
Škoda 
Octavia Combi Ambition   
  
 
 

 

Pakkumine nr 051 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number) 
 

Mudel Mootori töömaht Võimsus kW Käigukast Baasmudeli hind 

Octavia Combi Ambition 1,0 TSI 81kW 7k. DSG 
Värv: Moon White (valge metallik) 
Sisu: Must värvi tekstiil 

1,5 TSI bensiin 81 7k.aut DSG 22 600,00 eurot 

 

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 10,6 s  NEDC Kütusetarve linnas / maanteel keskmine 6.8 / 4,7 /100 km 

Suurim kiirus 201 km/h  Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 200 

Sõiduki pikkus/laius/kõrgus 4689 / 1829 / 1468 mm  Pakiruumi / kütusepaagi maht 640 / ca 45 l 

Täismass/tühimass 1860 / 1353 1555 kg  Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1700 mm 

Max. kandevõime 380 582 kg  Teljevahe / rööbe 2686 / 1543 mm 

NEDC CO2 emissioon 100 g/km  Kliirens 142 

WLTP CO2 emissioon 106,60 143,30 g/km  WLTP kütusekulu keskmine 4,734 -6,309 l / 100km 

 

Octavia varustus 
 
Audio ja kommunikatsioon  

• 4 kõlarit ees, 4 taga  

• Raadio Swing: 8" puutetundlik värviekraan, FM-raadio, 
2 x USB-C liidest 

• Bluetooth käedvabad telefonisüsteem  

• DAB (Digital Audio Broadcast) digitaalraadiokanalite vastuvõtt 

• Infoekraan "MaxiDot" 4,2" värviekraaniga 

• SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu 
 

Turvalisus 

• Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega 

• Külgturvapadjad ees + turvakardinad (peaturvapadjad) 

• Põlve turvapadi juhile 

• Kõikidel istmetel kolmepunkti turvavööd (esiistmetel eelpingutitega) ja kinnitamata turvavöö hoiatus 

• Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral integreeritud peatugedega istmed) 

• Elektrooniline juhitavuskontroll ESC 

• Nõlvaltstardiabi; standardis DSGkäigukastiga 

• Elektromehaaniline seisupidur, aktiveeritav keskkonsoolis asuva lüliti abil, rakendub tagaratastele 

• Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist), automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral 

• LED-esilaternad: LED-tehnoloogiaga lähi, kaug-ja päevasõidutuled 

• LED-udutuled ees 

• LED-tagatuled 

• Vihmasensor + Coming/Leaving Home funktsioon (uste lukustamisel jäävad auto välised valgustid pimedal ajal kindlaksmääratud 
ajaks ümbrust valgustama) 

• Soojendusega klaasipesurite düüsid ees 

• Rehvirõhu monitooring 

• ISOFIX lapseistme kinnitusaasad äärmistel tagaistmetel 

• ISOFIX lapseistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel  

• Elektromehhaaniline kiirustundlik roolivõimendi 

• Immobilisaator 
 
 
Veljed ja rehvid 

• 16" valuveljed Velorum, rehvid 205/60 R16, asendavad standardvelgi 

• Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub varuratta korral 
 
 
Välimus 

• Välimised ukselingid kere värvi 

• Kroomitud külgakende liistud ja iluvõre 

• Armatuurlaud musta värvi, hall lagi 

• Tekstiilist istmekatted, musta värvi 
 
 
 
 
 



Mugavus ja funktsionaalsus  

• Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit 

• KESSY Go mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem 

• Rooli kõrgus ja sügavus reguleeritavad 

•  2 kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega 

• Automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel 

• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid 

• Elektrilised aknatõstukid ees ja taga 

• Toonitud aknaklaasid (5%) 

• Climatronic kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi reguleeritav juhile ja kaassõitjale; tolmu ja õietolmu filtritega, 

temperatuuri ja õhuniiskuse sensoritega; kindalaegas jahutusega 

• Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimiidi vahemikus 30 km/h 210km/h, mida auto ei 

ületa) 

• Elektrooniline kiirushoidik 

• Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant); süsteem jälgib kaamera abil teemärgistust ning hoiatab juhti, kui auto hakkab 

valitud sõidureast väljuma 

• Parkimisandurid taga + "Manoeuvre Assist" abisüsteem 

• Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele 

• Soojendusega esiistmed 

• Tagaakna soojendus 

• Katusereelingud, hõbehallid 

• Esiistmete kõrgus reguleeritav, nimmetugedega 

• Salongi LED-valgustuse pakett: LED-valgustus armatuurlaua ja esiuste dekoratiivliistudes, valgustatud jalaruum ees ja taga 

• Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav, käetoega keskel, läbilaadimisvõimalus 

• Laegas prillide jaoks salongi laes keskel; puudub standardist katuseluugi korral 

• Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale, valgustusega 

• Jääkraabits tankimisluugi siseküljel 

• Start/Stop süsteem 

• Valgustusega kindalaegas 

• Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga 

• 2 lugemislampi eesistujatele 

• Pagasiruumi valgustus 

 
 
Tootjatehases paigaldatav lisavarustus: 

• Soojendusega esiklaas (integreeritud soojenduskile); ei saa mootorile 1,0 TSI 81kW man 

• Adaptiivne püsikiirushoidik; säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni), 
aktiivne kiiruseni 210 km/h 

• Esilaternate pesurid + klaasipesuvedeliku taseme indikaator 

• Alarmsüsteem koos kallutusanduriga; ei saa koos funktsiooniga "Virtual Pedal" 4E6 

• Tagurduskaamera koos Full-LED tagatuledega (LED-valgustid nii kereosas kui ka tagaluugil asuvas laternakorpuses + 
dünaamilised suunatuled) 

• 2 kodaraga soojendusega nahkrool raadio ja telefoni juhtimise ning DSG käiguvahetusega roolilt; ainult koos DSG käigukastiga 
 

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused: 

• Ohutuspakett, tekstiilmatid, sõiduki registreerimise teenus  

• Porisirmid ette + taha  

• ARK registreerimise riigilõiv  

 
 
Hind koos lisavarustusega 22 900,00 eurot (sisaldab käibemaksu). 
 
 
Garantii  
 
Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 4 aastane garantii läbisõidu piiranguga 120 000 km. Kehtivuspiirkond Euroopa. Škoda 
originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Värvkattele kehtib 3-aastane läbisõidupiiranguta garantii. Kehtiva garantii eelduseks on 
õigeaegselt läbitud hooldused. 
 
Keregarantii 
12 aastat läbiroostetamise vastu 
 
Hooldusvälp 
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule. 
 

Pakkumine on tehtud koostöös Škoda ametlike edasimüüjatega Eestis. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.  

 


