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Zahájení výroby výrazně modernizovaného 

modelu ŠKODA OCTAVIA  
 

› Modernizovaná ŠKODA OCTAVIA sjíždí z linky v hlavním výrobním závodě 

v Mladé Boleslavi 

› ,Srdce značky‘ se svěžím designem a inovativními technologiemi 

› Od roku 1996 bylo zákazníkům dodáno více než pět milionů vozů ŠKODA OCTAVIA  

 

Mladá Boleslav, 8. února 2017 – V hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi 

dnes poprvé sjela z linky výrazně modernizovaná ŠKODA OCTAVIA. S nově 

tvarovanou přídí a zádí a moderně řešenými asistenčními systémy, 

infotainmentem a konektivitou chce ŠKODA pokračovat v úspěšné historii této 

modelové řady. V uplynulých 21 letech se pro některý z modelů řady OCTAVIA 

rozhodlo více než pět milionů zákazníků.  

 

„Se zahájením výroby nového modelu OCTAVIA otevíráme další kapitolu úspěšné historie 

našeho bestselleru. Celý tým značky ŠKODA, od technického vývoje, nákupu přes výrobu 

a logistiku až po řízení kvality, opět odvedl skvělou práci. Náběh tohoto pro značku velice 

důležitého modelu byl zajištěn spolehlivě, kvalitně a ve stanoveném termínu,“ řekl člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. 

 

ŠKODA OCTAVIA nyní přichází s nově tvarovanou přídí a zádí i s řadou atraktivních prvků 

výbavy. Patří mezi ně mimo jiné světlomety s technologií Full LED a další inovativní 

řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu. ŠKODA nově vybavila svůj bestseller i novými 

prvky konektivity. Mobilní online-služby ŠKODA Connect pomáhají s navigací, zajišťují 

přístup k informacím a umožňují vzdálený přístup k vozu. Stejně jako všechny vozy řady 

OCTAVIA definuje i nová generace ve svém segmentu nová měřítka prostornosti, 

funkčnosti, bezpečnosti a komfortu, designu a poměru ceny a užitné hodnoty. S výrazně 

přepracovaným modelem OCTAVIA chce značka pokračovat v úspěšné historii této 

modelové řady a dále posilovat svou pozici na mezinárodních trzích. 

 

ŠKODA OCTAVIA je nejprodávanějším modelem české automobilky. Za 21 let od 

představení tohoto modelu v roce 1996 se pro jednu z četných verzí modelové řady 

OCTAVIA na celém světě rozhodlo více než pět milionů zákazníků. Jen první generace, 

vyráběná od roku 1996 do konce listopadu 2010, našla více než 1,4 milionu zákazníků. 

OCTAVIA druhé generace na vítězné tažení své předchůdkyně plynule navázala: v letech 

2004 až 2013 prodala ŠKODA celkem 2,5 milionu vozů této řady. Od listopadu 2012 se 

vyrábí třetí generace modelu ŠKODA OCTAVIA, který je považován za nejdůležitější pilíř 

nabídky značky ŠKODA. Koncem března 2016 opustil výrobní halu v Mladé Boleslavi 

miliontý vůz této generace. Do konce minulého roku bylo celkem vyrobeno téměř 1,4 

milionu vozů třetí generace. Vedle hlavního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO 

v České republice se OCTAVIA vyrábí také v Číně, Indii, Rusku, na Ukrajině a v 

Kazachstánu. Další zemí, kde se ŠKODA OCTAVIA bude vyrábět, je Alžírsko.   

 

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 

ŠKODA-storyboard.com  

media.ŠKODA-auto.com, media@ŠKODA-auto.cz  

 

Tisková zpráva, Strana 2 ze 2 

 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku           Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Zahájení výroby výrazně přepracovaného 

modelu ŠKODA OCTAVIA  

Dnes byla zahájena výroba přepracovaného modelu 

ŠKODA OCTAVIA. V hlavním výrobním závodě 

v Mladé Boleslavi sjelo z linky výrazně přepracované 

nové provedení bestselleru značky.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Zahájení výroby výrazně přepracovaného 

modelu ŠKODA OCTAVIA  

ŠKODA OCTAVIA nyní přichází s nově tvarovanou 

přídí a zádí i s řadou atraktivních prvků výbavy. Patří 

mezi ně mimo jiné světlomety s technologií Full LED 

a další inovativní řešení pro zvýšení bezpečnosti a 

komfortu. 

  

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 2016 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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