
Motorrët Ndërruesi Kodi Modelit

1.5 TSI ACT  (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NX3*N522 21.450 € 24.390 €

1.5 TSI e-TEC ACT DSG  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG NX3*JD22 23.950 € 26.960 €

2.0 TDI EVO (85 kW / 115 HP) - EU6 MT6 NX3*4522 23.230 € 26.180 €

2.0 TDI EVO DSG  (85 kW / 115 HP) - EU6 DSG NX3*4D22 25.100 € 28.050 €

2.0 TDI EVO  (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NX3*7522 24.840 € 27.790 €

2.0 TDI EVO DSG  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NX3*7D22 26.720 € 29.660 €

2.0 TDI EVO DSG 4x4  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NX3*7Z22 28.900 € 31.850 €

2.0 TDI EVO DSG 4x4  (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 NX3*5Z22 30.940 € 33.840 €

OCTAVIA A8 MY2022 CW41 AMBITION STYLE

Забелешкa

> STYLE> AMBITION

Sistemet stabilizuese gjatë ngasjes – ABS, ASR, HBA, EBD, 
ESC, EDL, MKB, 

6 x airbags (front for the driver and co-driver, front side
and curtains airbags)

LANE ASSIST

FRONT ASSIST

Hill Hold assistant

Timon servo Electromekanik, me rregullim të thellësisë dhe
lartësisë

Start & Stop sistem rigjenerues

Freri i parkimit Electro-mekanik

Mbyllje qendrore me telekomandë

KESSY Go ndizje me buton

Rregullim lartësie në ulësen e vozitësit

Drita bazike LED para dhe pas

Drita të mjegullës

BOLERO radio me 10” ekran, Bluetooth, 2x USB-C porte, 
8 autoparlantë, Voice Control, WLAN

Smart Link

DAB – digital radio reception

Sistem Navigimi 3D COLUMBUS me 10” ekran, Voice 
Control, harta të integruara, 64 GB SSD drive, WLAN

Smart Link plus – konektim me wireless

Virtual Cockpit

Dritat e para MATRIX LED me kontrollim dinamik të këndit
dhe shpërndarje e dritës së ndryshueshme

Sistemi i larjes se dritave te para

Dritat e pasme Full LED me stil special dhe sinjal të animuar
të kthimit

Sistem KESSY Advance – mbyllje keyless në të gjitha dyert

Rregullim lartësie dhe rregullim Lumbar për ulëset e para 

Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik dhe me errësim
automatik

Kamerë në pjesën e pasme

Cruise control

Senzor parkimi, para dhe pas 

Rrjetë në bagazh sëbashku me elemente përcjellëse

Shtroja tekstili, para dhe pas

Inserte dekoruese Silver Square Haptic

Pamja e jashtme me dekore kromi

17” Rrotë Alumini ROTARE

Style Interier ngjyrë Zezë/ Hiri (Crinkel Black) apo
Style Interier ngjyrë bezhë (Crinkel Beige)

Rregullim elektrik në të gjitha dritaret, me funksion të
komforit

Retrovizorët e jashtëm me rregullim elektrik dhe me ngrohje

Asistues i dritave me senzor të shiut si dhe retrovizori i
brendshëm me errësim automatik

Timon multifunksional dy krahësh nga lëkura (me 
ndërrues të pedaleve për verzionet DSG)

CLIMATRONIC – klimë dy zonale automatike

Cruise Control + Limitues i shpejtësisë

Inserte dekorative nga kromi - Ambition

12 V prizë

Përgaditje për ulësen e fëmijës ISOFIX në ulësen e 
bashkëvozitësit dhe ulëset e pasme

Jumbo Box

Vend për vendosjen e syzeve

Mbështetëse e dorës në pjesën e pasme , me hapësirë për
gotë

Ulëset e pasme me palim te ndarë

Roleta te palueshme në mënyre mekanike për xhamat e 
pasëm dhe për derën e pestë (në dispozicion për verzionin
limo)

16” Rrotë Alumini TWISTER Aero

Rrotë rrezervë me veglat përcjellëse

Ambition Black interior – fabric (Linear Black)

Additional to Ambition
(* = 4)

(* = 3)

Serial equipment

Valide prej: 15.10.2021

Vërejtje:
Për verzionin COMBI pagesë shtesë prej 1.000 € mbi cmimin e rregullt të verzionit Limousine.
.

