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VIVE COMO QUERES
Vive com sabedoria, vive de forma saudável, vive feliz, vive em harmonia,
vive a vida. Dizem-nos muitas vezes como viver. E para todos os que já
não querem ouvir, agora há algo para ver: o novo ŠKODA OCTAVIA. Não
apenas devido ao seu novo e impressionante design. O novo OCTAVIA
é um automóvel para tudo o que vem à cabeça... ou não vem. Quer seja
crianças, passatempos, estilo, velocidade ou até conforto. Equipado com
muito espaço, as mais recentes tecnologias e assistentes de segurança,
além de muitas ideias inteligentes, pode concentrar-se no que é mais
importante – viver como quer.
Isso é Simply Clever. Isso é ŠKODA.

DESIGN
EXTERIOR
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EMOÇÕES EM MOVIMENTO

MARCA ŠKODA
Como distintivo de honra, o
nome ŠKODA abraça com
orgulho a 5.ª porta.

O OCTAVIA incorpora a tendência de design da marca ŠKODA: uma fusão
de estética, segurança e funcionalidade. Quer veja o automóvel como um
todo ou se vai ao pormenor de explorar os seus recursos exclusivos, o
OCTAVIA irradia com a harmonia da funcionalidade e emoção.

Design

ESTILO E
FUNCIONALIDADE
O automóvel apresenta
linhas dinâmicas,
proporções equilibradas e
características distintivas,
como a grelha frontal e os
faróis em forma de seta. As
luzes de nevoeiro também
são inconfundíveis. Além
das suas funções utilitárias,
desempenham um papel
crucial no design.

TETO
PANORÂMICO
Deixa entrar mais luz
e ar fresco. O teto
panorâmico ajustável
eletricamente
da versão carrinha, em
vidro fumado, permite
criar um amplo
espaço aberto acima
dos bancos dianteiros.
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O automóvel apresenta railes de tejadilho com forma renovada que ficam junto do teto e seguem
a sua forma aerodinâmica clara.

Design

RAILS DO TEJADILHO

				 DESIGN
DAS LUZES
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HORA DE BRILHAR
A tecnologia avançada ganha beleza com o design de luzes
do OCTAVIA. O automóvel inclui faróis Matrix full LED, que
proporcionam uma iluminação mais eficaz da estrada e um
nível superior de segurança.

FARÓIS
E LUZES DE NEVOEIRO
Nas luzes exteriores, o design
exclusivo ŠKODA Crystal é
combinado com uma solução
inovadora. A opção de ponta
vem com tecnologia matrix.
Graças à câmara instalada no
para-brisas, os faróis Matrix
full LED conseguem detetar
um veículo à frente ou no
trânsito contrário. Tal permite
um ajuste progressivo dos
máximos. Garante-lhe a
máxima visibilidade sem
encandear os outros
condutores. Os faróis também
apresentam uma função de
médios (modos do Sistema
Adaptativo dos Faróis) criada
por um módulo de projeção em
combinação com um refletor
de luz de presença. O sistema
adapta a iluminação à posição
do volante. A excelente
funcionalidade das luzes de
nevoeiro é assegurada pela
tecnologia LED.

Design

LUZES TRASEIRAS
As luzes traseiras full LED
estão equipadas com
indicadores de mudança
de direção animados que,
além de indicarem o local
onde o condutor vai virar,
também conferem
dinamismo ao automóvel.
As luzes traseiras também
apresentam elementos
decorativos, típicos
da família ŠKODA.
Enquanto a iluminação
em C é atualizada com
um toque moderno, os
elementos cristalinos
fazem referência à tradição
do fabrico de vidro de
cristal checo.

DESIGN
INTERIOR

BEM-VINDO A CASA
O interior dá-lhe as boas-vindas com uma perfeita harmonia
de materiais e cores. O painel de instrumentos remete para as
linhas exteriores do automóvel e enfatiza a sensação de espaço
generoso. O ecrã de infotainment posicionado no alto do painel de
instrumentos, no campo de visão imediato do condutor, cria uma
agradável simetria. A decoração atraente, detalhes cromados e
iluminação ambiente LED aumentam a poderosa impressão.
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CONFORTO
E ESPAÇO
A habilidade de
construção da ŠKODA
é apresentada com
confiança no interior.
Rodeado de materiais
de alta qualidade,
desfrutará da viagem,
onde quer que esteja
sentado. O interior
excecionalmente
espaçoso oferece
muito espaço para as
pernas a cabeça para
toda a tripulação.

Design

ESTILO E FUNCIONALIDADE
O automóvel apresenta um volante com novo design de 2 raios. A opção topo de linha vem com volante de couro multifuncional,
que não só permite controlar o rádio, telefone e a caixa DSG, mas também oferece uma função de aquecimento.

Design
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Design

ESTOFO DECORATIVO
O novo painel do OCTAVIA pode ser decorado com Suedia (mostrado) ou estofo de tecido com costura,
o que confere um estilo único ao interior.

Design
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CONECTIVIDADE
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ŠKODA CONNECT:
LEVE CONSIGO O
MUNDO ONLINE

Estar plena e permanentemente online significa não
apenas ter acesso a entretenimento e informação,
mas também poder dispor de assistência em viagem.
O ŠKODA Connect é a sua porta de entrada para um
mundo de possibilidades de comunicação ilimitadas.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui dois tipos de serviço. O sistema infotainment online proporciona
informações em tempo real sobre trânsito e muito mais, o Care Connect centra-se
em ajuda e segurança, permitindo um acesso remoto e um controlo do veículo.
Proporciona ainda assistência para qualquer situação em que seja necessária.

Conectividade

AQUECIMENTO ESTACIONÁRIO
ONLINE
Controle o aquecimento estacionário do
seu automóvel a partir de qualquer local
no mundo através da Aplicação ŠKODA
Connect para o seu smartphone. Quando
estiver em viagem e está prestes a sair de
casa, por exemplo, ative o seu aquecedor
com antecedência para aquecer o automóvel.
Além da própria ativação, também pode
definir um horário de partida e escolher
entre o aquecimento e a ventilação.

TRANCAR E DESTRANCAR
Esta característica permite-lhe, de forma
confortável, trancar e destrancar o seu
veículo através da Aplicação ŠKODA
Connect, onde quer que se encontre.
Por exemplo, se se esquecer de trancar
o seu automóvel, pode facilmente
fazê-lo com o seu smartphone a partir
de qualquer local.
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INFORMAÇÕES DE
TRÂNSITO ONLINE
Informações atualizadas
proporcionam-lhe uma
perspetiva perfeita de
cada viagem. Também
permite que reaja a novos
desenvolvimentos,
tais como trabalhos
na via, acidentes e
engarrafamentos.
Além disso, informações
de perigo local irão avisá-lo
caso algum inconveniente
ocorra no seu caminho,
como as condições difíceis
ou visibilidade limitada.

EQUIPAMENTO ESPECIAL COM ATIVAÇÃO
OPCIONAL
A tecnologia de equipamento especial com ativação opcional
permite-lhe adquirir e ativar funções do veículo e de infotainment
após a produção do veículo. Significa que pode mudar de ideias sobre
as funções que deseja usar no veículo, mesmo depois de comprá-lo.
Além disso, pode atualizar o veículo se o comprou em segunda mão.

Irá apreciar este serviço, especialmente se o seu automóvel
for conduzido por vários utilizadores. Defina a sua posição
confortável do assento, o layout digital do painel ou os
parâmetros do ar condicionado - as configurações serão
sincronizadas com a sua conta ŠKODA ID. Portanto, da próxima
vez que fizer login no seu automóvel depois dele ser conduzido
por outra pessoa, poderá partir confortavelmente com as suas
configurações preferidas. Com a personalização online, pode
definir as suas configurações preferidas não apenas no seu
automóvel, mas em qualquer veículo ŠKODA que o permita.

