SKODA
OCTAVIA

רמת גימור
Ambition
תפעול

מערכת  - Climatronicבקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת עם  2אזורי אקלים ופתחי
מיזוג למושבים האחוריים
בלם יד חשמלי
 - Maxi Dotמחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי
מערכת  - Kessyהנעה ,נעילה ופתיחה ללא מפתח בכל הדלתות
הגה דו-חישורי עם כפתורי שליטה על מערכת המולטימדיה ומנופי העברת הילוכים
נעילה חשמלית למניעת פתיחת הדלתות והחלונות האחוריים
מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי ,מפשיר אדים והכהייה אוטומטית בצד הנהג
חיישן תאורה וחיישן גשם
מושבים קדמיים עם כוונון גובה ותמיכה לגב התחתון
משענת יד במושבים האחוריים הכוללת מחזיקי כוסות

בטיחות

מערכת אקטיבית  Front Assistלניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב
בעת זיהוי סכנת התנגשות ,כולל זיהוי הולכי-רגל
מערכת אקטיבית  Lane Assistהמפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה
לא מכוונת מנתיב הנסיעה
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control
פנסים קדמיים ואחוריים  LEDופנסי ערפל קדמיים
 7כריות אוויר
מערכת  TPMSלניטור לחץ אוויר בצמיגים
מערכת  Hill hold controlלסיוע בעת זינוק בעלייה
מערכת  ABSלמניעת נעילת גלגלים ומערכת בקרת יציבות ESC
מצלמה אחורית מקורית
חיישני חנייה אחוריים מקוריים
מערכת אקטיבית  Maneuver Assistהמזהה מכשולים מאחורי הרכב ובולמת את
הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
עיגונים למושבי בטיחות לילדים ,כולל במושב הנוסע הקדמי

עיצוב
חישוקי סגסוגת "17

בלם יד חשמלי וShift by wire-

 - Sunsetחלונות אחוריים כהים

מולטימדיה וקישוריות

מערכת מולטימדיה מקורית מדגם  Swingדור  IIIהכוללת:
מסך מגע צבעוני בגודל "8
תפעול מלא בעברית
 8רמקולים
קישורית Bluetooth
 5שקעי :USB Type-C
  2שקעים מלפנים  2שקעים מאחור )לטעינה בלבד( -שקע ליד המראה המרכזית )לטובת חיבור למצלמת דרך(

מערכת Front Assist

מערכת  Smartlinkלקישור מכשיר הטלפון החכם
למערכת המולטימדיה התומכת ב*:
Android Auto by Google
CarPlay by Apple
MirrorLink

*חלק מיכולות המערכות תלוי בטלפון הנייד ובזמינות האפליקציות השונות
בישראל על תנאיהן ומגבלותיהן
מערכת מולטימדיה Swing

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control

רמת גימור
Dynamic

)בנוסף על האבזור ברמת גימור (Ambition

תפעול
שלדה ספורטיבית :מתלים קשיחים יותר וקפיצים קצרים יותר המשולבים עם
בולמי זעזועים ספורטיביים )מרווח הגחון נמוך יותר בכ 15-מ"מ(.
"קוקפיט וירטואלי"  -לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני בגודל " 10.25בעל מספר תצוגות
הניתנות להחלפה
הגה ספורט תלת-חישורי קטום עם כפתורי שליטה על מערכת המולטימדיה ומנופי
העברת הילוכים

עיצוב חיצוני
חישוקי סגסוגת " 17בעיצוב ייחודי
ספויילר אחורי בצבע שחור
מראות צד בצבע שחור
גריל קדמי בצבע שחור
ספי דלתות מעוצבים

הגה ספורט

עיצוב פנימי
מושבי ספורט קדמיים בריפוד בד משולב בThermofux-

תקרה בצבע שחור
דוושות בחיפוי דמוי אלומיניום
חבילת  Ambient lightהכוללת:
תאורת אווירה עם מגוון צבעים לבחירה
תאורת רגליים מלפנים ומאחור
תאורה בסוככי שמש

דוושות בחיפוי דמוי אלומיניום

ספי דלתות מעוצבים

לוח מחוונים דיגיטלי

רמת גימור
Style

)בנוסף על האבזור ברמת גימור (Ambition

תפעול
"קוקפיט וירטואלי"  -לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני בגודל " 10.25בעל מספר תצוגות
הניתנות להחלפה
תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית )למכשירים תומכים בלבד(
מערכת  - Climatronicבקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת עם  3אזורי אקלים
ופתחי מיזוג למושבים האחוריים

בטיחות
מערכת  Side Assistהמתריעה על כלי רכב ב"-שטח מת"
מערכת אקטיבית  Rear Trafc Alertהמתריעה על תנועה חוצה מאחור ובולמת
את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
חיישני חנייה קדמיים מקוריים )בנוסף על האחוריים מרמת גימור (Ambition
מערכת אקטיבית  Maneuver Assistהמזהה מכשולים גם בחזית הרכב ובולמת את
הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
פנסים קדמיים  Full-LEDעם טכנולוגיית  Matrixהמאפשרת "מיסוך" אוטומטי של
רכבים ממול או רכבים מלפנים במצב של "אור גבוה" .הפנסים מספקים תאורה
מירבית לנהג ללא סנוור שאר משתמשי הדרך

עיצוב
חישוקי סגסוגת "18

תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית

חבילת כרום  -גריל קדמי ומסגרת חלונות צד
חבילת  Ambient lightהכוללת:
תאורת אווירה עם מגוון צבעים לבחירה
תאורת רגליים מלפנים ומאחור
תאורה בסוככי שמש

מולטימדיה וקישוריות

מערכת מולטימדיה מקורית מדגם  Boleroדור  IIIהכוללת:
מסך מגע צבעוני בגודל "10
תפעול מלא בעברית
 8רמקולים
קישורית Bluetooth

