ŠKODA

OCTAVIA
RS

Ценовник
OCTAVIA RS MY2019
Мотор

Менувач

Модел код

2.0 TSI (180 kW / 245 HP) - EU6

MT6

5E36U519

2.0 TSI DSG (180 kW / 245 HP) - EU6

DSG7

5E36UD19

2.0 TDI DSG (135 kW / 184 HP) - EU6

DSG7

5E369D19

2.0 TDI DSG 4x4 (135 kW / 184 HP) - EU6

DSG7

5E369Z19

29.160 €

1.807.920 ден

31.320 €

1.941.840 ден

28.860 €

1.789.320 ден

30.980 €

1.920.760 ден

Сериска опрема
> RS
ABS сопирачки, ESC – електронска пограма за
стабилност

Централно заклучување со далечинско

Мултифункционален 3 крак кожен управувач

Електрични стакла на сите врати

Кожна рачка од менувач и рачна сопирачка

6 x воздушни перничиња (за возач, совозач,
странични напред и завеси за глава)

CLIMATRONIC – автоматски клима уред

Црни лајсни околу страничните стакла

Hill Hold асистент при угорнини

Хром пакет во ентериерот

Color MAXI DOT – борд компјутер, 12V приклучок

Сензори за паркирање позади

LED предни светла со динамична контрола

Текстилни патосници, напред и позади

Серво управувач прилагодлив по висина и
длабочина

LED дневни и задни стоп светла

Фиксирачки елементи и мрежа во багажниот

Висинско и лумбарно подесување на предните
седишта
Ретровизори електрично прилагодливи, самозатемнувачки, преклопливи со грејачи
Централен наслон за раце позади, со cup-holder

Миење на предните светла под притисок
Сензор за дожд со асистент за долги светла
Предни и задни светла за магла
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор
Jumbo Box – преден потпирач за раце

Држач за наочари
Ролетна за заштита од сонце на заднито стакло
Асиметрично преклоплива задна клупа
Start / Stop систем
Темпомат
Резервно тркало во намалена димензија со алат

> Спортските карактеристики на Octavia претставени преку RS варијанта
Странични воздушни перничиња и позади

Црн спортски дифузер на задниот браник

Crew Protect Assist – превентивен систем при судар

Две хромирани трапезни издувни цевки

Спортско подвозје со XDS диференцијал

Црвени спортски сопирачки клешти

DMS - Систем за избирање на возачка програма (TSI)

18” Алуминиумски фелни – GEMINI Anthracite

Решетка на предниот браник и ретровизори во црна боја

RS спортски седишта во комбинација alcantara/ текстил со лого

Предни RS спортски светла за магла

RS спортски мултифункионален управувач

RS спортски дизајн на браниците со RS емблеми

Алуминиумски спортски педали

RS спортски споилер на задната врата

BOLERO радио со 8” екран во боја со USB, BT, Smart Link

TOP LED задни светла

LED амбиентално осветлување и хромирани лајсни на праговите

Забелешкa: За Combi каросериска варијанта се доплаќа 65.100 ден (1.050 €) на горенаведените цени за Limo варијанта.
Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за оринтација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018
Важи до: 31.12.2018

Дополнителна опрема

Octavia:

код

RS

Екстериер
Брисач на задното стакло (стандардна опрема за Combi верзијата)

8M1

4.351 ден.

70

Загревање на дизни за прскање на предниот ветробран

9T1

1.509 ден.

24

Kука за влечење, остранлива со адаптер

PK1

29.657 ден.

478

Кровни шини сребрени, важи само за Combi (црни шини се стандард за Combi)

PG1

7.725 ден.

125

Подготовка за кука за влечење

PKZ

9.679 ден.

156

Сензори за паркирање напред и позади (Park Distance Control)

7X2

16.604 ден.

268

Сензори за паркирање напред и позади со контрола за приколка (Trailer Assist)

8A8

31.344 ден.

506

Паркинг асистент за автоматско паркирање (со сензори за паркирање напред и позади)

7X5

33.919 ден.

547

RS Chrome Design Pack - Хром лајсна околу предната решетка и странични лајсни на вратите, ретровизори во боја на каросерија и
18" Алуминиумски фелни - GEMINI silver

WCX

4.440 ден

72

RS Challenge Plus Pack - Driving Mode Selection, Dynamic Chassis Control, 3 перс. клуча, електрично подесиви предни седишта со
лумбарна подршка (возачкото со мемориска функција), сензори за паркирање напред и позади, Color Maxi Dot, Smart Link,
Supertone sound system (само за TSI изведби)

WCZ

42.532 ден

686

KESSY - Централно заклучување без клуч со Start-Stop копче за палење на моторот

PDE

20.778 ден.

335

KESSY - Централно заклучување без клуч, Start-Stop копче за палење на моторот и Алармен уред

PDD

33.120 ден.

534

Греење на предните седишта

PW0

33.120 ден.

166

Греење на предните и задните седишта

PW7

10.300 ден.

305

Електричен сончев кров - за Лимузинските изведби

PH9

18.913 ден.

821

Електричен, панорамски сончев кров - за Combi изведби

PH8

56.295 ден.

908

Електрично греење на предното ветробранско стакло

PH5

10.566 ден.

170

Електрично прилагодливи возачко и совозачко седишта, возачкото со меморија (само за TDI изведби)

PWC

49.103 ден.

792

Електрично отварање/затварање на задната врата од багажник (Combi)

4E7

19.623 ден.

