ŠKODA OCTAVIA: DALŠÍ MILNÍK BESTSELLERU
OCTAVIA SLAVÍ 6 000 000 VYROBENÝCH VOZŮ
Od roku 1996 má ŠKODA OCTAVIA rozhodující podíl na razantní
proměně podniku: z národní automobilky zaměřené pouze na
střední a východní Evropu se stal významný mezinárodní hráč.
Z jednoho modelu se dvěma typy karoserie se za dvě desetiletí

SKUTEČNÝ BESTSELLER

6 000 000

stala jedna z nejúspěšnějších modelových řad

Podíl na celkovém
odbytu činil
v roce 2016
PŘIBLIŽNĚ
40 PROCENT

VOZŮ OCTAVIA:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
MODEL V HISTORII
ZNAČKY ŠKODA

v celém automobilovém odvětví. Ale příběh
modelu OCTAVIA je mnohem delší.

40 %

VÝROBA V ČÍSLECH

ÚSPĚŠNÁ
NEJNOVĚJŠÍ
GENERACE:
Z CELKOVÉHO
POČTU
6 000 000 JE
1 588 400 VOZŮ
NEJNOVĚJŠÍ
GENERACE,
KTERÉ BYLY
VYROBENY ZA
NECELÝCH 5 LET

365 400

1959–1971 HISTORICKÝ MODEL

1996–2010 1. GENERACE

1 442 100

2004–2013 2. GENERACE

2 604 100

2012– 3. GENERACE

1 589 400

ČTYŘI GENERACE VE STRUČNOSTI

Historický model

1. generace: Revoluční vůz

První vůz nesoucí toto dnes už slavné jméno se vyráběl První generace (1996-2010) zaujala všestranností,

2. generace: Bestseller

3. generace: V evropské Top 10

Nástupce první generace řady OCTAVIA (2004-2013)

Výroba vozu třetí generace byla zahájena v listopadu

v Mladé Boleslavi a v Kvasinách mezi lety 1959 a 1971.

vnitřním prostorem, úsporným provozem, nadčasovým

pokračoval v úspěšném kurzu. Poprvé se ve voze objevily

2012. K mimořádné prostornosti přispěl nárůst nejen

Celkem vzniklo 365 400 tehdy oblíbených vozidel.

designem a výhodnou cenou. Ohromující byl

benzinové motory s přímým vstřikováním paliva, nové

délky, ale i šířky a rozvoru náprav. Nižší hmotnost, motory

Název Octavia znamená latinsky osmá, protože se

zavazadlový prostor o objemu 528 l, zpočátku nabízené

šestistupňové převodovky s přímým i samočinným řazením

nové generace a nově navržený podvozek zajistily větší

jednalo o osmý model od konce druhé světové války.

motory vyvinuly výkon mezi 55 (75 k) a 92 kW (125 k).

včetně DSG. Díky většímu rozvoru narostl i vnitřní prostor.

radost z jízdy i nižší provozní náklady.
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OCTAVIA V ČÍSLECH

610–1740

V roce 2005 byla zahájena
montáž vozu ŠKODA

litrů

V oblasti prostoru pro posádku a objemu
zavazadlového prostoru je OCTAVIA měřítkem třídy.

OCTAVIA v indickém závodě
v Aurangabádu.
O dva roky později zahájila
výrobu vozu OCTAVIA pro

Rusko

čínský trh továrna Shanghai

Česká republika

Volkswagen. Brzy se počet
výrobních míst rozroste o další

Ukrajina

Kazachstán
Čína

závod v Alžírsku.

2686

systémů představuje

Indie

infotainment Columbus.
Impozantní 9,2" displej nabízí
rozlišení 1280 × 640 pixelů.
K dispozici je flash paměť

g
CO2/km

mm

Jeden z největších
rozvorů ve třídě zajišťuje
špičkovou prostornost
a komfort.

Vrchol nabídky navigačních

98

Emise inovativní verze
1.4 TSI/81 kW bi-fuel
s pohonem na benzin
a CNG.

12+50

barev

Zákazníci si mohou vybrat ze standardní
a rozšířené palety odstínů laku karoserie.

o kapacitě 64 GB, DVD mechanika
a volitelný LTE modul, který
posádce přináší vysokorychlostní

SIMPLY CLEVER

připojení k internetu s rychlostí
stahování až 150 Mbit/s.

ODPADKOVÝ KOŠ
ŠPIČKOVÁ BEZPEČNOST A POHODLÍ

PERSONALIZOVANÝ
KLÍČ

Příplatkový adaptivní podvozek

REAR TRAFFIC
ALERT

devíti airbagy. V roce 2013

DCC může být nastaven do tří

Radarová čidla pomáhají řidiči při

Až tři uživatelé si na něj mohou

dosáhla OCTAVIA v nezávislých

režimů: Comfort, Normal a Sport.

couvání z příčných parkovacích

uložit svá individuální nastavení:
od klimatizace přes nastavení

9 AIRBAGŮ

DCC

Vůz může být vybaven až

bezpečnostních testech Euro

DCC přispívá k bezpečnosti tím, že

míst nebo vjezdů. Systém rozpozná

NCAP nejvyššího ocenění pěti

v hraničních situacích samočinně

vozidla blížící se v příčném směru

sedadla až po hlasitost rádia

hvězdiček (93 % za bezpečnost

přepne tlumiče do režimu Sport,

a v případě ohrožení varuje, a pokud

či režim volby jízdního profilu

dospělých, 86 % za ochranu dětí).

čímž zajistí vyšší stabilitu.

to je nutné, i automaticky zabrzdí.

Driving Mode Select.

Je možné jej zavěsit do odkládací

OBOUSTRANNÝ
KOBEREC

kapsy ve dveřích spolujezdce.

Díky robustnímu povrchu

Pojme vše, co zbyde z jídla na

je vhodný i pro přepravu

cestu: od papírků od žvýkaček po

znečistěných nebo mokrých

slupky od mandarinek.

předmětů.