Conectividade

PERSONALIZAÇÃO ONLINE

SIMPLY
CLEVER
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Simply Clever

O GÉNIO ESTÁ
NOS DETALHES

Soluções Simply Clever simplificam a sua vida.
Sejam compartimentos práticos ou uma barra
de reboque engenhosa, estes recursos úteis
tiram a dor de cabeça das viagens.

LOGÓTIPO DE BOAS-VINDAS

COMPARTIMENTO PARA ÓCULOS

Os LED localizados na parte inferior das portas
dianteiras, que criam a inscrição ŠKODA,
iluminam a área de entrada.

Este prático compartimento localizado acima do espelho retrovisor
interior está ao alcance do condutor e do passageiro da frente. (Não
disponível em combinação com o teto panorâmico.)
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As faixas de proteção da janela impedem efetivamente
a acumulação de sujidade no espaço entre o para-brisas
e a carroçaria do automóvel.

Simply Clever

FAIXAS PROTETORAS DE JANELA
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DEPÓSITO DE ADBLUE
PARA MOTORES DIESEL
Graças ao tamanho do depósito, pode usar
qualquer bocal AdBlue no posto de abastecimento.

RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS

Simply Clever

Ao reabastecer o líquido limpa-vidros, não irá derramar
uma única gota. O reservatório de líquidos não é apenas
facilmente acessível, mas tem também um funil integrado.

BOLSOS DUPLOS
Organize ainda melhor as suas coisas com bolsos duplos na parte
de trás dos bancos da frente. Esconda o seu notebook ou laptop no
bolso maior e o telemóvel no menor.
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Pequenos dispositivos eletrónicos podem ser armazenados com segurança na Jumbo Box no apoio de braço dianteiro. E quando o ar condicionado estiver ligado,
pode até arrefecer os seus lanches. Para as suas bebidas, tem suportes para bebidas com a função Easy Open na consola central.

Simply Clever

JUMBO BOX E SUPORTE DE BEBIDAS
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Simply Clever

COMPARTIMENTOS DA PORTA DIANTEIRA

COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE CHAPÉU DE CHUVA/
ESCOVAS Um engenhoso compartimento instalado dentro da porta do condutor foi

Encontrará um porta-garrafas de 1,5 l num compartimento
espaçoso na porta da frente. É também aqui que pode colocar
um cesto de resíduos removível.

concebido para escorrer a água para fora do automóvel. Este compartimento pode ser
usado para alojar uma escova para limpar neve ou um guarda-chuva ŠKODA original.

ASSENTOS REBATÍVEIS REMOTOS

DISPOSITIVO DE REBOQUE

Os bancos traseiros podem ser rebatidos usando um botão desbloqueador remoto
localizado na bagageira, o que tornará o carregar do automóvel ainda mais fácil.

O automóvel possui um dispositivo de reboque dobrável com libertação elétrica.
O interruptor encontra-se na bagageira.
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Para evitar qualquer movimento indesejado da bagagem durante a condução, estes dois elementos de carga de plástico com um grampo de fixação de velcro são ideais.
Podem ser arrumados nos compartimentos atrás dos arcos das rodas traseiras quando não estiverem a ser usados.

Simply Clever

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA CARGA

BAGAGEIRA
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BAGAGEIRA XXL

CAPACIDADE
Como sempre, a bagageira
é generosa. A versão
combinada oferece
640 litros e 1700 litros
depois de rebater
os bancos traseiros.

Bagageira

A sua atitude XXL requer capacidade XXL. Mas não seria um verdadeiro ŠKODA se
não fosse acompanhado pela funcionalidade XXL. Pode encontrar muitos recursos
inteligentes dentro do porta-malas do OCTAVIA, que o ajudarão a carregar todas
as suas coisas, manter o automóvel arrumado e impedir que as coisas se movam.

PROGRAMA DE REDES

CHÃO DUPLO

Uma rede horizontal e duas verticais aumentam
a flexibilidade do espaço da bagageira ao mesmo
tempo que fixam com firmeza os objetos.

O chão duplo (exclusivo da versão break) proporciona um manuseamento mais fácil da
bagagem ou um local de arrumação discreto, estando o fundo da bagageira posicionado
ao nível do rebordo da bagageira.

44

CAPACIDADE

Bagageira

A bagageira da versão liftback com um volume
básico de 600 litros pode ser aumentado até
1.555 litros, rebatendo os bancos traseiros.

PROGRAMA DE REDES

TAPETE COM DUPLA FACE

O conjunto, incluindo uma rede horizontal e duas redes verticais,
evitará com segurança que as suas coisas se movam de um lado
para o outro. Além disso, verá claramente onde guarda tudo.

Pode utilizar o tapete com o elegante tecido virado para cima quando não estiver
a transportar nada que possa sujar o seu veículo e poderá virá-lo ao contrário com
facilidade para utilizar o lado de borracha lavável quando necessário.

CONFORTO
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ALTA TECNOLOGIA,
ALTO CONFORTO

Às vezes é bom deixar-se mimar. Durante a condução, por
exemplo. Muitas tecnologias e recursos inteligentes estão às
suas ordens, prontos para maximizar o seu conforto e prazer
de conduzir. Ponha o pé no chão.

Conforto

5.ª PORTA COMANDADA ELETRICAMENTE E PEDAL VIRTUAL
A 5.ª porta comandada eletricamente abre-se e fecha-se com um simples toque no botão do comando remoto,
no painel central ou diretamente na 5.ª porta. Poderá ainda ajustar a posição da porta superior para se adequar às
suas necessidades. A porta pode ser equipada com um pedal virtual para permitir o acesso sem contacto.
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VISOR MULTIMEDIA 10"
O design atrativo é acompanhado pela funcionalidade perfeita. O visor multimédia de 10" permite a operação do regulador deslizante tátil, em que não tem de tocar
no visor enquanto ajusta o volume ou faz zoom na navegação. Abaixo do visor, proporciona um apoio de punho ergonómico aquando da operação do mesmo.

Conforto

SISTEMA INFOTAINMENT COLUMBUS 10"
O infotainment Columbus de primeira classe com sistema de navegação 3D pode fornecer um zoom diferente para o ecrã do infotainment e para o Cockpit virtual que é
uma ótima ferramenta para exibir mapas, por exemplo. Além do comando por toque ou gestual, pode operar o dispositivo via Laura, a assistente digital. Este novo sistema
de comando por voz aperfeiçoado e online pode responder a perguntas sobre uma ampla variedade de tópicos e seguir comandos. Por exemplo, iniciará a navegação para
um destino desejado, encontrará uma música favorita ou ditará um SMS. O recurso de rádio na Web, que também vem em conjunto com o sistema Infotainment Columbus,
permite expandir o portfólio normal de estações convencionais com os seus outros canais favoritos, podcasts e notícias. Pode sintonizar e ouvir em alta qualidade qualquer
serviço de transmissão de rádio numa área coberta pela Internet. A função DAB (Digital Audio Broadcast) também está disponível no sistema Infotainment Columbus.
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ILUMINAÇÃO AMBIENTE

Conforto

Experimente o conforto máximo graças às luzes interiores. A iluminação ambiente LED, que pode oferecer
muitas e incríveis opções de cores, inclui luzes que percorrem o interior do automóvel, iluminação na área dos
pés, à frente e atrás, iluminação no manípulo das portas à frente e atrás e iluminação na bagageira.
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SISTEMA DE SOM CANTON
Desfrute de uma absoluta nitidez de
som, quer seja música ou voz, graças
ao Sistema de som Canton com 12
altifalantes, incluindo um altifalante
no painel de instrumentos e um
subwoofer na bagageira.

