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ŠKODA OCTAVIA: Výrazně přepracovaný bestseller 

vstupuje na domácí trh 
 

› Inovativní: K dispozici Full LED světlomety, infotainmenty s displeji o 

úhlopříčce až 9,2" ve skleněném designu a moderní asistenční systémy  

› Efektivní a ekologické: Motory TSI, TDI a G-TEC o výkonu 81 až 135 kW 

› ŠKODA Connect: Nové možnosti konektivity  

› Výhodná nabídka: Rozšíření výbavových stupňů s cenovým zvýhodněním 

› Atraktivní pakety: Výhodné pakety Plus, Safety, Multimedia, Comfort a 

exkluzivní Business Paket 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2016 – ŠKODA AUTO Česká republika zahájila 

prodej významně inovovaného modelu ŠKODA OCTAVIA. Novinka přináší celou 

řadu moderních asistenčních a komfortních prvků, nové infotainmentové 

systémy s rozšířenou konektivitou, novou a bohatší strukturu výbavových 

stupňů a novou paletu výbav na přání. OCTAVIA vstupuje do prodeje 

v karosářské verzi liftback i kombi s cenami od 407.900 Kč s motorem 

1,0 TSI/85 kW.  

 

„ŠKODA OCTAVIA, dlouhodobě nejprodávanější model na českém trhu, přináší 

zákazníkům vždy něco navíc. Tato filozofie platí pro razantně inovovaný model více než 

kdy dříve a OCTAVIA tak potvrzuje pozici etalonu trhu,“ říká Miroslav Bláha, vedoucí 

prodeje ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Výrazně inovovaná ŠKODA OCTAVIA s novým dynamickým a nezaměnitelným designem 

přichází s inovacemi v prakticky všech klíčových oblastech. Karosářské varianty liftback i 

kombi jsou dostupné v pěti rozšířených výbavových stupních se sedmi pohonnými 

jednotkami, manuálními i automatickými dvouspojkovými převodovkami a pohonem 

předních či všech čtyř kol. 

 

Výbavový stupeň Active (od 407.900 Kč) nově standardně nabízí prvky v hodnotě 

22.000 Kč, jako jsou například klimatizace, LED zadní sdružené svítilny i denní svícení a 

16palcová kola či centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Základní výbavu lze za 

10.000 Kč rozšířit o paket Active Plus s malým koženým paketem, předními mlhovými 

světlomety a palubním počítačem MFA. 

 

Výbava Ambition (od 463.900 Kč) nyní standardně zahrnuje například elektrické 

ovládání všech oken, kožený paket, 16" kola z lehkých slitin, LED denní svícení a zadní 

svítilny, deštník pod sedadlem spolujezdce, 4 reproduktory vzadu, zadní loketní opěrku 

(liftback) či podélné střešní nosiče a lampičku v zavazadlovém prostoru (kombi). 

Výbavový stupeň Ambition byl celkově rozšířen o prvky v hodnotě až 42.200 Kč. Dále jej 

lze rozšířit o paket Ambition Plus s tempomatem, vyhříváním předních sedadel, 

Bluetooth a displejem MaxiDOT za 14.000 Kč. 
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Z výbavy Ambition vychází také akční model FRESH (od 436.900 Kč), který nabízí nad 

rámec výchozí výbavy mimo jiné tempomat, vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací 

senzory, displej MaxiDOT, komfortní telefonování a multifunkční volant s ovládáním rádia 

a telefonu, plnohodnotné rezervní kolo a sadu k výměně kola. 

 

Style aktuálně přináší ve standardu nové prvky výbav v hodnotě až 48.600 Kč. 

Novinkami jsou mimo jiné Full LED přední světlomety s denním svícením, systém Bolero 

s osmipalcovým displejem a SmartLink+, multifunkční volant s ovládáním infotainmentu, 

dešťový a světelný senzor i řazení pod volantem (pro DSG). Dále exteriérový chromový 

paket, černá leštěná maska chladiče a praktický deštník. Výbava Style je dostupná od 

513.900 Kč s motorem 1,0 TSI/85 kW. Paket Style Plus obsahuje např. elektricky 

sklopná zpětná zrcátka, asistent rozjezdu do kopce, barevný MaxiDOT displej, 17" kola 

z lehkých slitin či parkovací senzory vpředu i vzadu. Cena paketu činí 14.000 Kč. 

 

Vrcholná výbava L&K (od 679.900 Kč s motorem 1.8 TSI/132 kW) byla oproti předchůdci 

rozšířena o prvky v hodnotě až 45.200 Kč. Standardem je nově mimo jiné navigační 

systém Amundsen 8", Infotainment Online, Blind Spot Detect, Phone Box s indukčním 

dobíjením, WiFi hotspot a hlasové ovládání. Dále například ambientní osvětlení interiéru, 

vyhřívaný volant, USB slot vzadu, ovládání řazení pod volantem (pro DSG), eloxované 

střešní nosiče a vyjímatelnou LED lampičku v zavazadlovém prostoru (kombi), černou 

leštěnou mřížku chladiče a mnohé další prvky. 