317

Dynamic Chassis Control - содржи Performance Mode Selection и 3 персонализирани клуча

PFH

57.805 ден.

932

Систем за избирање на возачка програма + Performance Sound Generator (само за TDI изведби, во серија за TSI)

PFD

11.987 ден

193

Мал кожен пакет (3 крак управувач со команди за радио, телефон, греење и педали за DSG)

PL7

6.926 ден.

112

Остранлива торба за скии UNIBAG (во заден наслон за раце)

3X5

6.127 ден.

99

Електрично прилагодливо седиште со меморија

PWA

27.881 ден

450

Ентериер

Преден и заден пепеларник

9JB

Покривка за багажниот простор со 2 страни (гумена и текстил)

PK6

Преден наслон за раце JUMBO BOX заедно со х2 USB приклучоци позади

PKR

2.575 ден

42

Sun & Pack - Ролетна кај задно ветробранскo стакло и мрежа во багажник (не важи за Combi)

PL1

7.725 ден.

125

710 ден.

11

2.397 ден.

39

Безбедност
Алармен уред

PDA

12.342 ден.

199

Front Assistant - Радар во предниот браник за автоматско сопирање при појава на препрека

6K2

15.805 ден.

255

Воздушно перниче за колена на возачот (само заедно со PE4)

4UP

13.941 ден.

225

Заштита под моторот од лоши патишта

1SL

2.309 ден.

37

Crew Protect Assistant - Надграден превентивен систем за заштита (Pre Crash Basis & Front)

7W2

8.258 ден.

133

Подготовка за детско седиште ISOFIX на совозачкото седиште

3G2

1.776 ден.

29

LANE ASSISTANT - Систем за автоматско одржување на коловозна лента

PWH

20.423 ден.

329

BLIND SPOT DETECTION - Систем за детектирање возила од мртов агол

PWL

19.890 ден.

321

Driver Activity Assistant - Систем за предупредување на замор кај возачот

PKH

2.220 ден.

36

Темпомат (Cruise control) со ограничувач на брзина

8T6

2.309 ден.

37

Адаптивен темпомат со радар до 160 km/h

PLI

30.634 ден.

494

Адаптивен темпомат со радар до 210 km/h

PSD

48.570 ден.

783

Виртуелен кокпит

9S0

27.082 ден.

437

Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, Apple Connect, Smart Link - (без мапи) (само со PT6 и RA2)

PNC

13.319 ден.

215

-

16.740 ден.

270

Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" колор дисплеј, 64GB меморија, Apple Connect, Smart Link, color Maxi Dot, интегрирани
мапи за Европа

PNE

69.969 ден.

1.129

Приклучок од 230V

9Z3

5.150 ден.

83

CANTON Sound System – 10 звучници, дигитален еквилајзер, subwoofer, 570W моќност

RA3

5.150 ден.

411

Smart Link + Wireless RSE App - само со навигација Amundsen или Columbus

9WX

4.085 ден.

66

Камера за возење наназад (само заедно со заден брисач и Телефонска подготовка)

KA2

19.890 ден.

321

DAB - Дигитален радио прием

QV3

5.594 ден.

90

Инфо

Навигациски мапи на SD карта за Европа за AMUNDSEN (5Е0919866)

Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за оринтација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018
Важи до: 31.12.2018

Дополнителна опрема

Octavia:

код

RS

Инфо
Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција , безжична антена и безжично полнење

PT0

15.184 ден.

245

Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција, Voice control, безжична антена и безжично полнење

PT1

16.072 ден.

259

Mobile Phone Portal - Bluetooth конекција со Voice control

PT3

888 ден.

14

Mobile Phone Portal – BT конекција, Voice control, безжична антена, безжично полнење + Wi-Fi

PT5

18.824 ден.

304

Mobile Phone Portal - Bluetooth конекција со Voice control и Wi-Fi

PT6

3.641 ден.

59

Mobile Phone Portal – BT конекција, Voice control, безжична ант. и полнење + Wi-Fi и rSAP (само со QV3)

PT7

30.634 ден.

494

Mobile Phone Portal – Bluetooth конекција, Voice control + Wi-Fi и rSAP (само со QV3)

PT8

15.539 ден.

251

PJX

21.666 ден.

349

Ексклузивна боја - Црвена Металик/ Velvet Red

EXC

43.400 ден.

700

Бела боја

CHR

0 ден.

0

Металик Боја

MET

16.120 ден.

260

Алуминумски фелни и гуми
Алуминиумски фелни – XTREME Anthracite - 7.5 х 19 со пневматици 225/35 R19

Достапни бои:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бела Candy White неметалик
Бела Laser White неметалик
Сива Steel Grey неметалик
Црвена Corrida Red неметалик
Зелена Rally Green металик
Сина Race Blue металик
Сива Quartz Grey металик
Црвена Velvet Red металик
Црна Magic Black металик
Бела Moon White металик
Сребрена Brilliant Silver металик

18” Алуминиумски фелни Gemini anthracite
18” Алуминиумски фелни Gemini silver
19” Алуминиумски фелни Xtreme anthracite

Кожен менувач со RS лого

RS црвено/ црн ентериер во комбинација alcantara/ текстил
Спортска инструментална табла

RS мултифункционален управувач

W – Моментално недостапни мотори поради ЕУ хомологација врз основа на WLTP
Цените се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за оринтација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.07.2018
Важи до: 31.12.2018

