
Descubra o ŠKODA
certo para a sua empresa.



A ŠKODA tem várias soluções de mobilidade à medida do seu negócio. A ampla gama de viaturas ŠKODA, com diferentes 
características, atendem a todas as necessidades da sua empresa. 

Com um ŠKODA, o seu negócio tem o melhor do design, conforto, segurança, tecnologia e sustentabilidade para ir mais longe, 
sem ter que abdicar da maior habitabilidade e bagageira que encontra neste segmento. Porque para chegar ao seu destino é 
preciso começar com o pé direito.

Conheça agora as viaturas ŠKODA que vão revolucionar o dia-a-dia da sua empresa. 

ACELERE A SUA EMPRESA NA ROTA CERTA



ESCOLHA O ŠKODA CERTO PARA A SUA EMPRESA

SUPERB 
2.0 TDI 150cv Ambition 

SUPERB Break
2.0 TDI 150cv Ambition 

KODIAQ 
2.0 TDI 150cv DSG Ambition 

KAROQ
2.0 TDI 150cv Ambition +

OCTAVIA
2.0 TDI 116cv Style

OCTAVIA Break
2.0 TDI 116cv Ambition 

OCTAVIA 
2.0 TDI 150cv DSG Ambition

OCTAVIA Break
2.0 TDI 116cv Style

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.

ATÉ 27.500€

ATÉ 35.000€
OFERTA

PACK 
INSPIRE

PLUS

OCTAVIA Break
2.0 TDI 150cv DSG Ambition



ATÉ 27.500€+IVA 

ATÉ 35.000€+IVA

ESCOLHA O ŠKODA iV CERTO PARA A SUA EMPRESA

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.

SUPERB Break iV
1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement

SUPERB iV
1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement

OCTAVIA Break iV
1.4 TSI 204cv DSG Style

OCTAVIA iV 
1.4 TSI 204cv DSG Ambition 

OCTAVIA Break iV
1.4 TSI 204cv DSG Ambition

OCTAVIA iV
1.4 TSI 204cv DSG Style

SUPERB iV 
1.4 TSI 218cv DSG Ambition

SUPERB Break iV
1.4 TSI 218cv DSG Ambition



ATÉ 27.500€
OCTAVIA Break 2.0 TDI
116cv Ambition

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Sensores de estacionamento traseiros 

Principais Características:

• Ar condicionado automático   
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED dianteiros e traseiros

Uma viatura perfeita para o dia a dia da sua empresa 
com muitos itens de conforto, segurança, 640 litros de 
capacidade da bagageira e uma excelente relação 
qualidade-preço.

*24.999€
* Valor recomendado para Empresas para a versão OCTAVIA Break 2.0 TDI 116cv Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de legalização e ISV. 
Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.3 l/100km. Emissões de CO2 de 111 g/km. Imagem meramente ilustrativa.



* Valor recomendado para Empresas para as versões OCTAVIA/OCTAVIA Break 2.0 TDI 116cv Style. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de 
legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.2 a 4.3 l/100km. Emissões de CO2 de 109 a 112 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

2.0 TDI 116cv Style

ATÉ 27.500€
OCTAVIA | OCTAVIA Break

*
27.490€

Uma viatura ainda mais perfeita com o nível de 
equipamento mais completo do seu segmento.
A versão Style é uma autêntica montra de tecnologia e 
conetividade sem abdicar dos habituais argumentos de 
conforto, segurança e espaço com uma bagageira de 
640 litros de capacidade (na versão Break).

