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אחד מהיעדים החשובים ביותר של המותג סקודה הוא לפתח ולייצר ככל הניתן מוצרים ידידותיים לסביבה במהלך כל חיי השירות שלהם תוך הדגשת השימוש 
בחומרים מתכלים. רכבי סקודה מיוצרים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים במתקני ייצור מודרניים, העומדים בקריטריונים המחמירים ביותר. 

ההגנה נגד חלודה בחלקים הצבועים של הרכב מתבססת בעיקר על אלטרופורזה נטולת גופרית )KTL( וצבעים מסיסים במים.

האסטרגיה של המותג שלנו כוללת הגבלה של צריכת הדלק והפליטות. כתוצאה מכך, המנועים שאנו מציעים עומדים בתקנות הפליטה הנוכחיות. כל מוצרי סקודה 
מיוצרים בתהליכי ייצור העומדים בתקנות ובחוקים בנוגע לשמירה על איכות האדמה והמים. כתוצאה מפעילויות אלה, רכבי סקודה עומדים בדרישות טכניות, 

בטיחותיות, איכותיות וסביבתיות. המותג סקודה תורם לשימור סביבה נקייה ומספק ניידות ונוחות ללקוחותיה.
חלק מהדגמים בקטלוג זה מוצגים עם ציוד אופציונלי שלא כלול בהכרח בציוד הרגיל.

הלוגו הסביבתי מבטא את המודעות של המותג סקודה, את אחריותה ואת נסיונה לפיתוח בר קיימא של החברה, וגישה ידידותית לחיים ולטבע.

כל הפרטים בנוגע למפרט הטכני, העיצוב, הציוד, החומרים, הערבויות והמראה היו מדויקים ברגע יציאת הספר לדפוס. אולם 
היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בקטלוג זה נועד לצורכי הדרכה בלבד. בשל 
מגבלות טכנולוגיית ההדפסה, הצבעים של צבע הרכב או חומרים אחרים המוצגים בקטלוג עשויים להיות שונים מעט מהמציאות. 
למידע עדכני ולפרטים נוספים על ציוד סטנדרטי או אופציונלי, מחירים נוכחיים ותנאי מסירה, פנה אל 98222* או אולם תצוגה של 

סקודה. קטלוג זה הודפס על נייר תאית שהולבן ללא כלור. הנייר מתכלה ב-100%.
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"מבחינת סדר עדיפויות, עבורי הכוח הוא במקום 
הראשון, השני והשלישי. אחריו באים כל השאר".

ערן

ניתן לזהות בקלות את דגם Octavia RS באמצעות סמל ה-RS על הסבכה הקדמית, וכן על פי המראה הספורטיבי הפראי שמקנים לו פנסי הקסנון הכפולים, עם אורות יום מסוג LED ורקע שחור בשילוב עם רשת 
בפגוש הקדמי, המחולק לשלושה חלקים אנכיים. אולם העיצוב הספורטיבי והמראה המושך אינם פוסלים זה את זה. אלה המבקשים להדגיש את האלגנטיות של הדגם ולאזן את המראה הדינמי והתחרותי, יתפתו 

על ידי מסגרת הסבכה הקדמית בעיצוב שחור. המסגרת משלימה להפליא את הפגוש הקדמי החזק האופייני לסקודה.

הלוגו RS בחלק האחורי של הרכב מהווה פריט ייחודי נוסף של דגם ספורטיבי זה.
הרכב כולל ספוילר בדלת החמישית, שמגדיל את יציבות הרכב במהירויות גבוהות יותר.

הרקע השחור של פנסי הקסנון הכפולים 
הוא פריט ייחודי ומזהה בכל דגמי RS. פנסי 

הערפל בעיצוב ה-RS, המתאימים באופן 
מושלם לתפיסה הדינמית של חזית הדגם, 
ממוקמים בקצות החלק התחתון של הפגוש 

הקדמי.

