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Milník: Vyrobena miliontá ŠKODA Octavia
třetí generace
› Úspěch vycházející z tradice: Od roku 1996 bylo vyrobeno celkem 5 milionů
vozů řady ŠKODA Octavia, včetně jednoho milionu vozů ŠKODA Octavia třetí
generace
› „Srdce značky“ získalo více než 50 mezinárodních ocenění
› Mezinárodní úspěch: Zákazníkům na celém světě bylo v roce 2015 dodáno
celkem 432 300 vozů ŠKODA Octavia
Mladá Boleslav, 29. března 2016 – ŠKODA AUTO vyrobila miliontý vůz ŠKODA
Octavia třetí generace. Jubilejní automobil sjel z linky v hlavním výrobním
závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Od uvedení modelu v roce
1996 vyrobila česká automobilka celkem pět milionů vozů řady Octavia.
Je to vůbec nejúspěšnější model značky ŠKODA a bývá označován za „Srdce značky“ –
ŠKODA Octavia. Nyní sjel z linky v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi jubilejní
vůz Octavia Scout v barvě bílá Moon. Jeden milion vozů řady ŠKODA Octavia třetí
generace podtrhuje úspěch modelu na trhu. Octavia definuje nová měřítka ve své třídě a
je největší, nejpraktičtější, nejbezpečnější a nejkomfortnější Octavií všech dob. Více než
kterýkoli jiný model značky ŠKODA symbolizuje Octavia razantní vzestup značky
v minulých dvou desetiletích. Od roku 1996 bylo vyrobeno celkem pět milionů vozů řady
ŠKODA Octavia.
ŠKODA Octavia třetí generace je všestrannější než kdykoli předtím. Ve verzi liftback i
kombi k dispozici jak s pohonem předních kol, tak s pohonem všech kol. ŠKODA Octavia
RS je nejrychlejší sériovou Octavií všech dob. V roce 2014 debutovala ŠKODA Octavia GTEC s pohonem na zemní plyn i ŠKODA Octavia Scout s ceněnými kvalitami mimo
zpevněné cesty. V Evropě je kromě toho v nabídce také exkluzivní provedení ŠKODA
Octavia L&K.
Díky široké nabídce provedení a vynikajícím vlastnostem se Octavia na všech trzích
projevila jak trefa do černého. Bestseller značky ŠKODA oceňuje také odborná veřejnost.
V minulých letech tento vůz získal více než 50 cen v tuzemsku i v zahraničí, kromě toho
model vyhrál v řadě srovnávacích testů.
Třetí generace modelu Octavia byla na trh uvedena v roce 2013. Většinu z modelů řady
Octavia vyrábí ŠKODA AUTO ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Vedle
České republiky sjíždí ŠKODA Octavia i z výrobních linek v Číně, Rusku, Indii a
Kazachstánu. Důležitou roli pro model Octavia i značku ŠKODA hraje největší samostatný
trh – Čína, na který byla aktuální ŠKODA Octavia uvedena v květnu 2014. Od té doby se
tento kompaktní vůz vyrábí v závodě společnosti SAIC Volkswagen v Ning-po.
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Jen v roce 2015 bylo na celém světě dodáno zákazníkům 432 300 vozů modelové řady
Octavia, to je o 11 procent více než v předchozím roce. Za první dva měsíce letošního
roku dodala ŠKODA svým zákazníkům 70 500 vozů řady Octavia.
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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, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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