O suporte multimédia permite que
encaixe com segurança um tablet no
encosto de cabeça do banco dianteiro.

Conforto

SUPORTE MULTIMÉDIA
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Conforto

COCKPIT VIRTUAL/HEAD-UP-DISPLAY
O Cockpit Virtual pode exibir especificações do computador de bordo numa combinação com outras informações, como, por exemplo, a navegação. O head-up display
mostra os dados de condução de forma que os olhos do condutor não precisem de se focar novamente, reduzindo significativamente a possibilidade de distração.
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Vai sentir-se muito mais confiante ao volante com quatro câmaras que monitorizam toda a zona à volta do veículo. Estão localizadas na grelha frontal, nos espelhos retrovisores
exteriores e na pega da 5ª porta. A imagem é transmitida em tempo real no ecrã de infotainment, para que possa reagir mais rapidamente no caso de uma eventualidade.
* Disponível a partir de dezembro de 2020.

Conforto

VISTA PERIFÉRICA AREA VIEW*
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BANCOS DIANTEIROS ERGO

Conforto

O conforto máximo para o condutor e para o passageiro da frente é assegurado pelos bancos dianteiros Ergo ajustáveis eletricamente,
que também possuem (entre outras funções) ajuste da profundidade da almofada.
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PERSIANAS
As persianas mecânicas para os vidros laterais traseiros, além do vidro
da 5ª porta na versão liftback, aumentam significativamente o conforto
do passageiro nos bancos traseiros em dias de sol.

PACK PARA DORMIR
Os passageiros traseiros irão dormir bem durante uma longa
viagem graças ao Pack para Dormir (exclusivo para a versão break).
Inclui apoios de cabeça variáveis para os bancos externos, para
uma postura confortável da cabeça durante o sono, persianas
para as janelas laterais traseiras, laminação SunSet e um cobertor
elegantemente embrulhado nua caixa cinzenta.

Os bancos dianteiros Ergo ajustáveis eletricamente também têm
uma função de massagem. Este nível superior de conforto é sempre
acompanhado pelas funções de ventilação e aquecimento do banco
dianteiro, além de estofos em couro perfurado.

Conforto

FUNÇÃO DE MASSAGEM
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COMANDO DO TETO
PANORÂMICO/USB
Abra ou feche o teto panorâmico
facilmente tocando no comando
no painel do teto acima da sua
cabeça. Aqui também é possível
encontrar uma saída USB-C adicional,
ideal para carregar dispositivos
instalados no para-brisas.

Conforto

LUZES DE LEITURA
COM REGULADOR
DE INTENSIDADE
Pode ajustar facilmente a
intensidade da luz colocando a
sua mão sob as luzes de leitura.
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O compartimento de telefone cria um sinal amplificado para o seu dispositivo móvel e, ao mesmo tempo, carrega sem fios o seu telefone enquanto conduz. Este
compartimento não só é de fácil acesso, mas é também adequado para colocar dispositivos grandes. Duas portas de dados USB-C localizadas na consola central
permitem conectar e emparelhar facilmente os seus dispositivos externos com o sistema de infotainment, sem a necessidade de dongles ou adaptadores.

Conforto

PHONE BOX / USB
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TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO ELETROMECÂNICO

Conforto

O novo OCTAVIA está equipado com um travão de estacionamento eletromecânico
(de série em todas as versões) que substituiu o travão de mão mecânico habitual. O travão
de estacionamento eletromecânico atua nas rodas traseiras. Pode ser ativado/desativado
manualmente pelo botão situado na consola central entre os bancos dianteiros.

CONFORTO NO ESPAÇO TRASEIRO

"SHIFT BY WIRE"

Na parte traseira da Jumbo Box, encontrará duas entradas USB-C, que permitem
o carregamento do telemóvel. Na versão equipada com ar condicionado Climatronic
de 3 zonas, também irá encontrar neste local o comando para a zona dos bancos
traseiros.

O OCTAVIA é o primeiro automóvel da marca ŠKODA equipado com a tecnologia “by wire”
desenhada para o máximo conforto em veículos equipados com caixa de velocidades
automática. A caixa de velocidade DSG “by wire” é controlada por uma alavanca de mudança
num design minimalista integrada na consola central.
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Com a nova versão do KESSY (Sistema de entrada, saída e ignição sem chave)
todas as portas podem ser utilizadas para trancar ou destrancar o automóvel.

Conforto

KESSY

SEGURANÇA
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TRAVEL
ASSIST

O sistema Travel Assist, bem como a sua versão superior, combinam as funções de vários assistentes e
garantem a sua segurança e conforto, em qualquer situação de condução. Para uma segurança máxima,
o sistema deve ser constantemente monitorizado pelo condutor. É por isso que um volante capacitivo
deteta a tatilidade do condutor, proporcionando uma interface interativa com o sistema. Se o condutor
não estiver envolvido na condução, esse comportamento é detetado pelo volante capacitivo.

Segurança

CRUISE CONTROL PREDITIVO
Usando um dispositivo de radar, câmara equipada com reconhecimento dos sinais de trânsito, tecnologia GPS e informações detalhadas do roteiro, o PCC pode prever as condições de
condução nos próximos 1 a 2 km. Como resultado, o sistema pode ajustar automaticamente a velocidade de cruzeiro quando necessário - normalmente antes de uma curva ou rotunda,
ou ao entrar numa área com um limite de velocidade reduzido. O PCC aumenta o conforto e a segurança do condutor, além de reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2 .
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Esta função foi criada para facilitar a condução em congestionamentos. Ao controlar o motor, os travões e a direção faz com que o veículo avance, trave ou vire,
copiando o movimento dos veículos ao seu redor (a velocidades até 60 km/h). Se as faixas não forem detetadas a velocidades até 30 km/h, ou apenas uma faixa
(linha) for detetada a velocidades até 60 km/h, o sistema Follow Drive seguirá a trajetória do veículo à sua frente até que a faixa esteja disponível novamente.

Segurança

TRAFFIC JAM ASSIST (ASSISTENTE DE CONGESTIONAMENTO)/ FOLLOW DRIVE
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LANE ASSIST+
Operando a velocidades acima
dos 60 km/h, o Lane Assist+
pode ajudar a manter o
automóvel no centro da faixa
correta. Este sistema também
pode assumir o controlo
do automóvel em caso de
mudança de faixa se houver
as obras na estrada.

Segurança

TURN ASSIST* /
ASSISTENTE DE
PREVENÇÃO DE
COLISÃO
O Turn Assist monitoriza
o tráfego oposto ao virar à
esquerda a baixas velocidades
entre 2 - 15 km/h. Nas
situações críticas, pode parar
o veículo e acender as luzes
de aviso. O Assistente de
Prevenção de Colisão auxilia
o condutor, aumentando
ativamente o momento da
direção no caso de uma colisão
iminente com pedestres,
ciclistas ou outro veículo idealmente evitando o acidente
com manobras evasivas
controladas.
* Disponível no final de 2020.
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EMERGENCY ASSIST
(ASSISTENTE DE
EMERGÊNCIA)
O Emergency Assist reduz o
risco de um incidente no caso
de um problema de saúde
repentino do condutor, ao
imobilizar o automóvel e
ligar as luzes de aviso.