הפנסים האחוריים, שהתאורה שלהם יוצרת אות
C כפולה, מצוידים בדיודות LED חסכוניות בחשמל

הדלת החמישית נושאת את סמל השם של דגם 
RS אוקטביה, וכן את הלוגו



"מה הטעם במכונית רבת עוצמה
אם לא מרגישים שהיא מרווחת"?

קרן



גלגל הגה רב-תכליתי בעל שלושה חישורים, עטוף בעור מחורר, מקושט בלוחית 
RS מקורית. העיצוב יוצא הדופן משתלב יפה עם הטכנולוגיה המתקדמת, המיוצגת, 

בין היתר, על ידי הגה כוח אלקטרו-מכני בעל יחס העברה משתנה, המתבסס על 
מצב גלגל ההגה, ומאפשר נהיגה ספורטיבית וכן שליטה נוחה בזמן פקקים או חניה. 

מערכת XDS, הקיימת בלעדית בדגם RS עם בקרת יציבות אלקטרונית, מאפשרת 
האצה משופרת בסיבובים.

חישוקי סגסוגת Xtreme ״7.5J x 19 לצמיגים 225/35 ״19 בגימור שחור מט 

 RS מגני ספי הדלתות הדקורטיביים שעליהם מופיע הכיתוב
מדגישים את אופי הדגם, וכן מגבירים את הפרקטיות שלו. 

Maxi DOT הוא בעל ממשק לבן ברור לקריאה. הכולל RS-לוח המכשירים בעיצוב ה

שילוב של עור, עור מלאכותי ובד עם תפרים אדומים, מושבי ספורט קדמיים ומשענות ראש 
אינטגרטיביות )המשולבות בכיסא(.

תאורת המראות מופעלת בפתיחת הדלת או עם השלט לפתיחת הרכב, יאפשר לדוגמה להמנע 
משלולית או אבנים במקומות לא מוארים.

כיסויי המתכת האלגנטיים לדוושות הם פריט סגנוני 
.RS נוסף של דגם אוקטביה

הפריטים מעור, כגון ראש ידית ההילוכים עם לוגו RS ובלם היד נעימים מאוד 
למגע. על שרוול מוט ההילוכים יש תפרים אדומים.



“והיא צריכה להיות שילוב של כוח וספורטיביות. 
היא חייבת להיראות מהודרת”.

ערן

“נשמע לי כאילו אתה מנסה לפצות על משהו”.
קרן

העיצוב הספורטיבי של הרכב בעזרת החבילה השחורה, הכוללת כיסויים למראות צד, מסגרת סבכה קדמית. החלק האחורי של דגם RS מאופיין בצמד צינורות פליטה מכרום, שהנם יעילים מאוד ומדגישים עוד יותר את המראה הספורטיבי של המכונית. 
פנס אחורי מודגש המשפר את הנראות של המכונית יושב מעל לדיפיוזר המסיבי.



צג Maxi DOTֿ, אלמנטים פנימיים מעור עם תפרים אדומים, כגון ההגה, ידית ההילוכים ובלם היד, מגני ספי דלתות, חישוקי סגסוגת מדגם Xtreme 19 אינץ' בעיצוב שחור, וחבילה שחורה שלמה )ראה בעמוד הקודם(.



“עיצוב הוא יותר ממראה בלבד. 
אני אוהבת מכונית שיש בה פרטים פשוט חכמים!”

קרן

“עם דגש על ‘פשוט’ ופחות על ‘חכם’,
נכון, מותק?”

ערן

יחידת המולטימדיה הנמצאת בקונסולה המרכזית אינה רק אביזר פרקטי אלא גם מקום בטוח לנשיאת ה-iPod, הטלפון הסלולרי וכו’.

תמצא מחזיק לבקבוק 1.5 ליטר בתא מרווח בדלת הקדמית. שם גם תוכל 
להניח סלסלת אשפה נשלפת, שתסייע לך לשמור על ניקיון הרכב.