 

Ve zvýhodněných balíčcích výbav jsou k dispozici také pakety Safety, Multimedia, 

Comfort, LED Paket a Business paket (mj. Columbus 9,2", 3D navigace, LTE modul, 

Phone Box s indukčním dobíjením). 

 

Modernizované infotainmenty Swing a Bolero i navigační systémy Amundsen a Columbus 

disponují nově displeji ve skleněném designu, které reagují již na lehký dotyk. Columbus 

má displej s úhlopříčkou 9,2 palce; špičkový systém disponuje WLAN-hotspotem, 64 GB 

SSD, DVD mechanikou, dvěma sloty na SD kartu a USB zdířkou. Přepracovaná ŠKODA 

OCTAVIA nabízí rozšířenou konektivitu ŠKODA Connect se službami Infotainment Online 

a Care Connect. V rámci Infotainment Online je tak k dispozici například dopravní 

zpravodajství v reálném čase včetně plánování objízdných tras, aktuální předpověď 

počasí či zpravodajství a pro vrcholný infotainment Columbus navíc Google Earth™ a 

Street View™. Součástí Care Connect je např. vzdálený přístup k informacím o vozidle či 

asistenční služby dostupné stiskem tlačítka a nouzové volání eCall. Care Connect je 

k dispozici pro všechny výbavové varianty přepracovaného modelu ŠKODA OCTAVIA 

mimo Active. 

 

Paleta benzinových agregátů zahrnuje 1,0 TSI (85 kW), 1,4 TSI (110 kW) a 1,8 TSI (132 

kW) v kombinaci se šestistupňovou manuální či sedmistupňovou automatickou 

převodovkou DSG. Vrcholná zážehová motorizace 1,8 TSI o výkonu 132 kW je k dispozici 

také s pohonem 4×4 a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://skoda-storyboard.com/
http://media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com


 

ŠKODA Media Services  

skoda-storyboard.com   
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz   

 
 

Tisková zpráva, Strana 3 z 4 

 
Nabídka vznětových jednotek zahrnuje motor 1,6 TDI (85 kW) s možností volby manuální 

nebo automatické převodovky, 2,0 TDI (110 kW) v kombinaci s pohonem předních kol a 

manuální převodovkou či převodovkou DSG, resp. pohonem všech kol s manuální 

šestistupňovou skříní. Vrcholnou vznětovou motorizací je agregát 2,0 TDI o výkonu 135 

kW, dodávaný výhradně s pohonem 4×4 a automatickou dvouspojkovou převodovkou 

DSG. 

 

ŠKODA OCTAVIA G-TEC nabízí ekonomický provoz díky jednotce 1,4 TSI (81 kW) 

využívající stlačený zemní plyn (CNG), v nabídce je se šestistupňovou manuální a 

sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Veškeré motorizace plní emisní normu 

EU6. 

 

ŠKODA OCTAVIA nabízí i celou řadu novinek v oblasti asistenčních systémů, například 

asistent pro jízdu a couvání s přívěsem Trailer Assist, systém Front Assist doplněný o 

prediktivní ochranu chodců a zdokonalený parkovací asistent či vylepšenou couvací 

kameru Rear View Camera s ostřikovačem. Systémy Blind Spot Detect a Rear Traffic 

Alert pomocí radaru v zádi jistí vůz při přejíždění z pruhu do pruhu a pomáhají bezpečně 

vycouvat z parkovacího místa. Dynamic Chassis Control (DCC) umožňuje měnit 

charakteristiku tlumičů v režimech Comfort, Normal a Sport. Nové přední světlomety 

mohou na přání disponovat Full LED technologií (standardem od výbavy Style). Mezi 

komfortní novinky patří klíč s možností personalizace a uložení osobního nastavení či 

vyhřívaný věnec volantu. 

 

Do výčtu Simply Clever řešení nově přibývají sklopné stolky na zadní straně předních 

opěradel, držáky nápojů usnadňující otevírání PET-lahví, a u verze kombi také 

vyjímatelná svítilna v zavazadlovém prostoru. 

 

 

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: 

 

 

ŠKODA OCTAVIA: Výrazně přepracovaný 

bestseller vstupuje na domácí trh  

ŠKODA OCTAVIA je nově dostupná v pěti rozšířených 

výbavových stupních a se sedmi pohonnými 

jednotkami. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA OCTAVIA: Výrazně přepracovaný 

bestseller vstupuje na domácí trh  

Významnou novinkou je rozšířená konektivita ŠKODA 

Connect se službami Infotainment Online a Care 

Connect. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
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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