O sistema usa a câmara
no espelho retrovisor para
procurar os sinais de trânsito
na zona atual da estrada e
notifica o condutor sobre
a sinalização rodoviária. O
sistema consegue identificar
sinais tanto do lado esquerdo
como do lado direito, bem
como suspensos. Além disso,
também é possível identificar
os sinais de trânsito variáveis
(quadros de informação
eletrónica).

Segurança

RECONHECIMENTO
DOS SINAIS DE
TRÂNSITO
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SIDE ASSIST
Utilizando sensores de radar
no para-choques traseiro, o
Side Assist, que consegue
detetar outros veículos e
objetos difíceis de identificar,
como ciclistas a até 70 m
de distância, monitoriza as
áreas atrás e ao lado do seu
automóvel. Com base na
distância e na velocidade
dos veículos circundantes,
decide se deve ou não avisar
o condutor.

Segurança

REAR TRAFFIC ALERT
O sistema avisa o condutor
do tráfego na traseira quando
se afasta de uma fileira
de veículos estacionados
perpendicularmente
(visualmente no visor de
infotainment/no computador
de bordo ou acusticamente)
ou, se o caso o exigir,
intervém proativamente,
ou seja, para o automóvel.
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PARK ASSIST
Minimize o problema
de estacionamento em
lugares apertados com o
Park Assist (Assistente
de Estacionamento).
Seleciona, de forma
automática, um lugar de
estacionamento adequado
numa linha de veículos
estacionados paralela ou
perpendicularmente.

Quando para o automóvel
e abre a porta (para sair), o
sistema pode detetar outros
utentes da estrada, como
veículos, ciclistas, corredores,
pedestres, etc. até 35 m
de distância. Se deteta um
objeto que se aproxima, avisa
os ocupantes à frente e atrás,
visual e audivelmente, para
sair do veículo.
O Side Assist, o Rear Traffic Alert (Assistente de Saída do Estacionamento), o Park Assist (Assistente de estacionamento)
e o Aviso de Abertura Da Porta estão incluídos na versão superior do Travel Assist (Assistente de condução).

Segurança

AVISO ABERTURA
DA PORTA
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ESPECIALISTAS
ADICIONAIS A BORDO

Pode encontrar várias coisas na estrada. Para garantir que o
automóvel está pronto para lidar com todas as situações que
possam ocorrer no percurso, assistentes adicionais com várias
funções estão disponíveis para ajudar ou intervir pelo condutor.

Segurança

FUNÇÃO DE MÁXIMOS MATRIX
Os faróis full LED Matrix incluem a função de máximos matrix. Este sistema permite-lhe manter os máximos permanentemente ativos sem encandear os outros condutores. Graças a
uma câmara no para-brisas, a função de máximos matrix reage ao estado do trânsito e desliga apenas alguns segmentos dos faróis. Os restantes segmentos permanecem ligados para
iluminar a estrada. A função de máximos matrix também utiliza as informações do sistema de navegação. Assim, os máximos só se ligam quando estiver fora de zonas edificadas.
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CREW PROTECT
ASSIST (ASSISTENTE
DE PROTEÇÃO DOS
PASSAGEIROS)
Este sistema de assistência
oferece maior proteção
aos passageiros do banco
da frente em situações
críticas que podem levar a
um acidente ou capotagem,
fechando as janelas laterais
para deixar apenas uma
folga de 5 cm, fechando a
janela do teto e apertando
os cintos de segurança.

Em caso de acidente,
o Travão Multicolisão
começa a travar para
evitar movimentos
descontrolados do
veículo, reduzindo
assim a probabilidade
de outras colisões.

Segurança

TRAVÃO
MULTICOLISÃO
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A SEGURANÇA
ACONTECE

Segurança

Em situações extremas, em que o condutor não consegue
influenciar ativamente o resultado, os elementos de
segurança passiva do automóvel assumem o controlo
– como, por exemplo, os airbags. Pode equipar o seu
automóvel com até dez destes elementos.

AIRBAGS DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DIANTEIROS

AIRBAGS DE CABEÇA

Enquanto o airbag do condutor está localizado no volante, o airbag do
passageiro localiza-se no painel de instrumentos. Se necessário, este pode ser
desativado quando uma cadeira de criança está instalada no banco dianteiro.

Após a ativação, os airbags de cabeça criam
uma barreira que protege os ocupantes da
frente e de trás contra lesões na cabeça.
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AIRBAGS LATERAIS TRASEIROS E DIANTEIROS
Estes quatro airbags protegem a pélvis e o peito do condutor e de outros
passageiros na eventualidade de uma colisão lateral.

Este airbag, que se localiza debaixo da coluna de direção,
protege os joelhos e as canelas do condutor.

Segurança

AIRBAG DE JOELHOS

DESEMPENHO
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PODER ÀS
PESSOAS

Sob o capot, encontrará sempre a potência que se adapta às suas necessidades sem
comprometer o meio ambiente. O desempenho durante a condução e a eficiência do
combustível são ainda mais aperfeiçoados pela excelente aerodinâmica do automóvel.
Com um coeficiente de resistência ao arrasto de 0,24, o OCTAVIA define uma nova
referência na sua classe.

Desempenho

SUSPENSÃO ADAPTATIVA DCC
Desfrute da elevada performance do seu automóvel com o
máximo conforto e segurança. O Controlo Dinâmico da suspensão
(DCC) avalia e reage continuamente a várias situações de condução
(travagem, aceleração, curva), adaptando as características de
amortecimento e direção. Enquanto componente do menu infotainment,
permite-lhe selecionar um de cinco modos, em função dos seus requisitos
específicos: Eco, Conforto, Normal, Sport ou Individual.
Cinco modos básicos de DCC permitem que faça configurações ainda mais sensíveis.
Existem quinze opções disponíveis, incluindo "supersport", por exemplo.

MOTORES
A gama de poderosos
motores TSI e TDI reflete
o nosso esforço contínuo
para reduzir os níveis de
emissão de CO2 . É por isso
que também oferecemos os
novos motores Evo TDI. A
versão equipada com a nova
caixa manual de 6 velocidades
pode atingir um consumo de
combustível combinado de
3,5 l / 100km a um nível de
emissão de CO2 de apenas 91
g / km. Graças à tecnologia
Twin-Dosing*, os novos
motores produzem até 80%
menos NO x por comparação
com a geração anterior. A
nossa gama também inclui
um motor iV com tecnologia
plug-in híbrida (PHEV) e
versão híbrida leve (MHEV).
Uma das opções interessantes
oferecidas é a versão G-TEC,
alimentada por CNG.

* Método de injeção AdBlue.

iV

AUMENTE AS SUAS
POSSIBILIDADES
O novo ŠKODA OCTAVIA iV oferece o dinamismo e a eficiência de um
motor elétrico para a condução urbana quotidiana e de um motor 1.4 TSI
para todos os percursos fora da cidade. Sempre equipado com o Cockpit
Virtual, o automóvel pode satisfazer até as mais diversas exigências
de aparência exterior, conforto interior, tecnologia e conectividade,
disponíveis nas versões Ambition, Style e até numa versão RS única.
Escolha a que mais combina consigo e relaxe no seu lugar.
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INOVADOR DE DENTRO PARA FORA

MOTORES E CARREGAMENTO

iV

O motor a gasolina 1.4 TSI oferece 150 cv (110 kW), o motor elétrico gera 116 cv (85 kW) e a potência total do sistema é de 204 cv
(150 kW). Com acionamento exclusivamente elétrico, o sistema acústico eSound é ativado, alertando os peões de que se aproxima um
automóvel. O sistema opera tanto ao avançar (a velocidades de até 25 km / h) quanto em marcha-atrás (até 10 km/h). A bateria com
capacidade de 13 kWh está localizada por baixo do chão, na parte traseira do automóvel, e tem uma potência de até 60 km (com base
nas medições WLTP). Ao carregar em casa e ligada a uma rede elétrica convencional, a bateria (se estiver completamente vazia) estará
totalmente recarregada em cinco horas. O tempo de carregamento pode ser reduzido para três horas e trinta e três minutos com uma
wall box ou uma estação de carregamento com carregamento rápido.