Pricelist
OCTAVIAŠKODA



AMBITION STYLEKodiOptional equipment:

Eksterieri
Fshirësja e xhamit të pasëm (pajisje standarde në verzionin Combi) 8M1 117 € 117 €

Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik PW3 93 € -

Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik dhe me errësim automatik PW4 218 € S

Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik dhe me errësim automatik me memorje dhe me pikat kufizuese, retrovizori i brendshëm
pa kufizim, SIDE ASSIST (vetëm në kombinim me PWA apo PWC PWZ 4A3) PW5 - 440 €

Përgaditje për kukë 9T1 31 € 31 €

Electric panoramic sunroof (available only for Combi) 3FU 954 € 954 €

Variable luggage boot floor (available only for Combi) 3GN 219 € 219 €

Përgaditje për kukë 1M5 161 € 161 €

Kukë, e kthyeshme dhe me adapter PK1 793 € 793 €

Shinat ngjyre silver (vetëm për verzionin Combi) PG1 129 € S

Ambition BUSINESS & VIEW package (Pakoja Chrome e eksterierit ( dritaret anësore / shirit kromi në mbrojtësin e përparëm) / Drita
të pasme Full LED me stil special dhe me tregues drejtimi të animuar / Front fog lights with Cornering function / Headlights washing 
system) W3E 520 € -

Style BUSINESS & VIEW package (Ulëset e përparme dhe të pasme me ngrohje / SUNSET / PARK ASSIST) W3C - 652 €

AUTO LIGHT ASSIST – kontrollë automatike e dritave të gjata PK8 249 € S

Dritat MATRIX LED me kontrollë dinamike të këndeve dhe shpërndarja e dritës së ndryshueshme, Dritat e pasme Full LED me stil
special dhe me sinjal kthimi të animuar PK9 1.190 € S

Dritat e pasme Full LED me stil special me sinjal kthimi të animuar 8VQ 159 € S

Dritat e para të mjegullës me funksion Corner 8WH 99 € 99 €

Sistemi për larjen e dritave të para 8X8 117 € S

Sistem KESSY Advance – mbyllje keyless në të gjitha dyert dhe butonin KESSY Go PDC 237 € S

SUNSET 4KF 175 € 175 €

Xhamat e pare me izolim akustik + SUNSET VW5 280 € 280 €

Suspencioni sportiv PFE 135 € 135 €

Pakoja Dinamike Sport (shasi sportive/ uleset e para sportive / pedale alumini / timon multifunksional sportiv 3 krahesh/ rregullim
manual me mbeshtetje lumbare per uleset e para / SUNSET / grili i pare, detajet dekoruese rreth retrovizoreve dhe linjave ngjyre
zeze / spoiler ne pjesen e pasme/ prag dekorativ i dyerve) (vetem ne kombinim me PWZ) WBD 840 € 564 €

DCC - Dynamic Chassis Control me Driving Model Selection (nuk eshte ne dispozicion per motorrin 2.0 TDI EVO me 115hp) PFD 855 € 855 €

Comfort Package II (Virtual Pedal – Hapje elektrike e derës së bagazhit me sensor nën mbrojtësin e pasëm/Dritat e pasme FULL LED) PD6 640 € 481 €

Pakoja e kromit rreth dritareve anësore 4ZG 240 € -

Pakoja e kromit në eksterier (në dritaret anësore / dhe në mbrojtësin e parë) PKG 276 € S

