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Novinky značky ŠKODA přichází na český trh 
 

› Dynamický vzhled: Nová ŠKODA Rapid Monte Carlo 

› Mladý kompaktní vůz v dobrodružném stylu: Nová ŠKODA Rapid Spaceback Scoutline 

› S pohonem všech kol a šestistupňovou převodovkou DSG: ŠKODA Octavia RS 4×4  

 

Mladá Boleslav, 25. září 2015 – Po premiéře na autosalonu ve Frankfurtu 

přichází nyní nové modelové varianty vozů ŠKODA na český trh. Emocionální 

ambice značky podtrhují nové modely ŠKODA Rapid Monte Carlo a ŠKODA Rapid 

Spaceback ScoutLine, podobně jako nová ŠKODA Octavia RS 4×4, kterou lze již 

objednávat. 

 

Na scénu přichází novinky modelové řady značky ŠKODA: Zákazníci si od nynějška 

mohou vybírat z široké palety také modely ŠKODA Rapid Monte Carlo, ŠKODA Rapid 

Spaceback ScoutLine a ŠKODA Octavia RS 4×4. 

 

Modelem ŠKODA Rapid Monte Carlo rozšiřuje česká automobilka svou rodinu vozů 

Monte Carlo na šest. Rapid Monte Carlo se od svých sourozenců odlišuje už na první 

pohled. Osobitý charakter vozu podtrhují černá kola z lehkých slitin, stejně jako černě 

lakovaný rámeček masky chladiče, kryty vnějších zpětných zrcátek, přední a zadní 

spoiler, prahové lišty a difuzor na zádi vozu. Na obou sloupcích B se nachází plaketa 

Monte Carlo. Zadní boční skla a sklo pátých dveří mají vyšší stupeň tónování, podobně 

jako zadní skupinové svítilny. Součástí sériové výbavy jsou 16palcová kola z lehkých 

slitin Italia, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, xenonové 

světlomety a černě podbarvené mlhové světlomety. Výrazným sportovním charakterem 

se vyznačuje i interiér se sportovními sedadly, hliníkovými pedály a malým koženým 

paketem, obsahujícím červené stehování na sportovním volantu, hlavici řadicí páky a 

madle páky ruční brzdy. Výbava modelu Rapid Monte Carlo vychází ze stupně Ambition, 

proti němuž je o 43 000 Kč vyšší. Stejně jako Rapid Spaceback je i liftback v provedení 

Monte Carlo nabízen se všemi dostupnými pohonnými jednotkami. 

 

Zákazníci se mohou těšit i na model ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine. Tento 

kompaktní hatchback je nyní poprvé k dispozici i ve speciálním outdoorovém provedení. 

Novinka přijíždí s černo-stříbrně lakovanými nástavci nárazníků, černě lakovanými 

plastovými kryty prahů a podběhů, stříbrnými koly z lehkých slitin a stříbrně lakovanými 

kryty vnějších zpětných zrcátek. Standardní výbava zahrnuje 16palcová kola z lehkých 

slitin Rock, kryty vnějších zpětných zrcátek v odstínu stříbrná Reflex, přední mlhové 

světlomety s funkcí Corner, diodová světla pro denní svícení, asistent pro rozjezd do 

kopce, malý kožený paket s multifunkčním volantem, tempomat a další prvky výbavy. 

Cenový rozdíl oproti standardnímu provedení Rapid Spaceback ve výbavové verzi Style 

činí 36 000 Kč. 
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Prvním vozem ŠKODA Octavia RS s pohonem všech kol rozšiřuje česká automobilka svou 

nabídku modelů RS o další velice atraktivní variantu. ŠKODA Octavia RS 4×4 je 

dokonalým vozem pro všední den i volný čas a skutečně univerzální vůz pro téměř 

každou situaci. S atraktivní kombinací automatické dvouspojkové převodovky (DSG) a 

pohonu všech kol zrychluje Octavia RS 4×4 z 0 na 100 km/h za pouhých 7,6 s a 

dosahuje maximální rychlosti 228 km/h. Výrazný vzhled podtrhují sportovní designové 

prvky, výrazná kola z lehkých slitin, jadrný zvukový projev a sportovně laděný interiér. 

Zatímco Octavia RS s pohonem předních kol dává na výběr mezi manuální a 

automatickou převodovkou, verze s pohonem všech kol se bude dodávat výhradně 

s automatickou šestistupňovou převodovkou DSG. Cenový rozdíl činí 55 000 Kč oproti 

shodné verzi vozu s automatickou převodovkou bez pohonu všech kol. ŠKODA Octavia 

RS 4×4 2.0 TDI/135 kW s automatickou převodovkou a pohonem všech kol začíná na 

částce 770 900 Kč.  

 

Všechny výše uvedené modely je s okamžitou platností možné objednávat u obchodních 

partnerů značky ŠKODA v České republice. První exempláře zamíří do tuzemských 

showroomů během listopadu letošního roku. 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Novinky značky ŠKODA přichází na český trh 

Modelem ŠKODA Rapid Monte Carlo rozšiřuje česká 

automobilka svou rodinu vozů Monte Carlo na šest. 

Základní cena modelu Rapid Monte Carlo s 

benzinovým motorem 1,2 TSI/66 kW začíná na 

částce 376 900 Kč. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Novinky značky ŠKODA přichází na český trh  

ŠKODA Rapid Spaceback je nyní v nabídce 

v atraktivní verzi ScoutLine. Základní cena modelu 

Rapid Spaceback Scoutline se zážehovým motorem 

1,2 TSI/66 kW činí 399 900 Kč. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Novinky značky ŠKODA přichází na český trh 

ŠKODA Octavia RS je nyní k dispozici i s pohonem 

všech kol a šestistupňovou převodovkou DSG. Cena 

modelu ŠKODA Octavia RS 4×4 2.0 TDI/135 kW činí 

770 900 Kč. 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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