INFOTAINMENT
O Infotainment de 10" (sistema
de navegação Columbus) permite
verificar o estado da bateria,
configurar uma condução puramente
elétrica ou escolher uma condução
com a potência total do sistema,
por exemplo.

RS

PARA AS SUAS
CORRIDAS DIÁRIAS
RS, essas duas letras mágicas fazem o seu coração disparar.
O novo ŠKODA OCTAVIA RS injeta instantaneamente adrenalina
no seu sangue. Com até 245 cavalos de potência sob o capot,
será um viagem emocionante - não apenas para si. Este automóvel
também oferece grande segurança, por isso não hesite em
convidar toda a família. Escolha entre um motor TSI de 245 cv
(180 kW), um motor TDI de 200 cv (147 kW) ou um iV com
potência máxima de 245 cv (180 kW) e viva ao máximo todos
os dias. O OCTAVIA RS acompanha-o.
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O OUSADO
NUNCA SAI
DE MODA

O exclusivo encontra o desportivo. O design emocional do OCTAVIA
define um tom ousado com a sua versão RS, tanto por fora quanto por
dentro. Combine a elegância intemporal com os recursos dinâmicos
específicos suportados pelo chassi inferior e adquira um automóvel
com atitude.

DESIGN EXTERIOR

RS

O automóvel apresenta para-choques com design RS e elementos pretos brilhantes, como
capas de espelho retrovisores exteriores, faixas nas janelas laterais, estrutura da grelha frontal
e cortina de ar emoldurando faróis de nevoeiro escuros. O emblema RS na grelha é um aceno
à famosa tradição de corrida de automóveis ŠKODA. A aparência dinâmica do exterior é
aperfeiçoada pelas jantes de liga leve de 18” pretas ou opcionais de 19" em antracite
(mostradas). As pinças de travão vermelhas enfatizam o caráter desportivo do veículo.

DESIGN INTERIOR
O interior está equipado, entre outras coisas, com um volante desportivo
multifuncional em couro com o logotipo RS, Cockpit Virtual incluindo Sport view
(específico para a versão RS), bancos desportivos dianteiros e capas para pedais em
design de liga. Os estofos em tecido preto ou estofo opcional Alcantara® / couro/
couro artificial (mostrado) vem sempre em combinação com a almofada
Alcantara® com costura no painel e decoração em carbono.

P

PERSONALIZAÇÃO
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Personalização

ACTIVE

INTERIOR PRETO ACTIVE
Almofada Narbe Ruby
Decoração metálica cinzenta
Estofos de tecido

O equipamento padrão da versão Active inclui espelhos retrovisores exteriores (ajustáveis eletricamente) e manípulos nas
cores da carroçaria, vidros fumados, faróis de LED incluindo luzes diurnas de LED, luzes traseiras de LED, KESSY GO (função
de arranque sem chave Keyless Start), fecho centralizado por controlo remoto, janelas dianteiras e traseiras controladas
eletricamente, ar-condicionado, infotainment Swing 8”, duas saídas USB-C, compartimento para óculos e muito mais.
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Personalização

A versão do equipamento Active estará disponível no final de 2020.
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Personalização

AMBITION

O equipamento padrão da versão Ambition inclui compartimento de escova/guarda-chuva, apoio de
braço dianteiro Jumbo Box, consola central com persianas, ar-condicionado Climatronic de duas zonas,
infotainment Bolero 10", oito altifalantes, divisórias de armazenamento atrás das rodas traseiras com
elemento Cargo, gancho duplo na bagageira (para versão liftback) e muito mais.

INTERIOR PRETO AMBITION
Forro Narbe Ruby
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em tecido
* Disponível a partir de dezembro de 2020.
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INTERIOR PRETO AMBITION

Forro Narbe Ruby
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em tecido

Forro Narbe Ruby
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em tecido, bancos desportivos (com Pacote dinâmico)

INTERIOR PRETO AMBITION
Forro Narbe Ruby
Decoração em ouro mate
M-Pack: estofos tecido/cabedal/couro artificial

Personalização

INTERIOR PRETO AMBITION
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Personalização

STYLE

O equipamento padrão da versão Style inclui um cromado na frente, faróis de nevoeiro LED, sistema KESSY (sistema
de fecho e arranque sem chave), volante multifuncional em couro (dois raios), manípulo em couro, bancos do condutor
e passageiros ajustáveis em altura com apoio lombar, auxílio de estacionamento (traseira), sistema de assistência nas
subidas, assistente de luz (regresso a casa, saída de casa, luz do túnel, luz do dia) e sensor de chuva, e muito mais.

INTERIOR PRETO STYLE
Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em pele/couro artificial, bancos dianteiros ventilados Ergo
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INTERIOR PRETO STYLE

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em pele/couro artificial, bancos dianteiros ventilados Ergo

Forro Suedia preto com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos Suedia/pele/couro artificial

INTERIOR PRETO STYLE

INTERIOR PRETO STYLE

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
M-Pack: estofos tecido/cabedal/couro artificial

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos pele/couro artificial

Personalização

INTERIOR PRETO STYLE
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Personalização

INTERIOR BEGE STYLE
Forro Suedia bege com costura
Decoração Preto Piano (disponível também para o Style interior preto)
Estofos Suedia/pele/couro artificial
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INTERIOR PRETO STYLE

Forro Suedia bege com costura
Decoração Preto Piano (disponível também para o Style interior preto)
Estofos Suedia/pele/couro artificial

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofo em tecido, bancos ergonómicos básicos

INTERIOR BEGE STYLE

INTERIOR PRETO STYLE

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração Black Piano
Estofos em tecido

Forro em tecido preto Tetris com costura
Decoração quadrados prateados Haptic
Estofos em tecido, bancos desportivos (com Pacote dinâmico)

Personalização

INTERIOR BEGE STYLE
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ESTOFOS

Preto Ambition/Style
(Alcantara®/pele/couro artificial)

Style Preto
(tecido)**

Active Preto
(tecido)*

Personalização

Preto Ambition Style Bege
(tecido) (tecido)

Personalização

**** Bancos desportivos exclusivos com o pack Dynamic

*** M-Pack
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** Disponível também para o interior Ambition / Style Preto com bancos básicos ergonómicos

* Disponível no final de 2020.

