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Interiér: Nový koncept interiéru s vylepšeným 
vzhledem a ergonomickými prvky 
 

› Přístrojová deska rozdělená do několika horizontálních úrovní s tlačítky 

přímé volby pro důležité funkce vozu 

› Nový, dvouramenný volant se lépe ovládá díky otočným ovladačům 

› Nový design výplně dveří, ambientní LED osvětlení nabízí více možností 

 

ŠKODA AUTO vytvořila u svého ikonického modelu nový koncept interiéru. OCTAVIA 

je první sériový vůz značky ŠKODA, který vedle samostatně stojící centrální obrazovky 

a nových, ještě kvalitnějších materiálů, nabízí také novou přístrojovou desku rozdělenou 

do několika horizontálních úrovní. OCTAVIA dostala nový dvouramenný volant. Nová 

dotyková lišta pod 10" displejem infotainment systému, vybraná tlačítka přímé volby 

pro důležité funkce vozu a tlačítka s otočnými ovladači na multifunkčním volantu 

zlepšují ergonomii a usnadňují ovládání. 

 

Interiér čtvrté generace modelu OCTAVIA má zcela nový design. Nový, dvouramenný volant, který 

má ozdobnou lištou v chromovaném provedení, může být na přání vyhřívaný. Multifunkční verze 

volantu má nově uspořádaná tlačítka a společně s novými otočnými ovladači v chromovaném 

provedení umožňuje lepší a snadnější ovládání. Celkem lze ovládat až 14 různých funkcí, včetně 

na přání dostupného vyhřívání volantu nebo asistenčních systémů, které jsou součástí Cestovního 

paketu (Travel Assist). Tříramenný sportovní multifunkční volant je nabízen na přání.  

 

Přístrojová deska rozdělená do několika horizontálních úrovní 

Nový design má přístrojová deska, která je rozdělena do několika horizontálních úrovní a spolu 

s kontrastní, barevnou plochou pod velkou, samostatně stojící centrální multifunkční obrazovkou 

kopíruje tvar masky chladiče. Ve spodní části navazuje nová středová konzole, která se vyznačuje 

elegantním a velmi čistým designem. Tlačítka přímé volby pro důležité funkce vozu, jako je volba 

jízdního režimu (Driving Mode Select), nebo parkovací asistent, byla přesunuta nahoru pod 

centrální multifunkční obrazovku. Pochromované detaily zdobí středovou konzoli a výplně dveří 

s madly dveří, která mají nový design. Výplně předních dveří jsou částečně tvořeny perforovaným 

materiálem. Ovládací tlačítko elektricky nastavitelných zpětných zrcátek je přemístěno na loketní 

opěrku přímo vedle tlačítek pro elektrické ovládání oken. Nové, měkčené materiály na dveřích 

a přístrojové desce dodávají interiéru elegantní a mimořádně hodnotný vzhled. 

 

Nové možnosti nastavení ambientního LED osvětlení 

Nové ambientní LED osvětlení v předních dveřích, přístrojové desce a prostoru pro nohy vytváří 

příjemnou atmosféru v interiéru. Řidič si může zvolit z až 30 RGB barev. Také je možné nastavit 

jednu barvu osvětlení pro dekorační lišty v přístrojové desce a předních dveřích a jinou pro 

prostor pro nohy. Kromě toho má řidič k dispozici náladové dlaždice, které prostřednictvím 

přednastavených kombinací barev ambientního osvětlení a pozadí ve voze navodí odpovídající 

atmosféru, například svítání, slunce nebo mraky. Součástí ambientního osvětlení je také 

projekce nápisu ŠKODA na zem v nástupním prostoru po otevření předních dveří.   
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k vozu ŠKODA OCTAVIA získáte pod hashtagem 

#SkodaOctavia. 
 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou 

z nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 zhruba 42 000 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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