חיבור USB/Aux נמצא בפנל המרכזי ומאפשר לחבר מכשיר חיצוני ולשלוט בו 
באמצעות הרדיו, או לחצני גלגל ההגה הרב-תכליתיים.

כשצריך להציג כרטיס חניה במקום בולט תחת השמשה, הפתרון הוא פשוט. במכונית מותקן מחזיק לכרטיסי חניה.

עוד פרט 'פשוט חכם' נמצא מתחת למושב הנהג, שם ניתן למצוא כיס מיוחד 
לאפוד הזוהר, מה שמבטיח כי האפוד תמיד יהיה בהישג יד כשתזדקק לו.

בחירת מצב ביצועים. כולל גם את פונקציית מחולל שמע ביצועים המאפשר 
להגדיר את השמע בהתאם למצב שנבחר )נורמלי/ eco/ ספורט(, מאפשר 

לנהג ליהנות מחווית מנוע ספורטיבית במהלך נהיגה דינמית או מצד שני 
משמע רגוע במצב eco. אביזר זה אופציונאלי.



“פליטות הגז צריכות להיות נמוכות, 
מבלי להתפשר על ביצועים”.

ערן

“מצחיק, אתה ואני תמיד מדברים 
על ‘להתפשר על ביצועים’.

קרן

רמות פליטות המזהמים חיוביות מאוד אף הן.

המנוע זמין בלעדית בגרסת ה-Green tec. כשנוהגים בצורה חסכונית, 
ניתן להגיע לצריכה משולבת של 6.4 ליטר ל-100 ק"מ עם מנוע הבנזין 

2.0TSI/220 כ”ס



“ואל תשכח, המכונית חייבת להיות 
מרווחת בפנים”.

קרן

“בגלל שיש לנו מטען עודף. 
נכון, מותק?”

ערן

ניתן למנוע תנועה לא רצויה של מטען בזמן נהיגה באמצעות אלמנט לתא המטען*. זהו חלק מפלסטיק בעל מהדק ולקרו )צמדן(, הממוקם בתא המטען מאחורי קשת הגלגל האחורי כשאינך זקוק לו. אביזר 
שימושי אחר הוא וו מתקפל כפול שניתן להשתמש בו כדי לשמור את שקיות הקניות המלאות עומדות זקוף.

אלמנט שני לתא המטען, כפי שמוצג בתמונה, יוצע כאופציה. *

מערכת הרשתות כוללת רשת אחת אופקית ושתי רשתות אנכיות, המאפשרות להתאים את תא המטען לצרכיך.
שתי הרשתות האנכיות הן דו-צדדיות ויכולות להכיל פריטים קטנים שונים. בנוסף, קיימת גם רשת מתחת למכסה תא המטען הקיימת כאופציה.

ניתן לקפל את המושבים
האחוריים באמצעות 

כפתור לשחרור מרחוק
הנמצא בתא המטען,

מה שהופך את העמסת 
הדברים לתוך המכונית 
לנטולת מאמץ לחלוטין.

Kessy
)Key less( מפתח חכם
אביזר זה קיים כאופציה



“זה בדיוק מה שאני רוצה!”
קרן

“זה בדיוק מה שאני רוצה!”
ערן



סקודה אוקטביה החדשה מדגם RS משלבת חווית 
נהיגה דינמית עם כל המאפיינים של רכב משפחתי שימושי.

מושלם בשבילו. ובשבילה.

אוקטביה RS היא בעלת עיצוב מודרני, שאותו משלימה 
שלדה ספורטיבית ומנוע תואם. מנוע הבנזין בעל 

 RS-2.0 מעניקים לTSI /הביצועים הגבוהים 220 כ”ס
קווים של זריזות גבוהה. בנוסף, טכנולוגיה מתקדמת 
מעניקה לנהג שליטה מלאה, אפילו בתנאי הנהיגה 

הקשים ביותר.
וכדי לשמח את כולם, אוקטביה RS מציעה מרווח פנים 

ללא מתחרים. היא גם שופעת בפריטים
simply clever. ביחד, הם הופכים את RS לבחירה 

המושלמת לסגנון חיים פעיל.