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis dianteiros Full LED c/ AFS

• Front Assist c/ sistema de travagem   
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Navegação Columbus (apenas na Break)

• Sensores de estacionamento    
 dianteiros e traseiros 

Principais Características:

• Ar condicionado automático   
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Camera traseira

• Cockpit virtual

• Cruise Control + Speedlimiter



ATÉ 27.500€

* Valor recomendado para Empresas para as versões OCTAVIA/OCTAVIA Break 2.0 TDI 150cv Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de 
legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.4 a 4.5 l/100km. Emissões de CO2 de 115 a 118 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

OCTAVIA | OCTAVIA Break
2.0 TDI 150cv DSG Ambition

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Sensores de estacionamento traseiros

• Sistema de Infotainment Bolero   
 (apenas na Break) 

Principais Características:

• Ar condicionado automático   
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Caixa automática DSG

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro dianteiros
*27.490€

Uma viatura perfeita para quem procura mais 
velocidade e desempenho dinâmico no dia-a-dia da 
sua empresa sem perder o conforto e a segurança. 
Com 640 litros de capacidade da bagageira na versão 
Break. Tudo por um valor que cabe no seu orçamento.

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis dianteiros Full LED c/ AFS

• Front Assist c/ sistema de travagem   
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Navegação Columbus (apenas na Break)

• Sensores de estacionamento    
 dianteiros e traseiros 



* Valor recomendado para Empresas para a versão KAROQ 2.0 TDI 150cv Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de legalização e ISV. 
Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.9 l/100km. Emissões de CO2 de 128 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 27.500€
KAROQ 2.0 TDI
150cv Ambition +

Principais Características:

• Ar condicionado automático    
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Cockpit virtual

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Front Assist c/ sistema de   
 travagem de emergência

• Hill Hold Control

• Navegação Amundsen

• Sensores de estacionamento   
 traseiros 

• Sun Set

*27.490€

Para quem tem a ambição de crescer, o ŠKODA KAROQ 
oferece um elevado nível de equipamento o que, aliado 
ao seu espaço interno e a uma motorização de elevado 
desempenho, vai tornar as suas viagens de negócios em 
momentos agradáveis de lazer.



* Valor recomendado para Empresas para a versão SUPERB 2.0 TDI 150cv Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de legalização e ISV. 
Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.7 l/100km. Emissões de CO2 de 124 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 35.000€

*32.490€

SUPERB  2.0 TDI
150cv Ambition

Conduzir um ŠKODA SUPERB é conduzir uma 
viatura elegante, dotada do máximo conforto e 
habitabilidade.
Diferencie-se, deixando uma ótima impressão nos 
seus clientes sem incorrer no risco de ostentação.

Principais Características:

• Ar condicionado automático    
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Cruise Control + Speedlimiter 

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED c/ luz de circulação diurna

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Navegação Amundsen

• Sensores de estacionamento traseiros

• Sun Set



* Valor recomendado para Empresas para a versão SUPERB BREAK 2.0 TDI 150cv Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de legalização e ISV. 
Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 4.9 l/100km. Emissões de CO2 de 128 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 35.000€

*33.490€

SUPERB Break 2.0 TDI
150cv Ambition

Palavras para quê? Deixe o seu ŠKODA SUPERB falar 
por si. O modelo topo de gama da marca consegue 
reunir tudo aquilo que é realmente importante: design 
apurado, níveis de conforto e segurança elevados, 
motorização pujantes mas económicas, habitabilidade 
e espaço de bagageira (660 litros) referenciais.

Principais Características:

• Ar condicionado automático    
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED c/ luz de circulação diurna

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Keyless

• Navegação Amundsen

• Sensores de estacionamento traseiros 

• Sun Set



* Valor recomendado para Empresas para a versão KODIAQ 2.0 TDI 150cv DSG Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de legalização e ISV. 
Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 5.4 l/100km. Emissões de CO2 de 142 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 35.000€

Principais Características:

• Ar condicionado automático Climatronic

• Caixa automática DSG

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro com função cornering

• Sensores de estacionamento dianteiros  
 e traseiros

Principais Características:

• Ar condicionado automático Climatronic

• Caixa automática DSG

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro com função cornering

• Sensores de estacionamento dianteiros  
 e traseiros

Classe 1
Via Verde 7 LugaresDSG

caixa 

*
34.990€

KODIAQ 2.0 TDI
150cv DSG Ambition

O topo de gama dos SUV da marca ŠKODA. Com sete 
lugares e a maior bagageira da sua classe o ŠKODA KODIAQ 
é o melhor exemplo do que um SUV de topo pode oferecer:
Um nível de equipamento completo, uma motorização 
pujante devidamente complementada com uma caixa 
automática de dupla embraiagem, um espaço a bordo 
referencial sempre com o conforto, a segurança e qualidade 
característicos da marca ŠKODA.