Interior
CLIMATRONIC (3 zonale) me rregullim 3 zonal të temperatures PHB 231 € S

Lëkurë artificiale pas ulëseve të para PBB 22 € 22 €

Rregullim i lartësisë në ulëset e para me mbështetëse Lumbare PK2 117 € S

Ambition COMFORT & FUNCTION Package (Mbajtës për Multimedia / Ulëset e parme me rregullim në lartësi me mbështetje
lumbare/ Net program + Elemente cargo në bagazh / Shtrojë e bagazhit dy anësore (shtof/gomë) / Spërkatësit e xhamit të
përparëm me ngrohje) W3D 249 € -

Ulëset e para me ngrohje 4A3 206 € 206 €

Ulëset e para dhe të pasme me ngrohje 4A4 351 € 351 €

Interier Style Bezhë – shfot me dekor Piano black PBI - 0 €

Interier- lëkurë/ shtof (Ngjyrë zezë / në Ambition vetëm në kombinim me PK2) PBD 736 € 736 €

Interior - leather/ alcantara (Black / Beige with Piano Black décor) PBF - 1.221 €

Interier – lëkurë (Ngjyrë zezë / Bezhë me dekor Piano Black) PBE - 1.436 €

Xhami i pare me ngrohje elektrike 4GW 246 € 246 €

ERGO Basic – rregullim manual per uleset e para, mbeshtetja lumbare me rregullim elektrik, funksion masazhe dhe rregullim i
lartesise se jastekut PWE 560 € 480 €

ERGOSITZ - AGR certified, ulëset e para me rregullim elektrik me lëkurë të shpuar, me memorje, masazhë, me ventilim dhe
rregullimi i lartësisë së jastakut (vetëm në kombinim me PW5 4A3 PWZ) (ne dispozicion vetem per 2.0 TDI DSG) PWI - 2.596 €

Pakoja e gjumit (mbajtëset e kokës për vendet e pasme/ roleta me rrotull mekanike për dritaret e pasme/ mbyllja për siguri të
fëmijëve) (në dispozicion vetëm për Combi) PKZ 193 € 193 €

Pakoja SIMPLY CLEVER (mbajtësi i telefonit të menqur / shtroja e bagazhit nga materiali) PKC 123 € 123 €

Pakoja e ndriqimit të ambientit (ndriqim ambienti / dritë interieri poshtë këmbeve para dhe pas / për Ambition dekor me sheshe
argjendi Haptik PWZ 212 € 206 €

Prag në dyer 7M3 50 € 50 €

Driving Mode Selection PFC 92 € 92 €

Inserte decorative Piano Black 5MN - 0 €

Timon multifunksional dy krahësh nga lëkura me ngrohje (me pedale të ndërruesit për modelet DSG) PL4 116 € 116 €

Timon multifunksional sportiv tre krahësh nga lëkura (me pedale të ndërruesit për modelet DSG) PL7 104 € 104 €

Timon multifunksional sportiv tre krahësh nga lëkura me ngrohje (me pedale të ndërruesit për modelet DSG) PL9 219 € 219 €

/ Net program + Elemente cargo në bagazh 6M3 61 € S
Valid from: 15.10.2021



Pajisjet shtesë :

Disqet :

16” Disqe alumini Velorum 17” Disqe alumini Pulsar Aero black17” Disqe alumini Rotare Aero

18” Disqe alumini Vega Aero black 18” Disqe alumini Perseus Anthracite18” Disqe alumini Perseus

Pedale alumini cluster VF1 92 € 92 €

Shtroja tekstili, para dhe pas 0TD 39 € S

Mundësi palimi i ulëseve të pasme nga bagazhi UK3 79 € 79 €

Siguaria
Sistem Alarmi me KESSY Go – buton PDB 222 € -

Sistem Alarmi me Sistem KESSY Advance – mbyllje keyless në të gjitha dyert me KESSY Go – buton PDE 459 € 222 €

Senzor parkimi prapa me Manoeuvre Assist 7X1 310 € -

Senzor parkimi para dhe prapa me Manoeuvre Assist 7X2 587 € S

PARK ASSIST 7X5 876 € 289 €

TRAVEL ASSIST (Lane assist me funksion udhëzues per linjat e rruges/ adaptive cruise control deri ne 210 km/h me funksionin
"follow to stop"  / Virtual Cockpit) (veem ne kombinim mePL4) PWS 785 € 524 €