Style Bege Style Preto (Couro perfurado /
(Suedia/pele/couro artificial) couro artificial), bancos dianteiros ventilados Ergo

Ambition/Style Preto (tecido),
bancos desportivos****

Style Preto
(Suedia/pele/couro artificial)

Style Preto
(pele/couro artificial)

BRANCO CANDY UNI

BRANCO MOON METALIZADO

PRATA BRILLIANT METALIZADO

CINZENTO QUARTZ METALIZADO

ÁCER CASTANHO METÁLICO

Personalização

CORES
104

VERMELHO VELUDO METALIZADO

AZUL RACE METALIZADO

AZUL ENERGY UNI

TITAN AZUL METALIZADO

AZUL LAVA METALIZADO

PRETO MAGIC METALIZADO

PRETO CRYSTAL METALIZADO

Personalização
CORRIDA RED UNI
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Personalização

JANTES
Jantes de liga leve BECRUX
de 19”

Jantes de liga leve antracite BECRUX
de 19 "

Jantes de liga leve PERSEUS
de 18”

Jantes de liga leve ROTARE Aero
de 17"

Jantes de liga leve TWISTER Aero
de 16”

Jantes de liga leve VELORUM
de 16”
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Jantes de liga leve antracite PERSEUS
de 18"

Jantes de liga leve VEGA Aero
de 18", pretas

Jantes de liga leve Aero PULSAR
de 17”, pretas

Personalização

Jantes de aço com tampas TECTON
de 16"

ACESSÓRIOS
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PELÍCULA DE PROTEÇÃO
PARA PARA-CHOQUES
TRASEIRO
Pode proteger o rebordo da bagageira
do seu para-choque traseiro com
fita inteligente transparente feita de
poliuretano de alta qualidade. Esse
material de PU é altamente resistente
a arranhões ou ruturas, evitando
danos mecânicos no rebordo da
bagageira e no para-choques ao
carregar ou descarregar itens
transportados.

Acessórios

PROTEÇÃO EM AÇO INOX DO
REBORDO DA BAGAGEIRA
Ao carregar e descarregar cargas,
há sempre o risco de danificar
acidentalmente o para-choques traseiro.
A solução é uma moldagem protetora
simples feita de aço inoxidável de alta
qualidade. É duradoura e o design
em aço inoxidável complementará a
aparência desportiva do seu veículo.

111
SMART HOLDER – CABIDE DE ROUPAS

As malas ou mochilas não têm de ocupar espaço nos bancos traseiros.
Pendure-as no gancho de suporte inteligente fixado nos encostos de cabeça dianteiros.

O cabide de roupas, que pode ser montado nos encostos de cabeça do assento dianteiro, é um
acessório muito prático, especialmente para aqueles que se deslocam para o trabalho de fato.

SMART HOLDER – SUPORTE MULTIMÉDIA

SUPORTE MULTIMÉDIA

O suporte para um dispositivo externo, que pode também ser montado nos encostos de cabeça
do banco dianteiro, será definitivamente apreciado pelos passageiros dos bancos traseiros.

Os equipamentos externos podem ser transportados com segurança no suporte multimédia
localizado no suporte de bebidas na consola central.

Acessórios

SUPORTE INTELIGENTE – GANCHO
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Acessórios

TABULEIRO DE BAGAGEIRA EM PLÁSTICO

SISTEMA DE REDES CINZENTO

Se costuma carregar coisas que podem sujar a bagageira, o tabuleiro da bagageira em plástico, que
pode ser facilmente removido e lavado, é a solução perfeita. O tabuleiro pode ser equipado com
uma divisória de alumínio, que permite dividir o espaço de acordo com as suas necessidades.

Uma rede horizontal e duas verticais aumentam a flexibilidade do espaço de bagageira ao mesmo
tempo que fixam com firmeza os objetos.

BOLSO MULTIFUNCIONAL

ORGANIZADOR DE ARRUMAÇÃO NO PORTA-MALAS

Este prático bolso multifuncional foi criado para guardar roupas e objetos longos e leves que não
têm bordas afiadas. Permite que use inteligentemente o espaço disponível no porta-malas.

Os itens que geralmente são mantidos na bagageira e não são retirados muitas vezes, podem
ser convenientemente armazenados e fixados nesta bolsa prática.
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COBERTURA DE EMBALADEIRA DA PORTA COM LUZ DE FUNDO

PROJEÇÃO DE LOGOTIPO LED OCTAVIA

As coberturas da embaladeira da porta lateral com luz de fundo são um acessório decorativo para
o seu veículo. Vêm num conjunto de duas peças com uma solução de bateria Simply Clever.

Os LED localizados na parte inferior das portas dianteiras criam a inscrição OCTAVIA,
iluminando a área de entrada.

COBERTURAS DA
EMBALADEIRA
DECORATIVAS COM
INSERÇÕES DE ALUMÍNIO
As coberturas da embaladeira das
portas decorativas de quatro peças
com inserções de alumínio são um
acessório que pode ser usado para
aperfeiçoar a estética do seu veículo.
Também protegem a pintura ao redor
da embaladeira das portas.

PROTEÇÃO DO BANCO TRASEIRO
A proteção prática evita que o interior do seu automóvel fique sujo ou danificado.
O tamanho pode ser alterado para cobrir apenas metade do banco traseiro.

As coberturas da embaladeira das portas
laterais de alumínio com quatro peças
com a inscrição OCTAVIA, que seguem
perfeitamente os contornos do veículo,
são uma característica original, tanto
com funções estéticas quanto práticas.

Acessórios

COBERTURAS DA
EMBALADEIRA
DECORATIVAS EM ALUMÍNIO
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BARRAS DE ESQUI OU SNOWBOARD COM CHAVE

SUPORTE COM FECHO PARA O TRANSPORTE DE BICICLETAS

As barras de esqui ou snowboard com trava são uma solução segura para o transporte dos
esquis ou pranchas de snowboard no tejadilho do seu automóvel.

Pode prender com segurança o suporte de bicicletas com fechadura para estrutura de
carbono/alumínio à barra básica do tejadilho.

Acessórios

SUPORTE DE BICICLETAS PARA O DISPOSITIVO DE REBOQUE*
O suporte de bicicletas para a barra de reboque é a solução ideal para veículos
equipados com reboque e permite um manuseamento fácil e conveniente das suas
bicicletas. O seu estilo elegante e design sólido complementam perfeitamente a
aparência dos veículos ŠKODA.
* Disponível nas variantes de 2 e 3 bicicletas.

CAIXA DE TEJADILHO COM FECHO
A caixa com fecho com capacidade até cinco pares de esquis ou quatro pranchas de
snowboard no design exclusivo do ŠKODA apresenta uma forma otimizada com fundo
rebaixado que tem um efeito positivo na estabilidade da condução e limita as vibrações.
Com uma capacidade de 400 litros, pode armazenar mais do que apenas equipamentos
de inverno na caixa do tejadilho.
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Estes tapetes dão um toque
aconchegante ao interior do veículo
e reduzem o nível de ruído interno,
aumentando assim o conforto dos
ocupantes do veículo durante
a viagem.

SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIROS
Os sensores de estacionamento são a solução simples para o estacionamento correto.
Reduzem o risco de colidir com objetos que estão fora da linha de visão do condutor, mas
que ainda estão dentro da área monitorizada.

TAPETES DE PROTEÇÃO
PARA TODAS AS CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS
Graças ao seu design e material prático
e inteligente, cobrem e protegem
perfeitamente a zona dos pés da lama,
sujidade e água - proporcionando
tranquilidade ao levar o veículo numa
viagem de campo.

TAPETES PRESTIGE DE TECIDO
COM PONTOS CINZENTOS
Esteticamente, complementam o design interior moderno
e delineiam os contornos da zona dos pés.

Acessórios

TAPETES PRESTIGE
DE TECIDO
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Acessórios

PACK DE ESTILO
E CUIDADOS COM
AS RODAS

As rodas dos automóveis são como sapatos. Independentemente de
os "sapatos" do seu ŠKODA serem cheios de estilo, desportivos ou
puramente funcionais, o nosso PACK DE ESTILO E CUIDADOS COM AS
RODAS (tampões das rodas, tampas das válvulas, porcas de segurança)
proporciona uma variedade de itens que tornarão as suas rodas ainda
mais atraentes e totalmente únicas!