אז מדוע לבחור בין מכונית ספורט למכונית משפחתית, 
כשאפשר ליהנות משתיהן?

Skoda Octavia RS החדשה ממלאת את שני התפקידים
באופן מושלם.

מי יכול שלא להסכים לכך?

Skoda Octavia RS ,GreenFuture כחלק מתוכנית
החדשה כוללת מגוון תכונות שמאפשרות צריכת דלק 
ופליטות מזהמים נמוכות יותר, מבלי להתפשר על ביצועים.

ŠKODA New Octavia RS
מכונית שאפשר להסכים לגביה. כמעט.



“בשחור!”
ערן

מערכת שמע Canton 10 רמקולים, אקולייזר דיגיטלי, סאב וופר. אביזר זה מוצע כאופציה

מתלי ספורט.
המנוע החזק נתמך היטב על ידי מתלי ספורט עם סרן אחורי בעל מתלה רב זרועי 

ומערכת בלימה בעלת ביצועים גבוהים.
בבולמי  המלווים  יותר  קצרים  בולמים  לקפיצי  הודות  יותר,  הקשיחים  המתלים 
זעזועים ספורטיביים ספציפיים, מאפשרים לאוקטביה RS התנהלות ספורטיבית. 
בהשוואה לאוקטביה הסטנדרטית, מרווח במשקל העצמי הוא 12 מ”מ נמוך יותר.

.1

.XDS הכולל ESC
לנהג  מסייעת  אשר   ,XDS מערכת  עם  אקסקלוסיבית  מצויידת   RS האוקטביה 
במהלך סיבוב דינמי. מאפיין זה הוא חלק ממערכת בקרת יציבות ESC ומבטיחה 
התנהגות טבעית של המכונית במהלך סיבוב דינמי כאשר לוחצים על דוושת הגז. 
התערבות מתונה )בלימה קלה( על הגלגל הקדמי הפנימי מבטיחה מומנט גבוה 
לכיוון  יותר על הגלגל החיצוני. תוצאת מומנט הסטייה מסייעת למכונית לפנות 
הנדרש )היא מקטינה היגוי חסר( ומבטיחה נהיגה בטוחה ומהירה יותר בעיקולים. 

אינטנסיביות ה- XDS תלויה בדינמיות העיקול.

.2

ESC-Sport
מאופיינת   RS האוקטביה  של  היציבות  בקרת  מערכת  הסטנדרטי,  לדגם  בניגוד 
במצב ספורט. היא מופעלת בלחיצה ארוכה על לחצן ESC. לחיצה קצרה תנטרל 

את פונקציית ה-ASR כמו בדגם הסטנדרטי.

.3



 RS מפרט טכני - אוקטביה

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזערי 14זיהום מירבי 1513121110987654321

EC 715/2007*692/2008A נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה*

דרגת 
זיהום אויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק"מ כ"ס תיבת 
הילוכים בינעירונימנוע עירוני

10 5.4 8.1 220 DSG6 2.0 TSI

 80/1268/EG *נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן 
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חל על דגמים עם העברת הילוכים אוטומטית

TSI                Green tec 2.0מנוע

4/1984צילינדרים/נפח מנוע )סמ”ק(
 220/4500-6200 כ”סביצועים/סל”ד מירבי )קילוואט/דקה-1(

35.6/1500-4400 מומנט/סל”ד מירבי )נ”מ/1-(
EU6/דלק נטול גופרית, אוקטן 95 לפחותתקנת זיהום אוויר/דלק