אלומת Matrix

חבילת תאורה

SKODA
OCTAVIA
ריפודים
ועיצוב פנימי

BG

Ambition רמת גימור

AH

Dynamic רמת גימור

CB / BG

Style רמת גימור

ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה במפרט לבין הגוון בפועל
0F

9F

8X

Lava Blue metalic

Titan Blue metallic

Race Blue metalic

1Z

8T

K1

Magic Black metalic

Corrida Red uni

Velvet Red metalic

2Y

8E

F6

Moon White metalic

Brilliant Silver metalic

Quartz Grey metalic

צבעים

()גוף הרכב

בתוספת תשלום

חישוקי
סגסוגת

רמת גימור
" Style 18

מימדים

2,669

2,669

רמת גימור
" Dynamic 17

רמת גימור
" Ambition 17

מפרט טכני
 1.5ליטר  150 TSIכ״ס
 1.0ליטר  110 TSIכ״ס
טורבו בנזין (Turbocharged Stratifed Injection) TSI
1,498 / 4
999 / 3
6,000 - 5,000 / 150
5,500 / 110
3,500 - 1,500 / 25.5
3,000 - 2,000 / 20.4

מנוע
סוג מנוע
מספר צילינדרים/נפח )סמ"ק(
הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(
מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

ביצועים
מהירות מרבית )קמ״ש(
תאוצה  0-100קמ"ש )שנ'(

*206 / 201
*10.5 / 10.6

*230 / 224
*8.4 / 8.6

5.1-5.4
בנזין נטול עופרת  95אוקטן

5.5-5.6
בנזין נטול עופרת  95אוקטן

קדמית
אוטומטית  DSGעם  7הילוכים
מצמד כפול דו-אקסיאלי עם
הפעלה אלקטרו-הידראולית

קדמית
אוטומטית  DSGעם  7הילוכים
מצמד כפול דו-אקסיאלי עם
הפעלה אלקטרו-הידראולית

1,398-1,406
502-494
1,900
1,470 / 1,829 / 4,689
*1,468* / 1,829* / 4,689
2,669
11.1
670 / 1,300
*553 / 593
*1,508 / 1,653
45

1,371
559
1,930
1,470 / 1,829 / 4,689
*1,468* / 1,829* / 4,689
2,669
11.1
680 / 1,500
*553 / 593
*1,508 / 1,653
45

צריכת דלק* )ליטר 100/ק״מ(
משולבת
סוג דלק

הנעה
סוג
תיבת הילוכים
מצמד

משקל ומימדים
משקל עצמי  -כולל נהג )ק״ג(
עומס מורשה  -כולל נהג )ק״ג(
משקל כולל )ק״ג(
אורך  /רוחב  /גובה )מ״מ(
בסיס גלגלים )מ״מ(
קוטר סיבוב )מטרים(
כושר גרירה עם  /ללא בלמים )ק"ג(
נפח תא מטען  /מושבים אחוריים מקופלים
)ליטרים(
נפח מיכל הדלק )ליטרים(

שלדה
מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט
מייצב  /קורת מתח
בלמים הידראולים
בלמי דיסק עם קירור פנימי  /בלמי דיסק

סרן קדמי  /סרן אחורי
מערכת בלימה
בלמים קדמיים  /אחוריים

מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט
מייצב  /קורת מתח
בלמים הידראולים
בלמי דיסק עם קירור פנימי  /בלמי דיסק

*הנתונים מתייחסים למרכב Space
הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן .ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל .הגלגל החלופי עשוי להגיע עם חישוק ברזל בגודל
קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות  /מוגבל מהירות .תשומת ליבך ,מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות
בגבולות המערכת בלבד .נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה .אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות
המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם .האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו.
יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת.
היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט
המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב OCTAVIA-ברמות גימור :AMBITION/DYNAMIC

 7כריות אויר
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מקרא:
אביזר קיים

אביזר אופציונאלי

מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

קוד דגם
NX33LD

Octavia 1.0 TSI (110) Ambition /
Dynamic DSG7
Octavia 1.5 TSI (150) Ambition /
Dynamic DSG7
)Octavia 1.0 / 1.5 TSI (110 / 150
Style DSG7
)Octavia Space 1.0 TSI (110
Ambition / Dynamic DSG7
Octavia Space 1.5 TSI (150) Ambition
/ Dynamic DSG7

NX34LD /
NX34JD
NX53LD
NX53JD
רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

 7כריות אויר
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

אביזר לא קיים

תיאור דגם

NX33JD

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב OCTAVIA-ברמת גימור :STYLE

רמת
האבזור
הבטיחותי
6
6
7
6
6

דגם
Octavia Ambition
Octavia Dynamic
Octavia Style
Octavia Ambition
Octavia Dynamic
Octavia Style
Octavia Space Ambition
Octavia Space Dynamic
Octavia Space Ambition

מנוע
1.0 TSI
1.0 TSI
1.0 TSI
1.5 TSI
1.5 TSI
1.5 TSI
1.0 TSI
1.0 TSI
1.5 TSI

תיבת
הילוכים
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7
DSG7

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מרבי

רמת
בטיחות
נמוכה

כ"ס
110
110
110
150
150
150
110
110
150

צריכת דלק ממוצעת
בליטרים ל100-ק"מ
 5.2משולבת
 5.1משולבת
 5.4משולבת
 5.5משולבת
 5.5משולבת
 5.6משולבת
 5.4משולבת
 5.3משולבת
 5.6משולבת

דרגת זיהום
אוויר
5
4
6
4
4
4
6
5
4

*נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה .תקןEC 715/2007 :

זיהום מזערי

ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009
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