Jantes de liga leve prateadas PERSEUS
de 18"
7.5J x 18" ET48 para pneu 225/45 R18

Jantes de liga leve PERSEUS de 18”
antracite escovado
7.5J x 18" ET48 para pneu 225/45 R18

Jantes de liga leve VEGA 18”
preto metalizado escovado
7.5J x 18" ET48 para pneu 225/45 R18

Jantes de liga leve PULSAR 17”
preto metalizado escovado
7J x 17" ET46 para pneu 205/55 R17

Jantes de liga leve ROTARE 17”
prateado
7J x 17" ET46 para pneu 205/55 R17

Jantes de liga leve VELORUM 16”
prateado
6.5J x 16" ET46 para pneu 205/60 R16

Jantes de liga leve VELORUM 16”
preto metalizado
6.5J x 16" ET46 para pneu 205/60 R16

Jantes de liga leve TWISTER 16”
prateado
7J x 16" ET46 para pneu 205/60 R16
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CORRENTES DE
NEVE PARA JANTES
DE LIGA LEVE
VELORUM DE 16"

Este conjunto de capas de roda de poliéster de alta qualidade permite
um manuseamento e um transporte de roda fácil.

PALAS PARA GUARDA-LAMAS DIANTEIRA E TRASEIRA
Ambas oferecem proteção e boa aparência. As palas de guarda-lama dianteira e traseira dos
Acessórios Originais ŠKODA evitam que a carroçaria do seu automóvel fique suja ou danificada pela
lama, neve, cascalho ou detritos voadores. E combinam perfeitamente com o design do automóvel.

Acessórios

CAPAS DE RODA COMPLETAS
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PRODUTOS
DE CUIDADOS
ŠKODA

Como a ŠKODA quer ficar do seu lado muitos anos após a sua compra e
ajudá-lo com todas as situações que podem ocorrer durante a vida útil
do automóvel, desenvolvemos os produtos ŠKODA Care. Os produtos
de cuidados ŠKODA mantêm-no móvel, proporcionam o máximo
conforto possível, segurança e uma boa relação qualidade/preço.

SEGURO ŠKODA
Ninguém conhece o seu ŠKODA como as pessoas que o
construíram e é por isso que podemos oferecer sempre
a melhor cobertura para si e o seu automóvel. O Seguro
ŠKODA é um membro da família de produtos da marca
ŠKODA AUTO. É um seguro automóvel abrangente
que oferece ainda mais conforto aos nossos clientes
em caso de eventos inesperados.

EXTENSÃO DE GARANTIA ŠKODA
Qualidade e fiabilidade são as razões-chave para optar
por conduzir um ŠKODA. Não se aplicam apenas a um
novo automóvel ŠKODA, mas também à assistência
ŠKODA. Alargue o seu prazer de condução de 2 anos
para 5 anos ou 150 000 km com a extensão de garantia
do fabricante e proteja-se de quaisquer custos de
reparação inesperados. Os seus benefícios padrão com
a extensão de garantia da ŠKODA:
Não espere exceções. A extensão de garantia ŠKODA
é similar à garantia de 2 anos do fabricante. A
reparação é realizada exclusivamente por um Parceiro
de Pós-Venda ŠKODA
Pode ter a certeza de que serão utilizados apenas
processos e informações técnicas mais recentes
É assegurada a utilização de peças genuínas ŠKODA
durante a reparação
Quando vender o seu automóvel, poderá esperar
obter um valor superior

Acessórios

PACOTES DE ASSISTÊNCIA E
MANUTENÇÃO ŠKODA
Os pacotes de assistência e manutenção ŠKODA foram
especificamente criados para clientes que querem
manter o seu automóvel em excelentes condições
e tão imaculado como no dia em que foi comprado.
Não só é uma boa maneira de manter o seu ŠKODA a
funcionar de forma correta e adequada, mas também
o ajuda a investir no seu valor futuro e a proteger-se
contra a inflação e os custos inesperados. Os pacotes
de assistência e manutenção utilizam apenas peças
originais aprovadas pela ŠKODA e técnicos com
formação específica da ŠKODA, por isso sabe que o
seu automóvel está nas mãos de especialistas.

119
GARANTIA DE
MOBILIDADE ŠKODA

Ajuda orientada
telefonicamente
Assistência de avaria no local
Serviço de reboque para o
Parceiro de Assistência ŠKODA
mais próximo, incluindo
transporte de passageiros, se
a avaria não for retificada no
local
Se a reparação não puder ser
realizada no dia da avaria, o
Serviço Após-venda ŠKODA
ou a Assistência ŠKODA
fornecerá as seguintes opções:
a) Veículo de cortesia para
3 dias úteis máximo.
b) Pernoita para passageiros
durante 1 noite
c) Transporte alternativo 		
(comboio ou autocarro, ou
também táxi nas cidades)
* O âmbito específico dos serviços no mercado local deve ser definido pelo importador.

Acessórios

Por vezes, circunstâncias
imprevistas podem surgir e, na
improbabilidade de uma avaria,
poderá necessitar de assistência
com o seu veículo.
A Garantia de Mobilidade
ŠKODA proporciona-lhe a
certeza de que irá chegar ao seu
destino, mesmo se o seu veículo
se avariar. Na eventualidade
de uma avaria, pode contactar
a assistência em viagem, a
Assistência ŠKODA, que
proporcionará o aconselhamento
e a ajuda profissional mais
adequados. Está operacional 24
horas por dia, 365 dias por ano.
A Assistência ŠKODA
proporciona os seguintes
serviços*:

ŠKODA
CYCLING
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EMTB FULL

Peso 21.5 kg
Quadro Alumínio 6061.T6 Friso Cromado – FSF 1 Tubo colocador 		
e extrator de bateria
Suspensão RS Recon RL
Cranques Shimano Steps 34T
Cubo dianteiro Shimano HB-M6010 CL 15x110 mm
Cubo traseiro Shimano FH-M6010 CL 12x148 mm
Desviador traseiro Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Mudanças 11
Travões à frente/atrás Rotor CL 180/180 mm
Pneus Schwalbe Smart Sam Performance 29x2,6"
Sela Selle Royal Seta Performa
Tamanho do quadro (XL) 21"
A bicicleta é fornecida sem pedais.

ROAD ELITE

ŠKODA Cycling

Peso 7.5 kg
Quadro Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Suspensão Full Carbon UD
Cranques Shimano Ultegra 8000 52/36T
Cubo dianteiro/traseiro DT Swiss PR1600 Spline Disc
Desviador dianteiro Shimano Ultegra 8000 Brazed-on type
Desviador traseiro Shimano Ultegra 8000 SS
Mudanças 22
Travões dianteiros/traseiros Rotor CL 140/140 mm
Pneus Schwalbe Pro One 700x28C
Sela Fizik Antares R5
Tamanhodo quadro (S) 20.5"
A bicicleta é fornecida sem pedais.
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KID 24

Peso 11.7 kg
Quadro Alumínio 6061.T6
Suspensão SR Suntour XCT-JR
Cranques WheelTop M32 28T
Cubo dianteiro ONE KT QR
Cubo traseiro ONE KT QR, tipo de cassete
Desviador traseiro Shimano RD-TX800
Mudanças 8
Travões dianteiros/traseiros Tektro BR-855 V-brake
Pneus Impac SmartPac 24x2.10"
Sela Justek Junior
Tamanho quadro 11"

Mudanças 1x12
Quadro Carbono-Alu6061 Ultralite
Suspensão DT Swiss OPM ODL cónica,
15 mm, remoto LO, 100 mm viagem
Conjunto cabeçote AcrosAZX-220 R4 Fechadura
Cranques SramStylo7K Eagle Boost 34T
Comutador SramGX Eagle 12sp.
Desviador dianteiro Desviador traseiro SramGX Eagle 12sp.
Travões (F/T) travão de disco hidráulico Shimano BR-M6000
Rotor CL 180/160 mm
Cubos (F/R) DT Swiss X1900 15/100 / DT Swiss X1900 12/148 Boost
Jantes DT Swiss X1900 Spline
Pneus Schwalbe Racing Ray/ Racing Ralph Performance 29x2.25"
Peso 11.8 kg
Tamanho S (15.5"), M (17.5"), L (19")

