Akní ceník ŠKODA Octavia Champion

ŠKODA Octavia Combi Champion

ŠKODA Octavia
O t i Champion
Ch
i

Prima...
Octavia
Champion

Navíc oproti verzi Active** klimatizace, centrální zamykání s dálkovým ovládáním
(dva sklopné klíky), palubní poíta MFA, Maxi DOT (pouze pro 1,6/75 kW LPG),
tónovaná skla, pºední mlhové svtlomety, stºešní nosi, erný (pouze Combi),
rezervní kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu, klí na kola, bez sady
na opravu pneumatik (krom 1,6/75 kW LPG)

... již od 319 900 K

Ambition...
Octavia
Champion

Navíc oproti verzi Ambition 15" kola z lehké slitiny, Jumbo Box s nastavitelnou
loketní oprou a audiozdíºkou, malý kožený paket*** pro 4ramenný volant,
rádio Swing s CD a MP3, stºešní nosi, erný (pouze Combi), tempomat, rezervní
kolo ocelové plnohodnotné, zvedák vozu, klí na kola, bez sady na opravu
pneumatik (krom 1,6/75 kW LPG)

Motorizace

... již od 374 900 K

Kombinovaná spotºeba
[l/100 km]

Kombinované emise CO2
[g/km]

Champion Prima

Champion Ambition

374 900

Octavia
1,6 MPI/75 kW (LPG – 72 kW)

7,2 (9,2)*

168 (149)*

319 900

1,4 TSI/90 kW

6,3

148

319 900

374 900

2,0 TDI CR DPF/81 kW

4,8

126

339 900

399 900

Octavia Combi
7,2 (9,2)*

168 (149)*

349 900

404 900

1,4 TSI/90 kW

1,6 MPI/75 kW (LPG – 72 kW)

6,3

148

349 900

404 900

2,0 TDI CR DPF/81 kW

4,9

129

369 900

429 900

Champion Prima

Champion Ambition

10 000

5 000

Výbr standardní výbavy a výbavy na pºání

(Další prvky výbavy jsou shodné se standardními modely Octavia Active / Ambition)
Pakety
Green tec vetn ESP (pneumatiky s nižším valivým odporem, Start-Stop systém, rekuperace brzdné energie) –
snížení emisí CO2 a spotºeby pro motorizace 1,4/90 kW (nelze v kombinaci s výbavou Sound System,
nezávislým topením, paketem pro špatné cesty a 17" koly)
Bezpenost
ESP vetn ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS

13 000

Asistent rozjezdu do kopce vetn ESP

15 000

2 000

Kontrola tlaku v pneumatikách

1 800

1 800

Airbag ºidie a spolujezdce (s deaktivací), boní airbagy vpºedu
Hlavové airbagy

10 000

Signalizace nezapnutého bezpenostního pásu ºidie
Tºíbodové, výškov nastavitelné pºední bezpenostní pásy s pºitahovai
Tºi tºíbodové bezpenostní pásy vzadu
Tºi hlavové oprky vzadu, výškov nastavitelné
Imobilizér, štítek s VIN kódem a árovým kódem
Dvoutónová houkaka
Pºíprava pro uchycení dvou dtských sedaek s bezpenostním systémem IsoÔx a pásem TopTether na zadních
sedadlech / Isofix na sedadle spolujezdce

jednotónová
/ 900

/ 900

Výbr standardní výbavy a výbavy na pºání

Champion Prima

(Další prvky výbavy jsou shodné se standardními modely Octavia Active / Ambition)

Champion Ambition

Vnjší výbava
15" ocelová kola s velkoplošnými kryty

–

Kola z lehké slitiny – 15" / 16" / 17"

13 500 / 16 700 / –

/ 3 200 / 8 700

Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíe na kola)
Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné / plnohodnotné, zvedák vozu, klí na kola, bez sady na opravu
pneumatik (nelze pro 1,6/75 kW LPG)
Pºední mlhové svtlomety / s Corner funkcí

1 400 / 1 400

1 400 / 1 400

/ 2 500

/ 2 500

Projektorové halogenové svtlomety
Day light
Light assistant (Coming home, Leaving home, Tunnel light, Day light), vnitºní zptné zrcátko s automatickým
stmíváním a dešÀový senzor (nelze pro 1,6/75 kW LPG)

–

Vnjší zptná zrcátka a vnjší kliky lakované v barv vozu

5 100

–

Ochranné boní lišty dveºí lakované v barv vozu

1 200

Tónovaná skla / SunSet (pouze pro Combi)

/–

Vyhºívané trysky ostºikovaË elního skla
Tažné zaºízení s odnímatelnou hlavicí (nelze pro 1,6/75 kW LPG)
Metalické barvy

