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ŠKODA OCTAVIA na fotografiích ze světové premiéry v Praze  
 

› Čtvrtá generace bestselleru značky ŠKODA byla představena za doprovodu skladby „Opus OCTAVIA“ 

› 700 hostů na světové premiéře v pražském Veletržním paláci 

› Větší, lepší a emocionálnější: ŠKODA OCTAVIA dosahuje nových dimenzí 

 

Mladá Boleslav/Praha, 11. listopadu 2019 – Premiéra nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA se odehrála 

před 700 diváky a mnoha čestnými hosty v pondělí večer ve Veletržním paláci. V sídle Národní galerie 

Praha představila ŠKODA AUTO čtvrtou generaci modelu ŠKODA OCTAVIA. Bestseller značky ŠKODA na 

pódium přijel v doprovodu skladby „Opus OCTAVIA“, kterou speciálně pro tuto příležitost složil jazzový 

hudebník Jesse Milliner a kterou uvedla Česká filharmonie a smyčcové trio Time for Three.  

Prostřednictvím internetového přenosu prezentaci sledovaly desetitisíce diváků. 

 

Na ŠKODA Storyboardu je připravena tisková mapa s texty, fotografiemi a videozáběry nové generace 

modelu ŠKODA OCTAVIA. 

 

Záznam přenosu z pětatřicetiminutové prezentace vozu si můžete prohlédnout na 

https://youtu.be/HuCsT1er64o. 

 

Video s vrcholnými okamžiky světové premiéry najdete na https://youtu.be/iT-YJYHQ0uQ. 

 

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: 

 

 

Světová premiéra nové generace modelu  

ŠKODA OCTAVIA 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO,  Bernhard 

Maier, v pondělí 11. listopadu 2019 představil v pražském 

Veletržním paláci novou generaci modelu ŠKODA OCTAVIA. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Světová premiéra nové generace modelu  

ŠKODA OCTAVIA 

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického 

vývoje, Christian Strube, a šéfdesignér značky ŠKODA Oliver Stefani 

v rámci světové premiéry seznamují hosty s technickými a optickými 

novinkami nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Světová premiéra nové generace modelu  

ŠKODA OCTAVIA 

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a 

marketingu Alain Favey vysvětlil význam nové generace modelu 

OCTAVIA pro současnou modelovou paletu automobilky.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Světová premiéra nové generace modelu  

ŠKODA OCTAVIA 

Členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO při světové 

premiéře nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA v pondělí, 11. 

listopadu 2019 v pražském Veletržním paláci. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Světová premiéra nové generace modelu  

ŠKODA OCTAVIA 

Premiéra nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA se 

odehrála před 700 diváky a mnoha čestnými hosty 

v pondělí večer ve Veletržním paláci. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

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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