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ŠKODA ukázala designové skici nové generace modelu OCTAVIA 
 

› První předzvěst čtvrté generace bestselleru značky ŠKODA 

› Nová ŠKODA OCTAVIA je díky rozvinutějšímu designovému jazyku emocionálnější než kdykoli předtím  

 

Mladá Boleslav, 17. října 2019 – Dvěma exkluzivními designovými skicami ukazuje ŠKODA 

poprvé podobu nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA. Čtvrtá generace nejprodávanějšího 

modelu v historii značky ŠKODA bude díky novému designovému jazyku značky výrazně 

emocionálnější a bude spojovat kompaktní rozměry s velkorysou prostorností.  

 

Designové skici ukazují podlouhlou, plynulou siluetu nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA se 

střechou, klenutou ve stylu karoserie kupé. Vzhled vozu také ovlivňuje výrazná příď, velká kola a 

skupinová světla s krystalickými prvky. Čtvrtá generace bestselleru bude v této jedinečné úspěšné 

historii pokračovat. Dosud bylo vyrobeno více než 6,5 milionu vozů tohoto klíčového modelu, jehož 

výroba začala před 60 lety. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 8 11785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ukázala designové skici nové generace  

modelu OCTAVIA 

Designová skica nové generace modelu ŠKODA 

OCTAVIA ukazuje podlouhlou, elegantní karoserii, 

která působí téměř jako kupé a má výraznou příď. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA ukázala designové skici nové generace  

modelu OCTAVIA 

Mohutný vzhled nové generace modelu OCTAVIA dotvářejí 

velká kola, na zádi vyniknou precizní linie a skupinová 

světla s krystalickými prvky. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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