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ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 
 

› Nové potahové materiály sedadel, na přání ambientní osvětlení s deseti 

volitelnými barvami, nově řešené přístroje a ovládací prvky 

› Nové, Simply Clever`-prvky jako jsou sklopné stolky a LED-kapesní svítilna 

› Příplatkové prvky komfortní výbavy: vyhřívaný věnec volantu a 

personalizovatelné klíče 

› Konektivita a nové systémy infotainmentu s displeji s úhlopříčkou až 9,2 palce 

 

Mladá Boleslav, 4. listopadu 2016 – ŠKODA rozšiřuje nabídku výbav a nabízí tak 

ve svém bestselleru ještě více pohodlí. Hodnotný interiér získává nové 

designové prvky a vylepšené řešení obsluhy. Systémy infotainmentu nové 

generace mají displeje o úhlopříčce až 9,2 palce. 

 

Interiér přepracovaného provedení modelu ŠKODA OCTAVIA se vyznačuje mimořádně 

velkorysou nabídkou prostoru a elegancí. Horizontálně orientovaný design působí 

vzdušně, linie, plochy a obestavěný prostor působí geometricky jasným dojmem. Velké a 

jasně čitelné kruhové přístroje umístěné v přístrojovém štítu působí díky novému 

grafickému provedení propracovaněji.  

 

ŠKODA představila i několik novinek z oblasti materiálů a barevného provedení interiéru. 

Ve výbavové verzi Ambition je k dispozici nová černohnědá kombinace potahů, palubní 

deska je celá v černém provedení. Ostatní výbavové verze dostaly nové vzory potahových 

materiálů. 

 

Přepracovány byly i veškeré dekorační prvky. Ve výbavových verzích Style a Laurin & 

Klement dodává ŠKODA dekorační lišty ve dveřích sériově s ambientním osvětlením. 

Tenké světelné vodiče vyzařují decentní světlo v jednom z deseti volitelných odstínů. 

 

Ve třídě kompaktních vozů definuje modernizovaná ŠKODA OCTAVIA i nadále měřítka 

nabídky prostoru. Ve verzích liftback i kombi mají cestující na zadních sedadlech před 

koleny 73 milimetrů – to je hodnota dosahující úrovně vozů střední třídy. Zavazadlový 

prostor liftbacku nabízí 590, resp. 1580 litrů (při sklopených zadních opěradlech 

sedadel), ve verzi kombi je to 610, resp. 1740 litrů. Pokud se sklopí opěradla zadních 

sedadel a opěradlo sedadla předního spolujezdce (volitelná výbava pro Ambition a Style) 

vejdou se do vozu předměty dlouhé až 2,92 metru. 

 

Pro verzi kombi dodává ŠKODA na přání elektricky ovládané páté dveře. Kromě nich je 

pro zavazadlový prostor k dispozici i řada ,Simply Clever‛-řešení, například variabilní 

dvojitá podlaha (od verze Ambition, nenabízí se pro G-TEC), multifunkční odkládací 

schránka nebo oddělovací síť. Součástí sériové výbavy jsou čtyři háčky na tašky. 
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I v interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA je mnoho ,Simply Clever`-řešení. 

U modernizovaného modelu k nim nyní přibyly další detaily. Držáky lahví ve středovém 

panelu jsou tvarované tak, že do nich zapadne dno PET-láhve – to umožňuje její 

otevření jednou rukou. V zavazadlovém prostoru verze kombi je umístěna vyjímatelná 

LED-svítilna, kterou lze ke karoserii připevnit pomocí integrovaného magnetu. Opěradla 

předních sedadel mohou být vybavena sklopnými stolky. 

 

Oblast komfortní výbavy přináší dvě novinky – vyhřívaný věnec volantu a tři 

personalizovatelné klíče. Jakmile vůz odemkne určitý držitel, jsou vyvolána jeho 

individuální nastavení. Ta se týkají nejen mnoha oblastí obsluhy, ale i volby jízdního 

profilu, asistenčních systémů, vnějšího a vnitřního osvětlení, klimatizace Climatronic, 

systémů infotainmentu či elektricky nastavitelných sedadel. 

