
 

 

ŠKODA NOWA OCTAVIA COMBI 

STYLE (NX547D) 

 

 

Wybrany samochód 

2.0 TDI 110 kW (150 KM) (NX547D) 

7-biegowa automatyczna DSG 

Rok modelowy: 2021 

Rok produkcji: 2020 

Kolor: Szary Quarz Metalizowany (F6F6) 

Wnętrze: Czarne (BG) 

Obręcze kół: Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA AERO czarne 

7J x 18" 

Cena cennikowa 130 350 zł 

Cena wyposażenia 

dodatkowego 

4 700 zł 

Cena lakieru 2 300 zł 

Cena końcowa 137 350 zł 

  

  
 

 

Wyposażenie dodatkowe 

Pakiet Selection (WPC) 

• W skład pakietu promocyjnego wchodzą: 

• ADAPTIVE CRUISE CONTROL - aktywny tempomat do 210 km/h 

• Pakiet oświetlenia LED AMBIENTE 

• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 

• Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz 

2 800 zł 

Dywaniki materiałowe (przód i tył) (0TD) 200 zł 

Zapasowe koło stalowe dojazdowe 16'', podnośnik, klucz (PJA) 600 zł 

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE) 

(PDE) 

1 100 zł 

 

Wybrane wyposażenie standardowe 

 

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność 

• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności 

• Bluetooth 

• Czujniki parkowania - przód i tył 

• DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy 

• Elektrycznie składane i automatycznie przyciemniające się lusterka boczne 

• FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania oraz Collision Avoidance Assist 

• Hill Hold Control -  wspomaganie ruszania pod wzniesienia 

• Kamera cofania 

• KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu 

• Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu 



 

• LANE ASSIST - asystent pasa ruchu 

• LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu 

• Nawigacja Columbus 

• Podgrzewane fotele przednie 

• Poduszka kolanowa kierowcy i pasażera z przodu z dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu 

• SMARTLINK 

• SUNSET - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika 

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości 

• Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu 

• VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników 

• Zestaw siatek oraz elementy mocujące (cargo) w komorze bagażnika 

 

Wnętrze 

• 2-ramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica z manetkami 

• 8 głośników 

• Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie 

• Podłokietnik z przodu 

 

Nadwozie 

• Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia 

• Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA AERO czarne 7J x 18" 

• Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych 

• Przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją CORNER 

• Reflektory główne LED Top Matrix 

• Relingi dachowe - srebrne (Combi) 

• Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami 

 

Prezentowane są wybrane elementy wyposażenia standardowego. Domówienie pakietu lub opcji może mieć wpływ na 

wyposażenie standardowe – w niektórych przypadkach bezpowrotnie usuwając lub zastępując elementy. 

 

Dane techniczne 

Wymiary zewnętrzne 

Długość 4 689 mm 

Szerokość 1 829 mm 

Wysokość 1 505 mm 

Rozstaw osi 2 667 mm 

Rozstaw kół przednich/tylnych 1 546 / 1 550 mm 

Średnica zawracania 11,1 m 

Pojemność bagażnika min./max. 640 / 1 700 l 
 

 Silnik 

Paliwo Diesel 

Liczba cylindrów 4 

Pojemność silnika 1 968 cm³ 

Maksymalna moc 110 kW 

Maksymalny moment obrotowy 360,0 Nm / 1 600 - 2 

750 1/min 

Zużycie paliwa - cykl mieszany 

(l/100km) 

4.8 

Emisja CO₂ - cykl mieszany 

(g/km) 

126 

 

Masy  Osiągi 



 

Minimalna  masa własna z 

kierowcą 

1 473 kg 

Maksymalna masa własna z 

kierowcą 

1 675 kg 

Dopuszczalna masa całkowita 1 990 kg 

Ładowność (z kierowcą) 592 kg 

Dopuszczalna masa całkowita 

przyczepy z hamulcami przy 

ruszaniu na wzniesieniu o 

nachyleniu 12% 

1 600 kg 

Dopuszczalna masa całkowita 

przyczepy bez hamulców 

730 kg 

Dopuszczalna masa całkowita z 

przyczepą 

3 590 kg 

Maksymalny nacisk na hak 

holowniczy 

80 kg 

Nośność dachu 75 kg 
 

Maksymalna prędkość 222 km/h 

Przyspieszenie 0-100 km/godz. 8,9 s 

Pojemność zbiornika paliwa 45,0 l 
 

 

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje,         opisy, rysunki lub parametry 

techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec         zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane 

informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2         Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 

zmian w prezentowanych         wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone         zdjęcia 

mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje         w umowie sprzedaży, a określenie parametrów 

technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.         W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki 

SKODA. 

 

Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę         badania. Ze względu na bardziej 

realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mierzone na podstawie WLTP         są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od 

wartości mierzonych na podstawie NEDC. 

 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości         odzysku i recyklingu wymagania 

określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji         wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Vo lkswagen Group Polska Sp. z o.o. 

podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim         użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami 

ustawy         z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji         dotyczących ekologii znajdą 

Państwo na stronach 
https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/srodowisko 

 

https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/srodowisko


 

Załącznik do Informacji Handlowej dotyczącej samochodu 

Nie uwzględnia akcesoriów 

 

Dane 

  

  

  

Marka ŠKODA 

Model NOWA OCTAVIA COMBI STYLE 

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 4.8 

Emisja CO₂ - cykl mieszany (g/km) 126 

 

Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 


