
OCTAVIA
DE NIEUWE ŠKODA



Leef verstandig, leef gezond, leef gelukkig, leef samen, leef het leven. 
We krijgen steeds vaker te horen hoe we moeten leven. En voor iedereen 
die het niet meer wil horen, is er nu iets te zien: de nieuwe ŠKODA 
OCTAVIA. Maar niet alleen het zeer indrukwekkende nieuwe design 
trekt de aandacht. De nieuwe OCTAVIA is een auto voor alles wat er in 
u opkomt - of niet. Of het nu gaat om kinderen, hobby's, stijl, snelheid 
of zelfs gezelligheid. Dankzij heel veel ruimte, de nieuwste technologie 
en veiligheidsassistenten evenals tal van slimme ideeën, kunt u zich 
concentreren op dat wat telt – uw eigen leven leiden. 

ŠKODA. Simply Clever.

LEEF ZOALS U WILT





De OCTAVIA belichaamt de designtrend van ŠKODA: een combinatie van 
esthetiek, veiligheid en gebruiksgemak. Of u de auto nu als geheel ziet 
of dichterbij komt en de unieke kenmerken van de OCTAVIA ontdekt, de 
OCTAVIA straalt de harmonie van functionaliteit en emotie uit.

EMOTIES IN BEWEGING

STIJL EN 
FUNCTIONALITEIT
De OCTAVIA heeft 
dynamische lijnen, 
evenwichtige proporties en 
opvallende kenmerken, zoals 
de grille en de koplampen 
in de vorm van een pijl. De 
mistlampen zijn eveneens 
onmiskenbaar. 
Ze zijn niet alleen functioneel, 
maar spelen ook een 
belangrijke rol in het design.

ŠKODA
De naam ŠKODA staat 

prominent op de achterklep.





KOPLAMPEN EN 
MISTLAMPEN

De full-led matrix koplampen 
kunnen met behulp van een 

camera op de voorruit een 
voorliggend of

naderend voertuig detecteren. 
Op basis hiervan stellen de 

koplampen zich automatisch 
in stappen af. Dit garandeert 

het beste zicht voor u zonder 
daarbij andere bestuurders 

te verblinden. De koplampen 
beschikken ook over AFS 

(Adaptive Frontlight System). 
Led-technologie vormt de 
basis voor de uitstekende 

functionaliteit van de 
mistlampen.

ACHTERLICHTEN
De full-led achterlichten 
hebben dynamische 
richtingaanwijzers, die 
niet alleen aangeven naar 
welke kant de bestuurder 
afslaat, maar de auto ook 
dynamischer maken. De 
achterlichten hebben ook de 
C-vorm die zo kenmerkend 
is voor de ŠKODA familie, 
maar dan vernieuwd met een 
moderne twist.

Het lichtdesign van de OCTAVIA toont 
geavanceerde technologie op zijn mooist. Hij 
heeft full-led matrix koplampen, die de weg beter 
verlichten en zo voor meer veiligheid zorgen.

TIJD OM TE STRALEN











De slimste technologie maakt uw leven ongemerkt makkelijker. 
Elk detail in de OCTAVIA is doordacht, zodat u met een gerust 
hart van de rit kunt genieten terwijl u veilig en comfortabel 
blijft. Ervaar ultiem comfort dankzij de binnenverlichting. De 
led-sfeerverlichting inclusief voetenruimteverlichting biedt tot 
wel dertig aantrekkelijke kleuropties. Voor uw veiligheid wordt 
de sfeerverlichting in de portierlijsten rood wanneer u het 
portier van de auto opent.

UITERST GEAVANCEERD,  
HOOG COMFORTNIVEAU 



COMFORT EN FUNCTIONALITEIT
Om uw rijplezier en gevoel van comfort te vergroten, is de OCTAVIA uitgerust met een gloednieuw dashboard 
en een nieuw ontworpen 2-spaaks stuurwiel. Vanaf uitrustingsniveau Ambition is de auto leverbaar met een 
multifunctioneel lederen stuurwiel waarmee u de radio, telefoon en DSG kunt bedienen. Voor nog meer comfort is 
een optionele stuurwielverwarming leverbaar.