 

Při výběru infotainmentu lze volit mezi systémy Swing (série) a Bolero, stejně jako mezi 

navigačními systémy Amundsen a Columbus. Všechny čtyři systémy patří do nejnovější 

generace přístrojů, která překvapí svým rychlým fungováním a jednoduchou obsluhou. 

Jak je pro vozy značky ŠKODA typické, lze jejich základní funkce ovládat pomocí 

fyzických tlačítek a ovladačů. Dotykové obrazovky reagují už na lehký dotek prstu. 

V případě systémů Bolero, Amundsen a Columbus je displej proveden v novém 

hodnotném skleněném designu. 

 

I základní infotaiment Swing nabízí rozsáhlou konektivitu až po platformu SmartLink+. 

Ta je plně kompatibilní se standardy MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto. Díky nim 

je možno celou řadu aplikací z chytrého telefonu jednoduše využívat i pomocí displeje 

vozu. Příplatková funkce SmartGate navíc umožňuje přenos dat z vozu do chytrého 

telefonu a s určitými aplikacemi lze následně data i inteligentně využívat. Hudební 

systém Bolero (sériová výbava verze Laurin & Klement) přináší osmipalcový dotykový 

displej s vysokým rozlišením, ve skleněném designu a senzorem přiblížení: pokud se 

prst přiblíží, je aktivován režim obsluhy, umožňující posouvání scrollování a zadávání 

znaků.  

 

Ve vozech s navigačním systémem Amundsen lze zřídit WLAN-hotspot: Ten pasažérům 

umožňuje surfování na internetu, streamování nebo zasílání e-mailů pomocí jejich 

chytrého telefonu nebo tabletu. Špičkový navigační systém Columbus má integrovaný 

WLAN-Hotspot a monitor s úhlopříčkou 9,2 palce s rozlišením 1.280×640 pixelů. Na 

přání připojí vůz ŠKODA OCTAVIA k vysokorychlostnímu internetu LTE-Modul – při 

stahování dosahuje rychlost až 150 Mbit za sekundu. 

 

Nabídku hardwaru doplňují další komponenty: Phonebox (od výbavové verze Ambition) 

bezdrátově indukčně nabíjí mobilní telefon a spojuje jej se střešní anténou. 

Soundsystém CANTON (rovněž od verze Ambition) s osmi reproduktory včetně 

centrálního na palubní desce a subwooferu v zavazadlovém prostoru. Na opěradla 

předních sedadel lze připevnit držáky tabletů, což je další příplatková výbava. Na přání 

je cestujícím na zadním sedadle k dispozici 230V zásuvka a USB konektor. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen   Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

T +420 326 811 731  T +420 326 811 785 
silke.rosskothen@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 
 

 

Fotografie a video k tématu:  

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

ŠKODA rozšiřuje nabídku výbav a nabízí tak pro svůj 

bestseller ještě více pohodlí. Hodnotný interiér 

získává nové designové prvky a vylepšená řešení 

obsluhy.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

Interiér přepracovaného provedení modelu ŠKODA 

OCTAVIA se vyznačuje mimořádně velkorysou 

nabídkou prostoru a elegancí.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

Phonebox bezdrátově indukčně nabíjí mobilní telefon 

a spojuje jej se střešní anténou.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

I v interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA je mnoho 

,Simply Clever`-řešení.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

V zavazadlovém prostoru verze kombi je umístěna 

vyjímatelná LED-svítilna, kterou lze ke karoserii 

připevnit pomocí integrovaného magnetu.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

Špičkový navigační systém Columbus má 

integrovaný WLAN-Hotspot a monitor s úhlopříčkou 

9,2 palce s rozlišením 1.280×640 pixelů.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Video: ŠKODA OCTAVIA: Nová nabídka výbav pro ještě 

více pohodlí 

ŠKODA rozšiřuje nabídku výbav a nabízí tak pro svůj 

bestseller ještě více pohodlí. Hodnotný interiér 

získává nové designové prvky a vylepšená řešení 

obsluhy.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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