ביצועים
245מהירות מירבית )קמ”ש(

6.9תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(
צריכת דלק 99/100

8.1- נסיעה עירונית )ליטר/100 ק”מ(
5.4- נסיעה בין-עירונית )ליטר/100 ק”מ(

6.4- נסיעה משולבת )ליטר/100 ק”מ(
149פליטות פחמן דן-חמצני )גרם/ק”מ(

11.13רדיוס פנייה )מ’(

מערכת העברת כוח
הנעה קדמיתסוג

מצמדים כפולים רטובים מרובי דיסקיות עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד
תיבת הילוכים אוטומטית, 6 הילוכים DSGהילוכים

משקל
1445משקל עצמי – בגרסה סטנדרטית עם נהג במשקל 75 ק”ג )ק”ג(

542מטען מותר – כולל נהג וציוד נוסף )ק”ג(
1912משקל כולל )ק”ג(

720מטען נגרר ללא בלמים )ק”ג מרבי(
750מטען נגרר עם בלמים – 12% )ק”ג מרבי(

5 מושבים, 5 דלתות, 2 תאיםמרכב
Cw 2.0מקדם חיכוך TSI: 0.298

עיצוב ספורטיבישלדה
מתלי מקפירסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצבסרן קדמי

סרן אחורי בעל מערכת בלמים כפולה אלכסונית
מתלה רב זרועי עם חיבור אורכי ורוחבי ומוט פיתול מייצבעם מגבר בלם בעל פעולה כפולה

בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע וואקום עם מגבר Tuel Rateמערכת בלמים
בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימי-  בלמים קדמיים
בלמי דיסק-  בלמים אחוריים

הגה אלקטרו-מכני מסוג סבבת ומוט משונן )מסרק הגה(היגוי
”x 19 7.53גלגלים
R19 225/35צמיגים

50נפח מכל דלק )ליטר(

כ”ס 220

עיצוב ודיפון
# הגה כוח מצופה עור בגימור תפרים אדומים

# בלם יד וידית הילוכים מצופים עור בגימור תפרים אדומים

# מראות צד וידיות בצבע המכונית

# מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה

# ערכת רשתות תא מטען

# פסי קישוט פנימיים בגוון קרבון 

# ריפוד מושבים בשילוב של עור, עור מלאכותי ובד עם תפרים אדומים

# ”SunSet" חלונות אחוריים כהים

אביזרי תפעול
# נעילה מרכזית

# שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות

# ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים

# הגה כח Servetronic מתכוונן לגובה ולעומק - תלוי מהירות, טלסקופי קורס

# מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה 

# מפשיר אדים מובנה במראות הצד

# מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(

# מחשב דרך עם לחצני שליטה מההגה

MaxiDot צג נתונים דיגיטלי #

# מערכת בקרת שיוט

# לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו, הדיבורית וההילוכים

# דיבורית Blue tooth* באנגלית מקורית

# תאורת תא מטען

# משענת יד קדמית מתכווננת

# פתח יציאה אחורי למזגן

# מד טמפרטורה חיצונית ומד נוזל שטיפת שמשה

# מערכת Start-Stop - חסכונית בדלק ומונעת פליטת מזהמים מיותרת

# שקע 12v בקונסולה המרכזית ובתא המטען

# מושב נוסע מתכוונן לגובה

# כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים

# קיפול חשמלי למראות הצד

# תאורת צד קדמית מובנית במראות הצד לכניסה ויציאה נוחה

# מערכת בקרת אקלים Climatronic מפוצלת לנהג ולנוסע בעלת 2 אזורי אקלים 

CatVision מערכת תאורה פנימית מסוג #

# מראה קדמית הכוללת חיישן לחות

# משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות בעלת גישה לתא המטען במצב מקופל

# חלון שמש חשמלי עם סוכך

# חיישני חניה אחוריים מקוריים

# קיפול המושבים האחוריים באמצעות כפתור שיחרור מרחוק הנמצא בתא המטען

# מושבי ספורט קדמיים ומשענות ראש אינטקטיביות 
*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

אביזרי בטיחות
ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+MKB :הכוללת )ESP דור שלישי של( ESC מערכת בקרת יציבות #