SHIFT BY WIRE
De OCTAVIA is de eerste ŠKODA die is 
uitgerust met "by wire"-technologie voor 
maximaal comfort in voertuigen met 
een automatische transmissie. De DSG 
shift-by-wire wordt bediend met behulp 
van een versnellingshendel met een 
minimalistisch design, die is geïntegreerd 
in de middenconsole. 

HEAD-UPDISPLAY
Dankzij de projectie van informatie op de 
voorruit kan de bestuurder het hoofd omhoog 
en de ogen op de weg houden. Het display 
toont de rijgegevens op een zodanige manier 
dat de ogen van de bestuurder niet opnieuw 
hoeven te focussen, waardoor de kans op 
afleiding aanzienlijk wordt verminderd.



10-INCH MULTIMEDIABEELDSCHERM
Aantrekkelijk design en perfecte functionaliteit gaan hand in hand. Het 10-inch infotainmentsysteem (navigatiesystemen Columbus en Amundsen of 
radio Bolero) heeft een zogeheten touch control slider. Hiermee kunt u het volume regelen of de navigatie in-/uitzoomen zonder het scherm aan te raken. 
De meest luxe uitvoering is het 10-inch infotainmentsysteem Columbus (afgebeeld), dat ook middels gebaren bediend kan worden.



ERGONOMISCHE STOELEN
De elektrisch verstelbare ergonomische voorstoelen hebben zittingen met 
verstelbare zitdiepte evenals een massagefunctie.

COMFORT ACHTERIN
Op het achterste deel van de Jumbo Box vindt u twee USB-C-aansluitingen voor het 
opladen van mobiele telefoons. In een auto met 3-zone Climatronic-airconditioning 
zitten hier ook de bedieningselementen voor de zone achterin.

VIRTUAL COCKPIT
De Virtual Cockpit toont gegevens van de boordcomputer in combinatie met andere 
informatie, zoals navigatie. 
Er is keuze uit vijf lay-outs, die via de "View"-knop op het multifunctionele stuurwiel 
kunnen worden geselecteerd (weergegeven is Klassiek).  











In de bagageruimte van de OCTAVIA zijn veel slimme oplossingen, die u 
helpen al uw spullen in te laden en de auto netjes te houden. Bovendien 
voorkomen ze dat er iets kan verschuiven. 

BAGAGERUIMTE

DUBBELZIJDIGE 
BAGAGERUIMTEMAT
U kunt de mat gebruiken 
met het stijlvolle tapijt aan de 
bovenzijde, en u kunt de mat 
gemakkelijk omdraaien om 
de afwasbare rubberzijde te 
gebruiken wanneer u eens iets 
moet vervoeren dat uw auto 
vuil kan maken.

CAPACITEIT 
De bagageruimte is zoals 

altijd royaal. De Combi biedt 
640 liter en bij neergeklapte 
achterbank maar liefst 1.700 

liter.





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. De bovenste eindstand 
van de klep kan aan uw behoefte en lengte worden aangepast. De achterklep kan worden uitgerust met een Virtual Pedal voor contactloos openen en sluiten.





SLAAPPAKKET
Het slaappakket maakt 
slapen achterin een 
stuk comfortabeler. Het 
bestaat uit variabele 
hoofdsteunen voor de 
buitenste zitplaatsen, 
die het hoofd tijdens 
het slapen comfortabel 
ondersteunen, 
rolgordijnen voor de 
achterste zijruiten, 
SunSet getinte ruiten, 
twee Lounge Step-
voetenbankjes en 
een fraai verpakte 
slaapdeken.

ELEKTRISCHE 
KINDER-
BEVEILIGING
Met slechts een druk 
op een knop reizen uw 
kinderen nog veiliger. 
De kinderbeveiliging 
zorgt ervoor dat ze de 
achterportieren en de 
achterste portierruiten 
niet kunnen openen.

ROLGORDIJNEN 
VOOR DE 
ACHTERSTE 
ZIJRUITEN
Mechanische rolgordijnen 
zorgen op zonnige dagen 
voor meer comfort achter 
in de auto.

