
O TÁXI CERTO PARA QUEM 
        ESCOLHE SEMPRE
  O CAMINHO CERTO



OFERTA DE 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
48 MESES / 80.000KM

* Valor indicado para a versão OCTAVIA 2.0 TDI 116cv Ambition, válido até 31.12.2020. Inclui desconto promocional, despesas de legalização, ISV, pintura metalizada preta, pintura de tejadilho e pneu sobressalente.
Consumos combinados de 4,3l/100km e emissões de CO2 combinadas de 113g/km (informação disponível à data de impressão).

OCTAVIA

OCTAVIA 2.0TDI 116cv Ambition

• Front Assist c/ sistema de travagem de emergência

• Hill hold control

• Lane assist

• Ar condicionado automático Climatronic

• Bluetooth com Smartlink+

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis dianteiros e traseiros LED

• Sensores de estacionamento traseiros

• Jantes de liga leve 16’’ Twister Aero

• 600 litros de capacidade da bagageira

 €19.250*+ IVA

por apenas

Imagem meramente ilustrativa



OCTAVIA BREAK

OFERTA DE 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
48 MESES / 80.000KM

OCTAVIA BREAK 2.0TDI 116cv Ambition

• Front Assist c/ sistema de travagem de emergência

• Hill hold control

• Lane assist

• Ar condicionado automático Climatronic

• Bluetooth com Smartlink+

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis dianteiros e traseiros LED

• Sensores de estacionamento traseiros

• Jantes de liga leve 16’’ Twister Aero

• 640 litros de capacidade da bagageira

* Valor indicado para a versão OCTAVIA BREAK 2.0 TDI 116cv Ambition, válido até 31.12.2020. Inclui desconto promocional, despesas de legalização, ISV, pintura metalizada preta, pintura de tejadilho e pneu sobressalente. 
Consumos combinados de 4,5l/100km e emissões de CO2 combinadas de 118g/km (informação disponível à data de impressão).

 €19.715*+ IVA

por apenas

Imagem meramente ilustrativa



SUPERB

OFERTA DE 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
48 MESES / 80.000KM

SUPERB 2.0TDI 150cv Ambition

• Front Assist c/ sistema de travagem de emergência

• Hill hold control

• Apoio de braços dianteiro

• Ar condicionado automático Climatronic bi-zona

• Cruise Control + Speedlimiter

• Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos c/

  anti-encadeamento automático e rebatíveis eletricamente

• Sensores de luz e chuva

• Faróis LED c/ luz de circulação diurna

• Sensores de estacionamento traseiros

• Jantes de liga leve 16’’ Orion

• 625 litros de capacidade da bagageira

* Valor indicado para a versão SUPERB 2.0TDI 150cv Ambition, válido até 31.12.2020. Inclui desconto promocional, despesas de legalização, ISV, pintura metalizada preta, pintura de tejadilho e pneu sobressalente. 
Consumos combinados de 4,9l/100km e emissões de CO2 combinadas de 127g/km (informação disponível à data de impressão).

 €23.740*+ IVA

por apenas

Imagem meramente ilustrativa



SUPERB
BREAK

OFERTA DE 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
48 MESES / 80.000KM

SUPERB BREAK 2.0TDI 150cv Ambition

• Front Assist c/ sistema de travagem de emergência

• Hill hold control

• Apoio de braços dianteiro

• Ar condicionado automático Climatronic bi-zona

• Cruise Control + Speedlimiter

• Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos c/

   anti-encadeamento automático e rebatíveis eletricamente

• Sensores de luz e chuva

• Faróis LED c/ luz de circulação diurna

• Sensores de estacionamento traseiros

• Jantes de liga leve 16’’ Orion

• 660 litros de capacidade da bagageira

* Valor indicado para a versão SUPERB BREAK 2.0TDI 150cv Ambition, válido até 31.12.2020. Inclui desconto promocional, despesas de legalização, ISV, pintura metalizada preta, pintura de tejadilho e pneu sobressalente. 
Consumos combinados de 5,0l/100km e emissões de CO2 combinadas de 131g/km (informação disponível à data de impressão).

 €24.700*+ IVA

por apenas

Imagem meramente ilustrativa



KODIAQ

OFERTA DE 
MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
48 MESES / 80.000KM

KODIAQ 2.0TDI 150cv DSG Ambition

• Caixa DSG

• Front Assist c/ sistema de travagem de emergência

• Ar condicionado automático Climatronic

• Cockpit Virtual**

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis dianteiros Full LED c/ AFS**

• Hill start assist

• Sensores de luz e chuva

• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com Câmara Traseira**

• Sistema de Infotainment c/ navegação Amundsen**

• Sunset**

• 7 lugares

• Jantes de liga leve 18’’ Elbrus**

• 715 litros de capacidade da bagageira

* Valor indicado para a versão KODIAQ 2.0TDI 150cv DSG Ambition, válido até 31.12.2020. Inclui desconto promocional, despesas de legalização, ISV, pintura metalizada preta, pintura de tejadilho e pneu sobressalente. 
Consumos combinados de 5,5l/100km e emissões de CO2 combinadas de 143g/km (informação disponível à data de impressão).

OFERTA**

PACK 
INSPIRE

PLUS

 €28.450*+ IVA

por apenas

Imagem meramente ilustrativa

Classe 1
Via Verde 7 LugaresDSG

caixa 



ESCOLHA O SEU NOVO TÁXI

SUPERB 
2.0 TDI 150cv Ambition 

SUPERB BREAK
2.0 TDI 150cv Ambition 

KODIAQ 
2.0 TDI 150cv DSG Ambition 

OCTAVIA
2.0 TDI 116cv Ambition 

OCTAVIA BREAK
2.0 TDI 116cv Ambition 

Pormenores de design, equipamento, materiais, etc. podem diferir na realidade do apresentado nesta brochura. Fabricante e Importador reservam-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. Imagens 
meramente ilustrativas. Para informações atualizadas e outros pormenores sobre equipamentos de série e opcionais, ou sobre preços atuais e condições de entrega, por favor, contactar um Concessionário ŠKODA.


