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ŠKODA vyrobila 1 500 000 vozů OCTAVIA třetí generace
› Jubilejní vůz sjel z linky v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi
› Od roku 1996 se pro „srdce značky“ rozhodlo více než pět milionů zákazníků
› ŠKODA OCTAVIA je jednou z nejúspěšnějších modelových řad v automobilovém světě
Mladá Boleslav, 2. května 2017 – OCTAVIA, „srdce značky ŠKODA“, dosáhla mimořádného
milníku: zaměstnanci v hlavním závodě společnosti v Mladé Boleslavi vyrobili
jedenapůlmiliontý vůz třetí generace této modelové řady. Od začátku února píše další
kapitoly úspěšné historie modelové řady výrazně modernizovaná nová verze tohoto
bestselleru. Vyniká nově tvarovanou přídí a zádí i vysoce moderním řešením asistenčních
systémů, infotainmentu a konektivity. Od uvedení první novodobé generace modelu
OCTAVIA před 21 lety se na celém světě pro kompaktní model české automobilky rozhodlo
více než pět milionů zákazníků. Modelová řada OCTAVIA je tak jednou z nejúspěšnějších
v celém automobilovém světě.
„Model OCTAVIA v roce 1996 zahájil razantní rozvoj naší společnosti,“ říká Michael Oeljeklaus,
člen představenstva za oblast výroby a logistiky. „Už více než dvě desetiletí je důležitým pilířem
modelové nabídky značky ŠKODA. Se třetí generací našeho bestselleru jsme plynule navázali na
úspěšnou historii obou předchozích generací. Rozhodující podíl na úspěchu modelu OCTAVIA a
značky ŠKODA má tým našich motivovaných a vzdělaných zaměstnanců, který má dnes jeden a
půl milionu důvodů k hrdosti na svůj výkon,“ dodává Oeljeklaus.
S více než pěti miliony vozů dodaných zákazníkům je ŠKODA OCTAVIA nejprodávanějším
modelem české automobilky. Jen první generace, která se vyráběla od roku 1996 do konce
listopadu 2010, si našla více než 1,4 milionu zákazníků. OCTAVIA druhé generace pokračovala ve
vítězném tažení své předchůdkyně: v letech 2004 až 2013 dodala ŠKODA zákazníkům celkem 2,5
milionu vozů. Od listopadu 2012 se vyrábí třetí generace modelu OCTAVIA, která je v současnosti
nejdůležitějším pilířem modelové nabídky značky ŠKODA. Koncem března 2016 vyjel z výrobních
hal v Mladé Boleslav miliontý vůz této generace. Do konce roku 2016 bylo vyrobeno téměř 1,4
milionu vozů třetí generace. Počátkem února 2017 byla zahájena výroba výrazně modernizovaného
provedení vozu OCTAVIA. ŠKODA vyrábí tento kompaktní model jak ve svém hlavním výrobním
závodě v České republice, tak i v Číně, Indii, Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu.
ŠKODA nabízí výrazně modernizovanou třetí generaci modelu OCTAVIA ve verzích liftback a
kombi. Se svou nově tvarovanou přídí a zádí, ostrými liniemi a širším rozchodem kol působí
dynamičtějším dojmem než dosud. Nové provedení tohoto kompaktního modelu oslovuje
osvědčenými přednostmi a definuje ve svém segmentu nová měřítka prostornosti, funkčnosti,
bezpečnosti, komfortní techniky a poměru ceny a užitné hodnoty. Zákazníci si mohou vybrat mezi
výbavovými řadami Active, Ambition, Style a L&K. K dispozici jsou také verze SCOUT a RS. Paleta
motorů zahrnuje vysoce moderní benzinové a naftové agregáty o výkonu od 63 kW (86 k) do 180
kW (245 k). V závislosti na konkrétní motorizaci je ŠKODA OCTAVIA k dispozici s moderní přímo
řazenou převodovkou (DSG) či pohonem všech kol.
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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 2016 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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