel 
De Octavia biedt tal van doordachte technologieën en 
slimme functies die ervoor zorgen dat de auto een waar 
genot is om mee te rijden.

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.
Een extra optie is Virtual Pedal.  Hiermee open je met 
slechts één voetbeweging onder de achterbumper de 
achterklep. Vooral handig als je je handen vol hebt.  
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Interieur
Standaard rijk uitgerust 
Kies het interieur dat bij jou past. Onze ideale 
gezinsauto is voorzien van de laatste technische 
snufjes, biedt voldoende ruimte voor jou en 
je medepassagiers en heeft een uitgebreid 
infotainmentsysteem. 

Ontdek de Octavia
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Decoratief paneel
Het dashboard van de Octavia kan worden
voorzien van een interieurpaneel dat is bekleed  
met Suedia (afgebeeld) of stof met stiksels. 

Stijl en functionaliteit
De Octavia heeft een tweespaaks stuurwiel. Met het
multifunctioneel lederen stuurwiel kun je de radio, telefoon en  
DSG-automaat bedienen.

Comfort en ruimte
De Octavia is de ruimste in zijn klasse. Het ruime interieur biedt veel hoofd-  
en beenruimte voor alle inzittenden.
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Welkomstlogo
De LED-verlichting aan de onderzijde van de 
voorportieren projecteren de naam Škoda op de 
grond en verlichten het instapgebied.

Opbergvak voor zonnebril
In dit handige opbergvak boven de binnenspiegel,  
kun je eenvoudig jouw (zonne)bril opbergen. 

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 grote vak en je mobiele telefoon in het kleine vak. 
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Voorportiervakken
De voorportiervakken zijn voorzien van een flessenhouder 
voor een 1,5-literfles. 

Neerklapbare achterbank
De achterbank is in delen neerklapbaar. 
Het neerklappen gaat heel eenvoudig 
met twee hendels aan de zijkanten van 
de bagageruimte.

Borstel-/parapluvak 
In het bestuurdersportier zit een handig opbergvak met daarin een 
originele Škoda paraplu. Het parapluvak is zodanig ontworpen dat water 
naar buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft. 

Bagage fixeerelementen
Met deze twee kunststofhouders voorkom 
je dat bagage tijdens het rijden gaat schuiven. 
Wanneer je ze niet gebruikt, kunnen de 
houders opgeborgen worden in de vakken 
achter de achterste wielkasten. 

Jumbo box en bekerhouders 
Een bekerhouder is ideaal om je drinken tijdens een autorit 
veilig te vervoeren. De centrale positie van dit vak, zorgt 
ervoor dat je de beker onderweg makkelijk uit de houder 
kan halen. Je telefoon kan je veilig opbergen in de Jumbo 
box in de armsteun voorin.
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Bagagenetten
Eén horizontaal net en twee verticale netten vergroten de flexibiliteit 
van de bagageruimte en houden spullen netjes op hun plek.

Dubbele bagageruimtevloer
De dubbele bagageruimtevloer (exclusief voor de Combi) maakt het 
laden van bagage gemakkelijker en biedt extra opbergruimte, wanneer 
de vloer op laadrand hoogte wordt geplaatst.

Bagagenetten
Eén horizontaal net en twee verticale netten voorkomen dat
je spullen rondschuiven tijdens het rijden. 

Dubbelzijdige bagagemat 
Je kunt de mat gebruiken met tapijt aan de
bovenzijde of draai ‘m om zodat je de afwasbare rubberzijde 
kan gebruiken. Zo blijft het tapijt altijd schoon. 

Capaciteit
De bagageruimte van de Octavia is zoals altijd royaal. 
De Combi biedt een laadruimte van 640 liter en bij een 
neergeklapte achterbank tot maar liefst 1.700 liter.  

Capaciteit
De bagageruimte van de Octavia Hatchback is royaal. De 
Hatchback biedt standaard een laadruimte van 600 liter en bij 
een neergeklapte achterbank tot maar liefst 1.555 liter.  
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10 Inch multimediascherm
Het 10 inch multimediascherm heeft een touch slider. Hiermee kun 
je het volume regelen of de navigatie in-/uitzoomen zonder het 
scherm aan te raken. Onder het multimediascherm bevindt zich 
een ergonomische polssteun voor de bediening van het scherm.

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, 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.  

LED-Interieurpakket
De LED-sfeerverlichting biedt je tal van prachtige 
kleuropties en omvat verlichting langs de rand van het 
interieur, portiergreep verlichting voorin en achterin 
alsmede bagageruimteverlichting.
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Phonebox / USB
Met de Bluetooth telefoonvoorbereiding verbind je 
eenvoudig, draadloos je telefoon met de auto en kun je 
handsfree bellen of luisteren naar je favoriete muziek. 
Berg je smartphone op in de Phonebox, terwijl deze ook 
direct draadloos opgeladen wordt. Dankzij twee USB-
C aansluitingen in de middenconsole koppel je je externe 
apparaten eenvoudig met het infotainmentsysteem.

Compacte parkeerrem 
In plaats van de gebruikelijke mechanische handrem heeft de Octavia 
vanaf nu een compacte 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.