LIGHT and VIEW (Dritat e para MATRIX LED me kontrollim dinamik të këndit dhe shpërndarje e dritës së ndryshueshme/ Dritat e 
pasme Full LED në stil special dhe sinjal të kthimit të animuar / kamerë në pjesën e pasme) PKA 1.522 € S

REAR LIGHT VIEW (kamerë në pjesën e pasme/ Dritat e pasme Full LED në stil special dhe sinjal të kthimit të animuar) PKR 490 € S

AREA VIEW 360° me senzor parkimi (requires 7X5 7Y1 PWZ) (not allowed for e-TEC models) PKB - 361 €

Airbag për gjunjët (serial equipment for e-TEC models) 4UP 233 € 233 €

Airbag anësorë në pjesën e pasme PE4 270 € 270 €

Central airbag (në anën e brendshme të mbështetëses së shoferit) PE5 139 € 139 €

Aurbag anësorë prapa me Airbag qendror ( ne pjesën e brendshme të ulësës së vozitësit ) PE6 409 € 409 €

Style SAFETY & DRIVE package (Driver Activity Alert / Airbag anësorë prapa / Adaptive cruise control për deri në 210 km/h with a 
"follow to stop" function) W3B - 530 €

Rough road package (+15mm lartësi e shtuar / mbrojtje shtesë nën motorr) PFA 145 € 145 €

SIDE ASSIST – asistues lane change (vetem ne kombinim me PWZ PW4 RAE 9WJ) 7Y1 416 € 416 €

CREW PROTECT ASSIST - sistemi parandalues i sigurisë për mbrojtjen e pasagjerëve në rast ndikimi nga përpara dhe prapa) 7W4 154 € 154 €

Driver Activity Alert EM1 37 € 37 €

Adaptive cruise contro deri ne 210 km/h me funksionin "follow to stop" 8T8 357 € 357 €

Infotainment
HEAD-UP display KS1 - 572 €

Virtual Cockpit – instrument-tabelë digjitale 7J2 373 € S

Sistem Navigimi 3D COLUMBUS me 10” ekran, Voice Control, harta të integruara, 64 GB SSD drive, WLAN , Smart Link Plus wireless 
connection RAF 852 € S

Pakoja USB C (x2 hapesira para dhe pas, х1 në pasqyrën e brendshme) U9C 135 € 135 €

CANTON Sound System (11 altoparlanta / subwoofer / 600+ W) (vetëm në kombinim me PDC PWZ) (nuk lejohet për 1.0 TSI dhe e-
TEC models) 9VS 480 € 480 €

Comfort telephony - BT / hapesire per wireless charging / LTE PT2 253 € S

230V prize me х2 USB C para dhe pas, +1 USB ne retrovizorin e brendshem) PT9 221 € 221 €

Disqet e aluminit dhe gomat

Disqe alumini - VELORUM - 6.5 х 16 me goma 205/60 R16 PJ1 0 € -

Disqe alumini - ROTARE Aero - 7 х 17 me goma 205/55 R17 PJ2 302 € S

Disqe alumini - PULSAR Aero black - 7 х 17 me goma 205/55 R17 PJ3 471 € 169 €

Disqe alumini - VEGA Aero black - 7.5 х 18 me goma 225/45 R18 PJ4 836 € 533 €

Disqe alumini - PERSEUS - 7.5 х 18 me goma 225/45 R18 PJ5 744 € 441 €

Disqe alumini - PERSEUS Anthracite - 7.5 х 18 me goma 225/45 R18 PJ6 836 € 533 €

Velvet Red Exclusive Metallic color FLT 450 € 450 €

Candy White/ Energy Blue Uni color CHR 0 € 0 €

Metallic color MET 110 € 110 €

Valide prej: 15.10.2021

AMBITION STYLEcode


