
                                                         

Škoda Octavia 2.0 TDI 110kW 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 15 300 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 22 580  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 27 791 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 694 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1968 

Vŕtanie x zdvih (mm) 91,0 x 95,5 

Stupeň kompresie 16,2 

Max. výkon kW(k) ot min-1 110(140)/3500-4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 340/1750-3000 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava jednoduchá 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,60 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 225/40 R18 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie liftback, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4670 - 1814 -1461 

Rázvor (mm) 2686 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1549/1549 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 590/1518 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1257 

Užitočná hmotnosť (kg) 625 

Celková hmotnosť (kg) 1882 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 660/1600 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1460 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka minimum - 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 940/1010 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/330 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 836 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1450 

Vnútorná šírka minimum - 

Vzdialenosť sedák - strop 890 

Vzdialenosť podlaha - sedák 330 

Dĺžka predný sedák (mm) 500 

Dĺžka zadný sedák (mm) 480 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 8,4 

Maximálna rýchlosť (km/h) 218 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,2 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 3,8 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,4 

Emisie CO2 (kg.km-1) 112 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,7 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,0 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,0 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,3 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,3 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 232 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 416 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 474 

2. rok pri najazdení 60.000 km 6 994 

3. rok pri najazdení 45.000 km 6 446 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 476 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 7 552 

1. rok pri najazdení 30.000 km 8 706 

2. rok pri najazdení 30.000 km 12 264 

2. rok pri najazdení 60.000 km 14 784 

3. rok pri najazdení 45.000 km 15 736  

3. rok pri najazdení 90.000 km 21 226 

Cena PHM (€/liter) 1,25 

Normohodina servis (€ s DPH) 31,30 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/2 roky 

Výmena oleja 30 000 km/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 288 

Predný blatník 154 

Svetlomet. + smerovka 155 

Spätné zrkadlo el. 198 

Predný nárazník (spodný + horný) 276 

Predný tlmič 113 

Predné brzdové platničky 94 

Predná tyčka stabilizátora - 



Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 22 700 

Po 2. roku 60.000 km 20 200 

Po 3. roku 90.000 km 17 200 

 

 

 

VÝBAVA 
Style (navyše oproti Ambition): 17“ zliat. disky, Rádio BOLERO s 8“dotykovým displejom, s USB a SD slot, FRONT 
ASSIST – upozorňuje na nebezpečie kolízie, prípadne sa jej brzdením snaží zabrániť, bezkľúčového odomykania, 
zamykania, štartovania Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom, 
Svetelný a dažďový senzor, vyhrievanie pred. sedadiel, TOP LED zadné svetlá, el. sklopné spätné zrkadlá, s 
automatickým stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru, Farebný Maxi DOT, sedadlá ALCAN-
TARA/koža/umelá koža (1314 €), parkovací asistent/parkovacia kamera (651 €/383 €), navigácia COLUMBUS9,2“ 
dotyková displej (1345 €), metalíza (498 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ nízka spotreba  

+ slušne jazdné výkony, pružnosť  

+ ergonómia pracoviska vodiča  

+ jednoduchá obsluha  

+ radenie (6-st. manuál)  

+ obrovský kufor  

+ nadpriemerná voľnosť v oblasti kolien vzadu 

MÍNUSY 

– kontroverzný vzhľad predných svetlometov  

– o niečo vyššia cena v porovnaní s konkurenciou  

– len priemerný komfort pruženia 

 