/ 4 500

700

700

12 000

12 000

12 500

12 500

15 300 / 19 400

15 300 / 19 400

Interiér

Twinkle

Variety

Malý kožený paket*** pro 4ramenný volant / multifunkní pro rádio a telefon
(pouze s pºípravou pro telefon GSM II nebo GSM III)

6 600/ –

/ 5 000

Zvláštní lakování (nelze pro 1,6/75 kW LPG)
Vnitºní výbava a komfort

Výškov nastavitelná sedadla vpºedu, s bederními oprami

3 500

Vyhºívání pºedních sedadel / pºedních a zadních sedadel

–/–

Jumbo Box s nastavitelnou loketní oprou a audiozdíºkou

–

6 000 / 10 900

Palubní poíta MFA / Maxi DOT (Maxi DOT je standard pro 1,6/75 kW LPG)

/–

/ 5 000

Elektrické ovládání oken vpºedu / vzadu

/–

/ 5 000

Elektricky ovládaná a vyhºívaná vnjší zptná zrcátka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíky)
Alarm s hlídáním vnitºního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým idlem a centrální zamykání s dálkovým
ovládáním (dva sklopné klíky)

6 100

6 100

Vnitºní cirkulace vzduchu (pylový filtr)
Klimatizace
Climatronic – dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací vetn kombifiltru a automatické cirkulace
Signalizace vzdálenosti pºi parkování vzadu / vpºedu a vzadu
Tempomat

–

13 100

9 100 / 17 100

9 100 / 17 100

11 100

Odkládací schránka v horní ásti pºístrojové desky uprostºed – otevºená / uzavíratelná

/–

Schránka na brýle

–

500

1 300

1 300

Vkládané tkané koberce

–/

Audio, telefony a navigace
Pºíprava pro rádia ŠKODA / poet reproduktorË

/ 4 repro

Další 4 reproduktory vzadu / Sound System s 12 reproduktory a digitálním ekvalizérem
(pouze s rádiem Bolero i s navigací a elektricky ovládanými okny vpºedu a vzadu)
Rádio s CD a MP3 – Blues / Swing / Bolero

/ 4 repro

–/–

2 900 / 12 900

8 400 / 11 600 / –

– / / 8 400

MDI (Mobile Device Interface) (pouze s rádii Swing nebo Bolero i s navigací)

–

2 500

–/–

12 000 / 16 500

5 600 / 11 100

5 600 / 11 100

Pºíprava pro telefon GSM II s Bluetooth / GSM III Premium s Bluetooth (vetn mapových podkladË
a displeje Maxi DOT, pºíprava GSM III pouze s multifunkním volantem pro rádio a telefon)
Záruky a služby
Prodloužený servisní interval
Prodloužená záruka na 4 roky, do 60 000 km / 120 000 km
ŠKODA Originální pºíslušenství****
Základní stºešní nosi (pro limuzínu) / pºíný stºešní nosi (pro Combi)

4 188 / 3 584

Vtrné clony pºedních boních oken

819

Plastová vana do zavazadlového prostoru (pro limuzínu / pro Combi)

1 331 / 1 485

Mechanické zabezpeení ºazení Construct

5 881

Dekorativní prahové lišty s vložkou z ušlechtilé oceli

1 792

Ostatní základní a mimoºádná výbava je shodná jako pro standardní modely.

základní výbava
*
**
***
****

– nelze objednat

AP – automatická pºevodovka

Hodnota v závorce platí pºi provozu na LPG.
Octavia Champion Prima neobsahuje oproti verzi Active ESP a hlavové airbagy.
Malý kožený paket obsahuje 4ramenný volant, madlo runí brzdy a hlavici ºadicí páky v kËži.
Jedná se o výbr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního pºíslušenství. Ceny ŠKODA Originálního pºíslušenství nezahrnují cenu montáže.

Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splují emisní limity EU 5.

Váš prodejce vozË ŠKODA:

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v K, doporuené výrobcem ŠKODA AUTO, vetn 20% DPH.
Pºi dodávkách prostºednictvím jednotlivých obchodníkË jsou k uvedeným cenám útovány dopravní
náklady. Na možnosti kombinací jednotlivých mimoºádných výbav se informujte u svého prodejce
vozË ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskuteovat v prËbhu výroby zmny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimoºádné výbav, o aktuálních
cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na pºání Váš prodejce vozË ŠKODA. Ceník
byl vytištn na papír vyrobený z buniiny blené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.
Ceník je platný od 28. 5. 2012 do odvolání.

HAVEX-auto s.r.o.
Zákaznická linka:
800 217 220
E-mail: info@havex.cz
www.havex.cz