ŠKODA Cycling

MTB 29 TOTAL
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CIDADE

Mudanças 1x7
Quadro Aço, soldado com juntas
Suspensão Aço rígido
Conjunto cabeçote Neco1"
Cranques Alumínio, 38T M-Wave
Comutador Shimano Nexus Inter 7
Desviador dianteiro Desviador traseiro Travão (F/T) Travão V Shimano/travão de retropedalagem Shimano Nexus
Cubos (F/T) Alumínio, 36 furos / Shimano Nexus Inter 7
Jantes Remerx Dragon, Alumínio, parede dupla
Pneus Schwalbe Road Cruiser, bege, risca refletora, proteção anti-perfuração
Peso 16 kg
Tamanho 530 mm

ŠKODA Cycling

VOITURETTE

Mudanças 1x7
Quadro Aço, soldado com juntas
Suspensão Aço rígido
Conjunto cabeçote Neco1"
Cranques Gates Acionamento Carbono, Alumínio
Comutador Shimano Nexus Inter 7
Desviador dianteiro Desviador traseiro Travão (F/T) Travão V Shimano/travão de retropedalagem Shimano Nexus
Cubos (F/T) Alumínio, 36 furos / Shimano Nexus Inter 7
Jantes Remerx Dragon, Alumínio, parede dupla
Pneus Schwalbe Road Cruiser, bege, risca refletora, proteção anti-perfuração
Peso 15.5 kg
Tamanho L (530 mm), XL (560 mm)
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STRETCH GO

Mudanças 1x7
Quadro Alumínio 6061, dobrável
Suspensão Alumínio 6061
Conjunto cabeçote Cranques Alumínio, 38T M-Wave
Comutador Shimano Nexus Inter 7
Desviador dianteiro Desviador traseiro Travões (F/T) travão V Shimano/ travão V Shimano
Cubos (F/T) Alumínio, anodizado preto, mecanismo de libertação rápida
Shimano Nexus Inter 7, roda livre anodizada preta, cubo de 7 velocidades
Jante Parede dupla, alumínio, preto anodizado
Pneus Schwalbe Road Cruiser, faixa refletora, proteção anti-perfuração, preto
Peso 12.5 kg

Moldura Alumínio
Pneus Poliuretano
Punhos de direção Borracha
Dimensões dobrada 49 cm x 42 cm x 11 cm
Dimensões aberta 100 cm x 82 cm x 92 cm
Armazenamento Na caixa de ferramentas dos modelos SCALA e KAMIQ
Manutenção Agente de limpeza disponível comercialmente
Peso 4.8 kg
Capacidade máxima de carga 100 kg

ŠKODA Cycling

SCOOTER REBATÍVEL
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ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS
Carroçaria

Dimensões exteriores

Tipo

5 bancos, 5 portas, 2 compartimentos

Comprimento/largura (mm)

4,689/1,829

Coeficiente aerodinâmico CW

0.249–0.252 consoante a motorização

Altura (mm)

1.470

Diâmetro de viragem (m)

11,1

Chassis

Distância entre eixos (mm)

2.686

Largura da via dianteira/traseira (mm)

1,543/1,535
143

Eixo dianteiro

Suspensão McPherson com braços inferiores triangulares e estabilizador de torção

Folga (mm)

Eixo traseiro

Cambota de ligação combinada

Dimensões interiores

Sistema de travagem

Travão eletro-hidráulico do sistema de travagem do circuito diagonal duplo
hidráulico assistido

Espaço lateral à frente/atrás (mm)

1,463/1,444

– travões dianteiros

Travões de disco com arrefecimento interno e com pinças flutuantes de pistão
único

Espaço útil para a cabeça à frente/atrás (mm)

1,040/970

– travões traseiros

Travões de disco

Volume da bagageira (máx. l)

Para cima/Baixo

600/1,555

Pneus**

205/60 R16; 205/55 R17

Capacidade do depósito (l)

45

1,04

600 l
1,109

14.3°

1,04

0

1,470
1,470

600 l
1,109

1,543

910

1,994

2,686

1,094

4,689
14.3°

12.8°

1,535

2,686

1,094

1,444

1,010

1,444

1,010

4,689

1,463

Especificações Técnicas

1,535
1,829

910

1,463

1,543
1,994

12.8°

970

7.0J x 16"; 7.0J x 17"

970

Direção direta de pinhão e cremalheira com direção eletromecânica

Jantes

0

Direção

Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos
traseiros rebatidos
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ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS
Carroçaria

Dimensões exteriores

Tipo

5 bancos, 5 portas, 2 compartimentos

Comprimento/largura (mm)

4,689/1,829

Coeficiente aerodinâmico CW

0.270–0.276 consoante a motorização

Altura (mm)

1.468

Diâmetro de viragem (m)

11,1

Chassis

Distância entre eixos (mm)

2.686

Largura da via dianteira/traseira (mm)

1,543/1,535
142

Eixo dianteiro

Suspensão McPherson com braços inferiores triangulares e estabilizador de torção

Folga (mm)

Eixo traseiro

Cambota de ligação combinada

Dimensões interiores

Sistema de travagem

Travão eletro-hidráulico do sistema de travagem do circuito diagonal duplo
hidráulico assistido

Espaço lateral à frente/atrás (mm)

1,463/1,444

– travões dianteiros

Travões de disco com arrefecimento interno e com pinças flutuantes de pistão
único

Espaço útil para a cabeça à frente/atrás (mm)

1,039/985

– travões traseiros

Travões de disco

Volume da bagageira (máx. l)

Para cima/Baixo

640/1,700

205/60 R16; 205/55 R17

Capacidade do depósito (l)

45

1,03
14.3°

1,03

9

1,468

640 l
1,091

910

1,994

2,686

1,094

1,535
1,829
1,535

2,686

1,094

1,444

1,010

1,444

1,010

4,689

1,463

910

1,463

1,543
1,994

13°

14.3°

4,689

Especificações Técnicas

1,468

640 l
1,091

13°

1,543

985

7.0J x 16"; 7.0J x 17"

Pneus*

985

Jantes

Direção

9

Direção direta de pinhão e cremalheira com direção eletromecânica

Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos
traseiros rebatidos

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS IMAGENS
As imagens apresentadas neste catálogo (brochura) são utilizadas apenas
como ilustração e não têm como objetivo fazer parte de qualquer contrato ou
garantia. Exibem automóveis pré-série, bem como determinadas ilustrações,
características, peças e equipamentos que podem diferir dos automóveis
atualmente em produção, assim como de país para país.
Para obter as especificações exatas de características, peças e equipamento,
entre em contacto com o seu concessionário ŠKODA mais próximo.

App ŠKODA Connect
Desfrute de total controlo sobre o seu automóvel.
Descarregue o ŠKODA Connect e aceda a todas as
características necessárias em qualquer altura, quer
sejam dados de condução, autonomia, planeamento
de rota ou mesmo onde estacionou.

SE G OSTOU DO Q U E LE U S O B R E O N OVO Š KO DA ,
― IM AG I NE C OND U Z I- LO
C ON TACTE-NOS PA R A AG E N DA R U M A P ROVA DE

06/2020 - PT 08/2020

ESTRA DA

O seu parceiro ŠKODA:

