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U ziet het meteen: de ŠKODA OCTAVIA is aangescherpt. Zijn 
nieuwe, markante koplampen verwijzen naar het beroemde 
Boheemse kristal, dat net als ŠKODA uit Tsjechië komt. Ook de 
grille en achterlichten presenteren zich in een vernieuwde vorm. 
Binnenin maakt hij indruk met nieuwe infotainmentsystemen 
en de modernste mogelijkheden voor connectiviteit. Ook 
de nieuwste assistentiesystemen maken hem bijzonder. 
Vanzelfsprekend is hij nog steeds de ruimste in zijn klasse en 
rijdt hij soepel en comfortabel, want aan alle sterke punten is 
niets veranderd. Een succesnummer verbeteren valt niet mee. 
Door goed te luisteren naar onze rijders is dat toch gelukt. Met 
als resultaat een nieuwe ŠKODA OCTAVIA in topvorm. Simply 
Clever. Typisch ŠKODA

AANGESCHERPT, MAAR 
ZICHZELF GEBLEVEN





   EXTERIEUR
DESIGN



7

   EXTERIEUR
DESIGN



8

SCHERP GEZIEN
De LED-achterlichten met de voor 
ŠKODA kenmerkende C-vorm 
accentueren de brede doorlaadopening 
van de achterklep.

Door de duidelijke contouren van grote vlakken 
en scherpe lijnen heeft de OCTAVIA een strak en 
tijdloos design. De fraaie koplampen dragen bij 
aan de gunstige stroomlijn en zorgen voor een 
herkenbare uitstraling.

TYPISCH ŠKODA
De dubbele koplampen geven de OCTAVIA 
een onmiskenbaar eigen gezicht. Optisch 
lopen ze door in de prominente grille, die 
meteen duidelijk maakt dat dit een echte 
ŠKODA is.

HERKENBAAR 
KARAKTER
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ZICHTBAAR RUIM
Van opzij valt goed op dat de OCTAVIA een 
ruimtewonder is. Scherpe lijnen en heldere 
vlakken zorgen voor een fascinerend 
samenspel van oppervlaktelicht.

PANORAMISCH SCHUIF-/KANTELDAK
Het grote glazen dak laat veel licht binnen 

in het interieur van de OCTAVIA Combi. De 
voorste helft is elektrisch open te schuiven 

of in kantelstand te zetten.
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DAKRAILING
De OCTAVIA Combi heeft een zwarte of 
zilverkleurige dakrailing die het gestrekte silhouet 
van de auto mooi accentueert. Ook ideaal voor de 
montage van dakdragers of een dakkoffer.

BUITENSPIEGELS
De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar 
en verwarmbaar. Optioneel zijn ze ook 
elektrisch inklapbaar en automatisch 
dimmend.



De vernieuwende technologie van de OCTAVIA is 
letterlijk te zien. De koplampen zijn een belangrijk 
element van het totale autodesign. Full-LED-koplampen 
behoren tot de mogelijkheden. De goed zichtbare 
achterlichten werken altijd met LED-verlichting.
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FULL-LED-KOPLAMPEN
De fraaie koplampen dragen bij aan de 
gunstige stroomlijn en zorgen voor een 
herkenbare uitstraling. Naast de standaard 
halogeenverlichting biedt de OCTAVIA 
desgewenst LED-koplampen met AFS. 
Dit Adaptive Frontlight System past de 
lichtbundel aan de omstandigheden aan, 
bijvoorbeeld aan rijden in de bebouwde kom, 
op de snelweg of in de regen.

LED-ACHTERLICHTEN 
De LED-achterlichten 

hebben de voor ŠKODA 
kenmerkende C-vorm. 

VEILIGE 
VERLICHTING





 INTERIEUR
DESIGN



Het interieur van de OCTAVIA heeft een prettige, warme 
uitstraling. De sfeerverlichting in de portierlijsten, waarvan 
de kleur is in te stellen, draagt bij aan een atmosfeer waarin 
comfort en ontspanning vanzelfsprekend zijn.
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LED-INTERIEURVERLICHTING
De LED-interieurverlichting 
in de portieren biedt keuze 
uit tien kleuren. Deze subtiel 
aanwezige verlichting helpt bij 
de oriëntatie in het donker.

VOETENRUIMTE VERLICHTING
De verlichte voetenruimtes zijn 

een goed voorbeeld van de manier 
waarop ŠKODA een luxe beleving 

slim combineert met praktisch 
gebruiksgemak.

Groene interieur verlichting Blauwe interieur verlichting Rode interieur verlichting

WELKOM 
THUIS







OVERAL 
CONNECTED



Waar u ook gaat met de OCTAVIA, u bent overal connected. 
Dankzij ŠKODA CONNECT is hij altijd online en dat is handig 
voor entertainment, navigatie en informatie.
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De unieke ŠKODA CONNECT bestaat uit Infotainment 
Online en verbindt u met de buitenwereld en met  uw 
ŠKODA.*

RITTEN EN RIJSTIJL
Met de Mijn ŠKODA app heeft u altijd alle informatie over 
uw OCTAVIA bij de hand. Zo zijn het gemiddeld verbruik, 
de gemiddelde snelheid, verreden afstand en reistijd op 
uw smartphone te bekijken.

PARKEERLOCATIE
Handig in een onbekende stad: bekijk op de smartphone 
waar uw OCTAVIA geparkeerd staat, inclusief aanvullende 
informatie zoals het adres en de parkeerduur.

*Care connect is niet beschikbaar in Nederland

ŠKODA CONNECT
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ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE 
Bereik uw bestemming 
gemakkelijker met de 
actuele verkeersinformatie, 
zodat u elke keer uw 
bestemming vindt en u van 
alles op de hoogte blijft. 
Waar u ook naar toe gaat u 
komt er eenvoudig en snel.

ŠKODA CONNECT – SOS-KNOP
De OCTAVIA kan zelf een noodoproep 
versturen, bijvoorbeeld na een ongeval. 
Dan worden snel de hulpdiensten 
gealarmeerd. Met de rode knop is via het 
call center ook zelf hulp in te schakelen.

TANKSTATIONS
De app weet of uw 
OCTAVIA op benzine 
of diesel rijdt en toont 
op basis daarvan 
de dichtstbijzijnde 
tankstations en actuele 
brandstofprijzen.

ŠKODA CONNECT – WEER
Bekijk de weersverwachting 
voor uw huidige locatie 
of reisbestemming, met 
duidelijke pictogrammen. 
Zon of regen, u weet waar u 
aan toe bent.



BLIJF VERBONDEN MET INFOTAINMENT ONLINE. Waar u ook naar 
toe gaat met de OCTAVIA, u bent overal connected. Infotainment online 
verbindt u met de buitenwereld en met uw ŠKODA. Het houdt u op de 
hoogte van de online gebeurtenissen. De OCTAVIA is altijd online*.
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MIJN ŠKODA APP 
Met de Mijn ŠKODA app heeft u altijd 
alle informatie over uw OCTAVIA 
bij de hand. Zie op afstand of uw 
ŠKODA op slot staat, of de handrem is 

aangetrokken, wanneer u moet tanken, of het tijd is 
voor onderhoud, wat de status is van de belangrijkste 
autofuncties en nog veel meer. Kijk voor de laatste 
informatie op skoda.nl/mijnskoda. Wij voegen dit jaar 
ook parkeren toe. In samenwerking met Parkmobile 
betaalt u voortaan de parkeerkosten via de Mijn 
ŠKODA app, zo betaalt u nooit te veel.

USB/AUX-IN
USB- en AUX-poorten zitten goed bereikbaar 
in de middenconsole.

SMARTLINK EN WIFI 
Koppel uw smartphone via MirrorLink®, Apple CarPlay of Android Auto aan de 
OCTAVIA en gebruik de vertrouwde telefoonapps via het scherm van de navigatie. 
SmartLink+ omvat ook de SmartGate-functie. Daarmee kunt u een smartphone via 
wifi koppelen aan uw OCTAVIA en informatie over uw geplande route of service 
informatie opvragen. ŠKODA SmartLink+ maakt het mogelijk.**

* Alleen mogelijk met de navigatiesystemen Amundsen en Columbus.
** Kijk op onze website voor de gebruiksvoorwaarden en de 
 compatibiliteit van smartlink+

UW DIGITALE WERELD
REIST ALTIJD MEE
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AUDIOPAKKET
Geniet van een helder 

geluid met DAB-radio en 
Sound System Canton 
met tien luidsprekers, 
een digitale equalizer 

en een subwoofer in de 
bagageruimte.

NAVIGATIE COLUMBUS
Een betrouwbare reishulp die 3D-kaarten toont op een 9,2-inch 
kleurenscherm. Inbegrepen zijn Bluetooth voor telefoonkoppeling, 
SmartLink+ voor telefoonintegratie en 4G WiFi voor draadloos 
internet onderweg. Al deze functies werken via duidelijke menu’s en 
het touchscreen. Inclusief vier luidsprekers voorin en vier achterin.

RADIO BOLERO
De top-of-the-line radio met een 8-inch 
kleurenscherm plus ingangen voor USB, 
AUX en SD-kaartjes, Bluetooth, SmartLink+ 
smartphonetoegang via het touchscreen en vier 
luidsprekers. Ook auto-instellingen zijn via het 
scherm te veranderen.

PHONE BOX – DRAADLOOS OPLADEN
Draadloos uw telefoon opladen en het 
ontvangstsignaal versterken: in de Phone Box in de 
middenconsole ligt uw smartphone veilig, terwijl de 
batterij vol blijft en de ontvangst zo goed mogelijk is.



SIMPLY
     CLEVER
SIMPLY
     CLEVER





Praktische functies maken het u extra gemakkelijk. 
De OCTAVIA blinkt uit in slim gebruiksgemak. Geen 
ingewikkelde zaken met een dik instructieboekje, maar 
praktische dingen die u elke dag waardeert. De ŠKODA 
slogan luidt niet voor niets: ‘Simply Clever’.

24
S

im
p

ly
 C

le
ve

r TICKETHOUDER
Erg handig is de parkeerkaarthouder aan de rand van 
de voorruit aan de bestuurderskant. Daarmee zit het 
parkeerkaartje altijd op een goed zichtbare plek en 
waait het niet weg bij het sluiten van het portier.

MULTIMEDIAHOUDER
Externe apparaten bergt u veilig 
op in de multimediahouder, die 
in de dubbele bekerhouder in het 
middenconsole past.

SIMPLY CLEVER
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IJSKRABBER
Heel slim: de ijskrabber in de tankklep. 
Altijd direct bij de hand en nooit meer 
ijs of smeltwater in de auto. Ook Simply 
Clever: een benzinevulpistool past niet in 
de tankopening van een diesel.

PARAPLUHOUDER
Een handige parapluhouder bevindt 
zich onder de passagiersstoel



Een opgeruimd interieur draagt bij aan de rust in een auto. 
Bovendien scheelt het zoeken als alles een eigen plek heeft 
en rijdt het veiliger als spullen mooi op hun plaats blijven.
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OPBERGVAK VOOR (ZONNE)BRIL
Handig binnen het bereik van beide 
voorinzittenden, het brilvak boven 
de binnenspiegel.

GEKOELD DASHBOARDKASTJE
Het onderste dashboardvak is aangesloten op de 
airconditioning, zodat drinken koel blijft en chocola niet 
smelt. Dankzij een lampje is ook in het donker te zien 
wat erin ligt.

GROTE PORTIERVAKKEN
In de grote opbergvakken in de voorportieren 
passen 1,5-liter flessen, die vast zijn te zetten 
met een groot elastiek. Ook is hier plaats 
voor het uitneembaar afvalbakje.

OPGERUIMD 
STAAT NETJES
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VAK VOOR EEN 
VEILIGHEIDSHESJE
Onder de 
bestuurdersstoel zit 
een vak waarin een 
veiligheidshesje past.

MIDDENARMSTEUN 
ACHTER
In de neerklapbare 
middenarmsteun 
achterin is ruimte voor 
flesjes en bekers. 

OPKLAPTAFELTJES
Het optionele kinderpakket bestaat 
uit Isofix-bevestigingshaken in de 
passagiersstoel en opklaptafeltjes 
achterop de rugleuningen. Niet alleen 
handig voor drankjes.

*beschikbaar Vanaf July 2017



De inhoud van de bagageruimte is toonaangevend in 
de klasse van de OCTAVIA. De Hatchback en de Combi 
hebben een grote en netjes afgewerkte kofferbak. Deze 
ruimte is goed toegankelijk via de brede achterklep.
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NEERKLAPBARE ACHTERBANK
De achterbankleuning is in delen neerklapbaar. 
Ontgrendelen gaat heel eenvoudig met twee 
hendels aan de zijkanten van de bagageruimte.

GROTE BAGAGERUIMTE
De standaard kofferbak heeft een inhoud van 590 liter in de 
Hatchback en 610 liter in de Combi. Met twee hendels zijn de 
rugleuningen vanuit de bagageruimte neer te klappen en dan 
biedt de OCTAVIA maar liefst 1.580 (Hatchback) respectievelijk 
1.740 liter (Combi, afgebeeld) aan bagageruimte.

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP 
De achterklep opent en sluit elektrisch 
met een druk op de knop op de 
afstandsbediening. Sluiten kan ook 
met een knop in de achterklep. De 
openingshoogte is instelbaar, bijvoorbeeld 
om deze op uw lengte of op de 
garagehoogte af te stemmen.

HEEL VEEL RUIMTE 
VOOR ALLE BAGAGE
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LED-ZAKLAMP
Licht nodig? Het linker lampje van de 
bagageruimte is eenvoudig uitneembaar (combi) 
en dan als LED-zaklamp te gebruiken. Opladen 
gebeurt automatisch onder het rijden.

BAGAGENETTEN
Aan de bagagehaken en sjorogen zijn 
handige bagagenetten vast te maken: een 
horizontaal net en twee verticale netten. 
Die voorkomen dat spullen rondschuiven.

BAGAGESTEUNEN
Met de handige fixeerelementen 
blijven spullen op hun plek. De 
steuntjes zijn op te bergen in de 
vakken naast de wielkasten.

12V-AANSLUITING
De 12 Volt-aansluiting in de 
kofferbak voorziet bijvoorbeeld een 
koelbox van stroom.



COMFORT





Een beetje luxe maakt autorijden nog aangenamer. Met 
comfortverhogende extra’s voegt u letterlijk en figuurlijk 
meerwaarde toe aan uw OCTAVIA.
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VERWARMBAAR STUURWIEL 
Stuurverwarming is heerlijk op koude dagen. Deze optie – die 
in te stellen is via het infotainmentsysteem – is leverbaar in 
combinatie met stoelverwarming op de achterbank

DRIVING MODE SELECT
Via het infotainmentsysteem zijn per bestuurder 
persoonlijke voorkeuren vast te leggen, zoals 
de instellingen van de elektrisch verstelbare 
bestuurdersstoel, buitenspiegels, airconditioning, 
radio en navigatie. De bestuurdersvoorkeuren zijn 
aan een van de drie autosleutels te koppelen, zodat 
de auto meteen bij het ontgrendelen de juiste 
instellingen kiest.

KESSY
Met KESSY (Keyless Entry, 
Start and exit System) kan de 
autosleutel op zak blijven om 
de portieren te ontgrendelen 
en de motor te starten.

GEBRUIKSGEMAK 
EN COMFORT
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CRUISE CONTROL
Prettig om de snelheid 
vast te houden op 
doorgaande wegen met 
een rustig verkeersbeeld. 
Een snelheidsbegrenzer 
is inbegrepen. Dan komt 
de auto niet boven de 
ingestelde snelheid.

CLIMATRONIC AIRCONDITIONING
De Climatronic airconditioning is apart in te stellen 
voor de bestuurder en voorpassagier. Dankzij de 
ingebouwde vochtsensor beslaan ramen minder snel.

230 VOLT STOPCONTACT
Afhankelijk van de uitrusting beschikken de 
inzittenden achterin over een 230V-stopcontact, 
een USB-poort en bediening van de Climatronic 
met drie klimaatzones (twee voor, een achter). 

ELEKTRISCH VERSTELBARE VOORSTOELEN
Met op de tast vindbare knoppen zijn de voorstoelen gemakkelijk 
in te stellen. Van de bestuurdersstoel en buitenspiegels zijn drie 
standen in het geheugen op te slaan.
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LED BOARDING SPOTS
Boarding spots in de 
buitenspiegels verlichten de 
grond direct naast de auto.

INKLAPBARE SPIEGELS
De automatisch dimmende 
buitenspiegels vouwen zich 
tegen de zijramen als de auto 
op slot wordt gedaan.

KOPLAMPSPROEIERS
Dankzij de koplampsproeiers heeft u altijd 
schone koplampen en dus altijd optimaal zicht.
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PANORAMISCH SCHUIF-/KANTELDAK
Het glazen schuif-/kanteldak voor de Hatchback 
opent elektrisch. Het is gemaakt van getint glas, 
dat met een zonwering aan de binnenkant is af te 
schermen. De geïntegreerde windgeleider beperkt 
windgeruis met geopend schuifdak en met het 
glaspaneel in de kantelstand.



VEILIGHEID





Veilig en ontspannen rijden is niet alleen een kwestie van 
mentaliteit, maar ook van de juiste auto. Daarom beschikt 
de OCTAVIA over de jongste generatie assistentiesystemen, 
die het leven op de weg nog prettiger maken.
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FRONT ASSIST MET VOORSPELLENDE VOETGANGERSBESCHERMING 
De radar in de grille die de Adaptive Cruise Control mogelijk maakt, helpt 
ook om de zwakste verkeersdeelnemers te beschermen. Als de techniek 
een voetganger detecteert en een gevaarlijke situatie vermoedt, klinkt een 
waarschuwingssignaal en gaat er een lampje branden. Indien nodig volgt 
ook een remingreep.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
Deze cruise control houdt niet alleen de snelheid vast, maar zorgt 
ook voor een veilige afstand tot voertuigen die voor u rijden. Voegt 
er op de snelweg een langzamere verkeersdeelnemer in, dan past de 
OCTAVIA de snelheid aan. Is de weg vrij, dan versnelt de OCTAVIA 
automatisch weer tot de ingestelde cruise control snelheid.

HIJ DENKT 
MET U MEE
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ACHTERUITRIJCAMERA
Met de achteruitrijcamera gaat inparkeren een 
stuk gemakkelijker. Op het dashboardscherm 
is de situatie achter de auto te zien en 
hulplijnen die in het beeld verschijnen, helpen 
bij het manoeuvreren. Ook slim een sproeier 
houdt de camera lens schoon.

GROOTLICHT ASSISTENT
De auto schakelt zelf 
tussen dim- en grootlicht. 
Een prettige functie die 
de bestuurder een taak uit 
handen neemt.

PARKEERASSISTENT
De krappe plekjes zijn verleden tijd, 
de Park assist selecteert voor u een 
geschikte parkeerplaats. En parkeert 
de auto zelfs voor u in.
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TRAILER ASSIST
Parkeren met een aanhanger 
of caravan was nog nooit zo 
makkelijk. Trailer Assist neemt 
de besturing over terwijl de 
OCTAVIA langzaam achteruit rijdt.

DRIVER ACTIVITY ASSISTANT
Op basis van specifieke gegevens, 
onder meer van de stuursensoren, 
kan de auto inschatten of u uw 
concentratie verliest. Dan verschijnt 
het advies om een pauze in te lassen.
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TRAVEL ASSIST
De verkeersbordherkenning 
toont onder meer 
snelheidslimieten en 
inhaalverboden. Deze 
informatie wordt opgepikt 
door de multifunctionele 
camera of is afkomstig uit 
het navigatiesysteem.

LANE ASSIST
Deze geavanceerde 
technologie komt met 
name van pas tijdens lange 
ritten en in druk verkeer. 
Het helpt u om de auto 
binnen de wegbelijning te 
houden.

BLIND SPOT DETECT 
De dodehoek-herkenning 

detecteert met sensoren in 
de achterbumper links en 
rechts naast de OCTAVIA 

naderend verkeer. Op 
basis van de afstand en het 

snelheidsverschil bepaalt 
de techniek of het nodig is 

om u te waarschuwen voor 
verkeer in de dode hoek.



De OCTAVIA is volgens de nieuwste 
veiligheidsinzichten gebouwd. Hij is ontworpen 
om letsel te voorkomen en de gevolgen van een 
ongeval te beperken. De OCTAVIA kan uitgerust 
worden met negen veiligheidselementen. 
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KNIE-AIRBAG
Deze airbag bevindt zich onder 
het stuurwiel en beschermt de 
knieën en onderbenen van de 
bestuurder. 

AIRBAGS VOOR BESTUURDER EN PASSAGIER
De voorinzittenden weten zich beschermd door 
veiligheidsgordels en airbags. Bij plaatsing van 
een kinderzitje voorin is de passagiersairbag uit te 
schakelen via een slot in het dashboardkastje.

VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
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GORDIJNAIRBAGS
Bij een aanrijding van opzij 
beschermen de gordijnairbags 
de voor- en achterinzittenden 
tot op de derde zitrij, onder 
meer tegen rondvliegend glas.

ZIJAIRBAGS VOOR EN ACHTER
De zijairbags beschermen het borst- en 

heupgedeelte bij een aanrijding van opzij. 





PURE KRACHT



De OCTAVIA biedt zoveel keuze uit benzine- en dieselmotoren, dat 
er altijd wel een OCTAVIA is die bij u past. De moderne technologie 
doet stil zijn werk, voor zo min mogelijk impact op de omgeving. 
Voor de allerlaagste uitstoot is er zelfs een aardgasmotor.
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL 
Met het adaptieve onderstel 
kan met een druk op de knop de 
rijkarakteristiek aangepast worden.

STERK, SOEPEL 
EN BIJ DE TIJD
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TRANSMISSIES
Gaat u voor een handbak, automaat of 
DSG-automaat met dubbele koppeling? De 
keuze is aan u. De moderne transmissies 
schakelen soepel en passen optimaal bij het 
gekozen motorkarakter.

BENZINE, DIESEL EN AARDGAS
De benzinemotoren werken met TSI-technologie, waardoor ze 
efficiënte directe inspuiting combineren met de kracht van een 
turbo die al vanaf lage toerentallen beschikbaar is. Ook de moderne 
dieselmotoren blinken uit in soepelheid en een gunstig verbruik. Hun 
fijne karakter is een pluspunt voor iedereen die veel kilometers maakt. 
Een bi-fuel aardgas-/benzinemotor maakt het aanbod compleet.





  LAURIN &
KLEMENT



Laurin & Klement is het meest luxueuze 
uitrustingsniveau voor de OCTAVIA. Vernoemd naar de 
oprichters van ŠKODA, staat de Laurin & Klement voor 
verfijnde luxe en discrete elegantie. *
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ALCANTARA EN LEDER
De stoelen en achterbank zijn 
bekleed met alcantara® en 
leder. Ook op het stuurwiel, 
de pookknop en -manchet en 
handrem zit leder. Pianozwarte 
sierlijsten maken dit elegante 
interieur compleet.

 STIJLVOL
Als stempel van exclusiviteit 
staat het Laurin & Klement 
logo boven in de rugleuning 
van de voorstoelen. 

 *leverbaar vanaf medio 2017

LUXE IS EEN VORM 
VAN STIJL 
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ONDERSCHEIDEND
De Laurin & Klement is geïnspireerd op 
het vakmanschap en de persoonlijke 
benadering uit het verleden en verbindt 
dit met de kwaliteit en het oog voor 
detail van het heden.

INSTAPSIERLIJSTEN
Een warm welkom met de 
instaplijsten voorin, voorzien 
van de originele Laurin & 
Klement-inscriptie.

VELGEN
Chique antracietkleurige 18-inch 
lichtmetalen velgen dragen bij aan 
de uitstraling én wegligging.



UITRUSTING





De Active heeft standaard al zaken als LED-dagrijverlichting en 
LED-achterlichten, airconditioning, radio Swing met een 6,5-
inch kleuren touchscreen, vier luidsprekers, elektrische ramen 
vóór, cruise control, USB- en AUX-aansluitingen, elektrisch 
verstel- en verwarmbare buitenspiegels en een in hoogte 
instelbare bestuurdersstoel.
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ACTIVE ZWART/ZWART INTERIEUR
Grijs Metallic interieurlijst
Zwarte stoffen bekleding

ACTIVE ZWART/ZWART INTERIEUR
Grijs Metallic interieurlijst
Zwarte stoffen bekleding

ACTIVE



De Ambition heeft onder meer Bluetooth, een regensensor, een 
middenarmsteun vóór en achter, acht luidsprekers, chromen 
interieuraccenten, elektrische ramen vóór en achter, een 
multifunctioneel stuurwiel, 12 Volt-aansluiting in de kofferbak en een 
paraplu in het vak onder de passagiersstoel.
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AMBITION ZWART/ZWART INTERIEUR
Cool brushed interieurlijst
Zwart stoffen bekleding

AMBITION ZWART/ZWART INTERIEUR
Zwart stoffen/leren bekleding
Cool brushed interieurlijst
Zwart stoffen bekleding 

AMBITION

AMBITION ZWART/ZWART INTERIEUR
Cool brushed interieurlijst
Zwart stoffen bekleding



De Style heeft een automatisch dimmende binnenspiegel, Climatronic 
airconditioning met twee klimaatzones, zijairbags achter, 16-inch 
lichtmetalen velgen, een navigatiesysteem met 8-inch touchscreen, 
elektrisch inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegels, een 
Phone Box voor draadloos telefoon opladen, 4G WiFi en meer.
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STYLE ZWART/BEIGE INTERIEUR
Dark brushed interieurlijst
Beige stoffen (ook in zwart stof leverbaar) bekleding

STYLE ZWART/BEIGE INTERIEUR
Dark brushed interieurlijst
Zwart Alcantara © bekleding

STYLE ZWART/BEIGE INTERIEUR
Dark brushed interieurlijst
Beige Alcantara © bekleding

STYLE



De Laurin & Klement is uitgerust met full-LED-koplampen met 
adaptieve lichtfunctie (AFS), mistlampen met bochtverlichting, LED-
interieurverlichting en -boarding spots, elektrisch verstelbare voorstoelen 
met geheugen voor de bestuurdersstoel en buitenspiegels, DAB-radio-
ontvangst, het Canton Sound System en 18-inch lichtmetalen velgen. *
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LAURIN & 
KLEMENT

L&K ZWART/BRUIN INTERIEUR
Piano zwart interieurlijst
Bruin Alcantara © bekleding

L&K ZWART/BRUIN INTERIEUR
Piano zwart interieurlijst
Bruin Alcantara © bekleding

 *leverbaar vanaf week 22 / 2017
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Ambition Brown (fabric) - niet in Nederland

INTRIEUR
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L&K Native Brown (Alcantara®) - vanaf Medio 2017
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KIJKEN EN LEZEN IS LEUK, RIJDEN NOG VEEL FIJNER.

RESERVEER UW PROEFRIT VIA

WWW.SKODA.NL

facebook.com/SkodaNL
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instagram.com/skodanl