Anti-Locking Brake System - ABS מערכת בלמי #

Electronic Braking effect distributor between the axels - EBV מערכת #

# מערכת Torque Moment Regulation - MSR – למניעת נעילת/החלקת גלגלים

# מערכת TPM - לניטור לחץ אוויר בצמיגים

# מערכת Anti Skidding Regulation - ASR למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה

# מערכת Multicollison Breaking - MKB  שמירה על יציבות המכונית בעת תאונה שבה נפתחות כריות האוויר

# מערכת Hill Hold למניעת הדרדרות

# 7 כריות אוויר

# מתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(

# פנס ערפל אחורי   

# חגורות בטיחות קדמיות אקטיביות )מערכת קדם מותחן( מתכווננות עם חיווי לנהג

# שלוש חגורות בטיחות אחוריות בעלות 3 נקודות עיגון

# נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים

# מנגנון ביטול פתיחת חלונות חשמליים אחוריים לבטיחות ילדים

Aero מגב אחורי #

Daytime running light - תאורת נסיעה ביום #

.SD מסך מגע ותמיכה בכרטיס ,MP3 2 הכולל נגןDin בגודל Bolero רדיו-דיסק מקורי מדגם #
)הכנסת הדיסק וכרטיס SD מתא הכפפות(  

)aux in -ו USB( ממשק המתחבר בכבל ומאפשר שליטה בהתקן חיצוני באמצעות הרדיו-MDi חיבור #
# 8 רמקולים קדמיים ואחוריים סט קומפוננט 4 וופרים + 4 טוויטרים

מערכת שמע

פתרונות אחסון
# תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית

# תא כפפות מואר

# תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

# תאי אחסון תחת מושב הנוסע שלצד הנהג

אבזור נוסף
# חישוקי סגסוגת 7.5Jx19" Xtreme לצמיגים "19 225/35

# מראות פנימיות וחיצוניות מתכהות אוטומטית

# עיצוב ספורטיבי בגימור שחור לכיסוי מראות הצד ולמסגרת הסבכה הקדמית

# פנסי חזית מסוג Bi-Xenon עם מערכת תאורה מסתגלת AFS בעלי זווית דינמית

# תאורת לד משולבת בפנסים הקדמיים

# מערכת מתזים לפנסי חזית

RS ספי דלת בעיצוב #

# צמד צינורות פליטה )אגזוזים( מכרום



מידע כללי

SKODA מרכזי השירות של

שים את הרכב שלך בידיים טובות. אנו מעניקים לך סיבות טובות 
לבחור מרכז שירות מורשה של סקודה.

אנחנו מציעים לך איכות מעולה
הרכב שלך דורש טכנולוגיה מתקדמת. לכל מרכזי השירות המורשים 
של סקודה יש כלים מיוחדים ומערכות אבחון איכותיות, כדי להבטיח 

תפקוד ואמינות מושלמים של מכוניתך.

צוות שעבר הדרכה מקצועית של היצרן
הסטנדרט ההולך וגובר של הטכנולוגיה שבה אנו משתמשים 

ברכבים שלנו דורשת הכשרות מקצועיות מתאימות מצד הצוות. כדי 
לענות על דרישה זו, היצרן דואג לקיים הדרכות שוטפות למרכזי 

השירות המורשים של סקודה, כדי לספק להם מידע עדכני החשוב 
לפעילויותיהם.

המוטו שלנו: היו פתוחים והוגנים עם הלקוחות
ייעוץ קפדני, מקצועי וידידותי ללקוחות עם קבלת הרכב למרכז 

השירות חשוב לנו בדיוק כמו הקפדה על שלמות בכל הנוגע לתיקונים 
ועבודת תחזוקה. על כל זה מפקח תמיד צוות פנימי לבקרת איכות.