Virtual Cockpit & Head-up 
Display
De Virtual Cockpit toont gegevens van de
boordcomputer in combinatie met andere
informatie, zoals navigatie. Het Head-up 
Display is een innovatieve en uitermate 
veilige manier om bestuurders van alle 
noodzakelijke informatie te voorzien via 
een projectie op de voorruit.

DSG-automaat in nieuw design 
De Octavia is de eerste Škoda die is uitgerust met “by wire”-
technologie. 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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Connect
Škoda Connect
Maak kennis met Škoda Connect, de online 
diensten waarmee je meer uit je dag haalt!  
Met Škoda Connect kun je vanuit je huis zien  
of je auto op slot zit, waar deze geparkeerd staat  
en nog veel meer. Met deze diensten krijgt je auto  
een groot aantal nieuwe functies op het gebied van 
entertainment, gebruiksgemak en je persoonlijke 
veiligheid. Škoda Connect maakt het rijden in een 
Octavia nog comfortabeler en veiliger en is  
af- fabriek leverbaar.

Lees meer
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Vergrendelen en ontgrendelen
Met deze functie kan je jouw 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.

Online interieurvoorverwarming
Bedien de interieurvoorverwarming 
van je auto via de MyŠkoda-app. Als je 
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
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten. Infotainment Online 
levert real-time informatie 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.

Online verkeersinformatie
Actuele informatie geeft je een optimaal 
overzicht van elke rit. Reageer tijdig 
op nieuwe ontwikkelingen, zoals 
wegwerkzaamheden, ongevallen en files.

Functions on Demand
Je kunt vanaf nu extra Functions on  
Demand toevoegen aan jouw Škoda.  
Dit maakt het rijden in een Škoda nog leuker. 
Krijg toegang tot geavanceerde technologie,  
extra interieurkleuren voor sfeerverlichting  
of maak kennis met spraakassistente Laura. 
Je koopt deze opties eenvoudig achteraf via 
de Škoda Connect shop. 

Online personalisatie
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. Met online personalisatie 
kan je deze instellingen niet alleen in jouw 
auto toepassen, maar in elke Škoda die 
daarvoor geschikt is.
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De slimmigheden van Škoda maken het 
dagelijks leven nog makkelijker
Extra experts in de auto. Je kunt onderweg van alles 
tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat de auto klaar 
is voor alle situaties die zich kunnen voordoen, zijn 
er extra assistenten met meerdere functies om de
bestuurder zo nodig te ondersteunen. 

Ontdek alle slimme assistenten 

https://www.skoda.nl/features
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Travel Assist
Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten 
en zorgt ervoor dat je je veilig en comfortabel voelt, ongeacht 
waar je rijdt. Een capacitief stuurwiel detecteert 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 Adaptive Cruise Control
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning,  
GPS-technologie en gedetailleerde informatie van het navigatiesysteem, kan  
predictive adaptive cruise control 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. Het systeem verhoogt het rijcomfort en de  
rijveiligheid en verlaagt tegelijkertijd ook het brandstofverbruik.

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.
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Traffic Jam Assist
Deze functie is ontworpen voor het rijden in files. In files neemt dit systeem tot een 
snelheid van 60 km/h de bediening van het gaspedaal, rempedaal en stuurwiel over, 
waarna de Octavia 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.

Matrixfunctie 
De Full-LED matrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het groot 
licht 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. Dankzij deze functie word je bovendien 
niet verblind door reflecterende materialen op bijvoorbeeld verkeersborden. 

Crew Protect Assist 
Dit hulpsysteem biedt extra bescherming voor bijrijders in kritieke situaties die tot 
een aanrijding kunnen leiden, door de zijruiten tot op een kleine spleet te sluiten, het 
schuifkanteldak te sluiten en de veiligheidsgordels te spannen. De nieuwe geavanceerde 
uitvoering van het systeem gebruikt radarsensoren voor- en achter. 

Emergency Assist 
Emergency Assist verkleint het gevaar op een ongeval, wanneer de bestuurder  
plotseling onwel wordt. De auto wordt veilig tot stilstand gebracht en de 
alarmlichten worden ingeschakeld. 
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Turn Assist / Ongevalspreventieassistent 
Turn Assist houdt tegenliggend verkeer in de gaten als de bestuurder links afslaat 
bij een snelheid tussen de 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.

Verkeersbordherkenning 
Met verkeersbordherkenning raak je niet afgeleid en zorgt je Škoda ervoor dat je auto, 
zich aan de toegestane snelheid aanpast zodra er een verkeersbord wordt herkent.

Park Assist* 
Park Assist helpt je tot 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.  

Multi Collision Brake
Bij een ongeval activeert Multi Collision Brake de remmen. Daardoor wordt het  
risico op doorschieten en een vervolg ongeval verminderd.
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Side Assist* 
Dankzij de twee radarsystemen aan de achterkant van jouw Škoda detecteert  
Side Assist van achter naderende voertuigen en voertuigen in je dode hoek.  
Hiermee ben je altijd bewust van wat er achter je rijdt.

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.

Uitstapwaarschuwing
Als je jouw auto tot stilstand brengt en het portier opent om uit te stappen, kan het 
systeem andere weggebruikers, zoals fietsers, hardlopers en voetgangers 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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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. 

*** Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal 
opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met je Škoda dealer.

**** De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Het is echter niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig, of niet actueel is. Je kunt aan deze brochure dan  
ook geen rechten ontlenen.

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