FULL KESSY 
ADVANCED
De nieuwe versie van 
KESSY (Keyless Entry, 
Start and Exit System) 
is voorzien van een 
unieke gepatenteerde 
technologie die 
voorkomt dat de 
microchip in de sleutel 
wordt gescand en 
misbruikt. De auto 
kan via alle portieren 
worden ontgrendeld of 
vergrendeld. 



BESCHERMENDE RAAMLIJSTEN
De beschermende raamlijsten voorkomen dat er zich vuil ophoopt in de ruimte tussen de 
voorruit en de carrosserie. 







EXTRA OGEN
OP DE WEG

Reizen is veel veiliger met alerte assistentiesystemen. De nieuwe 
OCTAVIA beschikt daarom over tal van assistenten, zodat u in veel 
situaties snel kunt reageren. Sommige systemen kunnen zelfs een 
dreigende botsing voorkomen.

MATRIXFUNCTIE
De full-ledmatrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht 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.  
De matrixfunctie gebruikt ook informatie van het navigatiesysteem. Op basis van deze informatie wordt het grootlicht alleen buiten de bebouwde kom ingeschakeld.



PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Met behulp van een camera en gedetailleerde informatie uit het navigatiesysteem kan PCC de rijomstandigheden voor de komende 1 - 2 kilometer voorspellen.  
Zo nodig verandert het systeem de ingestelde rijsnelheid en schakelt het op of terug (in auto's met DSG). PCC verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid en bespaart 
tegelijkertijd ook brandstof, waardoor de CO2-emissie vermindert.



PARK ASSIST
Krappe plekjes zijn verleden tijd, 
aangezien Park Assist automatisch 
een geschikte parkeerplaats voor u 
selecteert. Het systeem parkeert de 
auto zelfs voor u in.

FRONT ASSIST
MET PREDICTIVE
PEDESTRIAN 
PROTECTION
Front Assist maakt gebruik van 
een radar in de grille en houdt de 
afstand tot de voorligger in de 
gaten. Zo nodig voert het systeem 
automatisch een remingreep uit. De 
OCTAVIA wordt geleverd met Front 
Assist met Predictive Pedestrian 
Protection, die de bestuurder met 
een akoestisch/optisch signaal en 
een korte remschok waarschuwt.



TURN ASSIST
Het systeem houdt tegenliggend 

verkeer in de gaten als de bestuurder 
links afslaat bij een snelheid tussen 

2 - 10 km/h.  
In kritieke situaties remt het de 

auto automatisch af. De assistent 
bij afslaan Turn Assist maakt deel 
uit van het Front Assist-systeem 

(verkrijgbaar vanaf mei 2020).

SIDE ASSIST 
Met behulp van radarsensoren in de 

achterbumper houdt Side Assist, 
dat andere voertuigen en zelfs lastig 

te herkennen objecten als fietsers 
tot op een afstand van 70 m kan 
detecteren, het gebied achter en 

naast uw auto in de gaten. Op basis 
van de afstand en snelheid van de 

omringende voertuigen bepaalt het 
systeem of de bestuurder moet 

worden gewaarschuwd.



TRAFFIC JAM ASSIST
Deze functie is ontworpen om 
de besturing van auto's met 
DSG-transmissie in een file te 
vergemakkelijken. Dit systeem 
neemt de bediening van gas- en 
rempedaal en het stuurwiel over, 
waarna de auto zelfstandig optrekt, 
afremt en de juiste koers volgt  
(bij snelheden tot 60 km/h).

LANE ASSIST
Dit systeem helpt de auto bij 
snelheden boven de 60 km/h op de 
juiste rijstrook te houden.



EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist (exclusief voor auto's met DSG) werkt wanneer Predictive Cruise Control en Lane Assist actief zijn en verkleint het gevaar voor een ongeval 
wanneer de bestuurder plotseling onwel wordt, door bijvoorbeeld de auto tot stilstand te brengen en de alarmlichten in te schakelen.







EROVER LEZEN IS AL LEUK 
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download 
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent die 
voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten en 
helpt u tevens met het plannen van uw dag.  

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

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter 
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract of 
garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, functies, 
onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van daadwerkelijke 
productieauto's en van land tot land verschillen. Neem voor exacte 
specificaties van functies, onderdelen en uitrustingen contact op met 
uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.