PACK INSPIRE PLUS:

• Camera traseira**

• Cockpit virtual**

• Faróis dianteiros Full LED c/ AFS**

• Jantes de liga leve 18’’ Elbrus**

• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros**

• Sistema de Infotainment c/ navegação Amundsen**

• Sun Set**

OFERTA**

PACK 
INSPIRE

PLUS



OCTAVIA iV 1.4 TSI 204cv DSG Ambition: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 69 kms em ciclo WLTP.
OCTAVIA Break iV 1.4 TSI 204cv DSG Ambition: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 66 kms em ciclo WLTP.
* Valor recomendado para Empresas para as versões OCTAVIA/OCTAVIA Break iV 1.4 TSI 204cv DSG Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas 
de legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 1.0 a 1.1 l/100km. Emissões de CO2 de 22 a 24g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 27.500€+IVA

OCTAVIA/OCTAVIA Break iV
1.4 TSI 204cv DSG Ambition

*24.999€ +IVA
dedutível

Coloque a sua empresa na rota de um futuro mais 
sustentável. A ŠKODA oferece um hibrido de alta 
performance que alia uma experiência de condução 
irrepreensível aos habituais argumentos de qualidade, 
segurança e espaço a bordo característicos da marca.

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Jantes de liga leve 18” Perseus,   
 prateado com brilho

• Keyless

• Sensores de estacionamento traseiros 

Principais Características:

• Ar condicionado automático   
 Climatronic bi-zona  

• Bluetooth + Smartlink

• Caixa automática DSG

• Cockpit virtual

• Cruise Control + Speedlimiter



ATÉ 27.500€+IVA

OCTAVIA/OCTAVIA Break iV
1.4 TSI 204cv DSG Style

*27.490€ +IVA
dedutível

Coloque a sua empresa na rota de um futuro mais sustentável. 
A ŠKODA oferece um hibrido de alta performance que alia uma experiência 
de condução irrepreensível aos habituais argumentos de qualidade, segurança 
e espaço a bordo característicos da marca. A versão Break dá-lhe a 
oportunidade de desfrutar tudo isto ainda com mais espaço oferecendo a 
maior bagageira do seu segmento com 640 litros.

• Faróis dianteiros full LED Matrix

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem de  
 emergência

• Hill Hold Control

• Jantes de liga leve 18” Perseus, antracite

• Keyless

• Sensores de estacionamento dianteiros  
 e traseiros

Principais Características:  

• Ar condicionado automático  
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Camera traseira

• Caixa automática DSG

• Cockpit virtual

• Cruise Control + Speedlimiter

OCTAVIA iV 1.4 TSI 204cv DSG Style: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 69 kms em ciclo WLTP.
OCTAVIA Break iV 1.4 TSI 204cv DSG Style: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 66 kms em ciclo WLTP.
* Valor recomendado para Empresas para as versões OCTAVIA/OCTAVIA Break iV 1.4 TSI 204cv DSG Style. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de 
legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 1.0 a 1.1 l/100km. Emissões de CO2 de 22 a 24g/km. Imagem meramente ilustrativa.



ATÉ 27.500€+IVA

SUPERB/SUPERB BREAK iV
1.4 TSI 218cv DSG Ambition

*27.490€ +IVA
dedutível

Este plug-in da ŠKODA traz para a sua empresa a 
sustentabilidade aliada a toda a elegância, conforto, 
habitabilidade e espaço que precisa para os seus negócios (660l 
de capacidade da bagageira na versão Break). Este modelo de 
topo consegue reunir tudo aquilo que é realmente importante.