מגוון מקיף של שירותים:
‹ בדיקות שירות

מרכז השירות המורשה של סקודה מבטיח ביצוע של בדיקות שירות 
שוטפות בהתאם להנחיות היצרן, ומבטיח תפקוד תקין של הרכב 

לאורך זמן. כשמגיע זמן הבדיקה התקופתית, תקבל על כך התרעה.
‹ טיפול במרכב ובצבע 

נזק למרכב ולחלקים צבועים יתוקן על ידי מרכז השירות המורשה של 
סקודה באופן מקצועי, בהתאם להנחיות היצרן, בעזרת חלפים מקוריים 

של סקודה. הדבר חשוב לא רק לבטיחותך, אלא גם לתפקוד 
הרכב ולשמירה על ערכו.

‹ רכב חלופי
מרכז השירות המורשה של סקודה יכול לספק לך רכב חלופי 

לתקופת התיקון או הבדיקה.
‹ שירות איסוף ומסירה 

אם אינך יכול להביא את הרכב למרכז השירות של סקודה, מרכז 
שירות מורשה של סקודה יקבע איתך פגישה כדי לאסוף את הרכב. 

הרכב יישלח אליך בחזרה עם השלמת הטיפול.
השירותים המפורטים להלן מייצגים רק חלק מהמגוון הרחב של 

הצעות השירות של סקודה, העשויות להשתנות ממדינה למדינה. פנה 
אל מרכז שירות מורשה של סקודה לקבלת פרטים נוספים.

אביזרים מקורים של סקודה
האביזרים המקוריים של סקודה מעניקים לך מגוון רחב המסווג לחמש 

קבוצות מוצרים עיקריות )ספורט ועיצוב, מוסיקה ותקשורת, נוחות 
ושימושיות, הובלה ובטיחות( ומוצרים לאופניים. למידע מפורט יותר על 
המגוון השלם של האביזרים המקוריים של סקודה, עיין בקטלוג הנפרד 

של כל דגם.

חלקי חילוף מקוריים

בטיחות
חלקי החילוף המקוריים של סקודה זהים לאלה המשמשים להרכבת 

רכבי סקודה. השימוש בחומרים ובטכנולוגיות הטובים ביותר מבטיח 
נסיעה בטוחה ונטולת דאגות.

זמינות
חברת סקודה מציעה מגוון שלם של חלקי חילוף ופריטי ציוד 

המשמשים בייצור סדרות הרכב, ולא מתמקדת רק בחלקי חילוף בעלי 
תחלופה גבוהה.

היעד שלנו הוא להבטיח חלפים מקוריים של סקודה הנחוצים 
להפעלת הרכב למשך 15 שנים לאחר סוף הרצת הדגם.

חיי שירות ארוכים 
השימוש בחומרים ובטכנולוגיות הייצור המשובחים ביותר במסגרת 

ייצור החלפים המקוריים של סקודה מבטיח אמינות מירבית וחיי שירות 
ארוכים.

הגנה על הסביבה
קו החלפים המקוריים של סקודה כולל חלפים המיוצרים עם השפעה 

סביבתית נמוכה מבחינת פסולת, חום עודף וזיהום מים.

מידע באינטרנט

בכתובת www.skoda.co.il תוכל למצוא מידע שיסייע לך להחליט 
איזה רכב מתאים לצרכיך, בעזרת תיאורים מפורטים ותמונות של כל 

הדגמים שלנו.

*Moon White מטאלי

Brilliant Silver מטאלי

Candy White uni

Steel Grey uni

Corrida Red uni

Race Blue מטאלי

Rally Green מטאלי

Sprint Yellow מיוחד 

Rio Red מטאלי

Black Magic אפקט פנינה

Metal Grey מטאלי

* זמין החל מדצמבר 2014


