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Nová ŠKODA OCTAVIA: Video s prvními detaily 
 

› Video ukazuje charakteristické Full-LED-matrixové světlomety s výraznou světelnou grafikou 

s prvky ve tvaru písmene L 

› Světová premiéra čtvrté generace modelu OCTAVIA se koná 11. listopadu 2019 v Praze 

 

Mladá Boleslav, 4. listopadu 2019 – Odpočítávání už běží: týden před světovou premiérou 

ukázala ŠKODA ve svém videu první detaily nové generace modelu OCTAVIA. Poprvé nabídne 

čtvrtá generace bestselleru značky ŠKODA Full-LED-matrixové světlomety, které 

dostanou výraznou světelnou grafiku: dvě ostré linie ve tvaru písmene L, oddělující dva LED-

moduly. Také krystalické zadní svítilny využívají technologii LED a disponují animovanou 

funkcí Coming/Leaving Home. Premiéra proběhne 11. listopadu 2019 v Praze. 

 

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 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

První detaily nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA 

na videu 

Poprvé nabídne čtvrtá generace bestselleru značky 

ŠKODA Full-LED-matrixové světlomety, které 

dostanou výraznou světelnou grafiku. 
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Odpočítávání už běží: týden před světovou premiérou 

ukázala ŠKODA první detaily nové generace modelu 

OCTAVIA. 
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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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