Principais Características:

• Ar condicionado automático    
 Climatronic bi-zona

• Bluetooth + Smartlink

• Caixa automática DSG

• Cruise Control + Speedlimiter

• Faróis de nevoeiro dianteiros

• Faróis LED c/ luz de circulação diurna

• Faróis LED dianteiros e traseiros

• Front Assist c/ sistema de travagem  
 de emergência

• Hill Hold Control

• Jantes de liga leve 17’’ Drakon, Antracite

• Keyless

• Sensores de estacionamento traseiros 
SUPERB iV 1.4 TSI 218cv DSG Ambition: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 69 kms em ciclo WLTP.
SUPERB Break iV 1.4 TSI 218cv DSG Ambition: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 66 kms em ciclo WLTP.
* Valor recomendado para Empresas para as versões SUPERB/SUPERB Break iV 1.4 TSI 218cv DSG Ambition. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de 
legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 1.2 a 1.3 l/100km. Emissões de CO2 de 27 a 29g/km. Imagem meramente ilustrativa.



SUPERB iV 1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 62 kms em ciclo WLTP.
* Valor recomendado para Empresas para a versão SUPERB iV 1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas de 
legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 1.3 l/100km. Emissões de CO2 de 30 g/km. Imagem meramente ilustrativa.

ATÉ 35.000€+IVA

Principais Características:

• Acabamentos exclusivos “Laurin & Klement”

• Ar condicionado automático Climatronic   
 tri-zona

• Bancos em pele, nos dianteiros com   
 regulação elétrica, aquecidos e ventilados

• Camera traseira

• Cockpit virtual

• Faróis dianteiros full LED Matrix

• Jantes de liga leve 18” Propus   
 Aero, em preto polidas

• Pedal virtual e abertura e fecho   
 elétrico da bagageira

• Sistema de Infotainment c/    
 navegação Columbus, c/ mapas da   
 Europa, conectividade Apple  e   
 voice control

SUPERB iV 1.4 TSI
218cv DSG Laurin & Klement

*34.290€+IVA
dedutível

A versão Laurin & Klement, disponível apenas nos topos 
de gama da marca ŠKODA, é uma edição especial, única 
e exclusiva. A versão, que celebra os fundadores de uma 
marca criada em 1895, oferece literalmente tudo o que 
um carro de luxo pode oferecer. É seguramente a viatura 
de topo com melhor relação qualidade / preço de todo o 
mercado. Numa palavra: excecional!



ATÉ 35.000€+IVA

SUPERB Break iV 1.4 TSI
218cv DSG Laurin & Klement

Principais Características:

• Acabamentos exclusivos “Laurin & Klement”

• Ar condicionado automático Climatronic   
 tri-zona

• Bancos em pele, nos dianteiros com   
 regulação elétrica, aquecidos e ventilados

• Camera traseira

• Cockpit virtual

• Faróis dianteiros full LED Matrix

• Jantes de liga leve 18” Propus   
 Aero, em preto polidas

• Pedal virtual e abertura e fecho   
 elétrico da bagageira

• Sistema de Infotainment c/    
 navegação Columbus, c/ mapas da   
 Europa, conectividade Apple  e   
 voice control

A versão Laurin & Klement, disponível apenas nos topos 
de gama da marca ŠKODA, é uma edição especial, única 
e exclusiva. A versão, que celebra os fundadores de uma 
marca criada em 1895, oferece literalmente tudo o que 
um carro de luxo pode oferecer. É seguramente a viatura 
de topo com melhor relação qualidade / preço de todo o 
mercado. Numa palavra: excecional!

*34.990€+IVA
dedutível

SUPERB Break iV 1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement: Autonomia em modo elétrico (E-mode) de 60 kms em ciclo WLTP.
* Valor recomendado para Empresas para a versão SUPERB Break iV 1.4 TSI 218cv DSG Laurin & Klement. Inclui desconto promocional, pintura metalizada, despesas 
de legalização e ISV. Campanha válida até 31.07.2021. Consumos combinados de 1.4 l/100km. Emissões de CO2 de 32 g/km. Imagem meramente ilustrativa.



FICOU INTERESSADO?

Navegue no nosso site, em skoda.pt, entre em contacto com um dos nossos Concecionários ou contacte-nos 
através do 808 50 99 50. 

Seja de que forma for, estamos sempre à sua espera e prontos para o atender!


