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ŠKODA OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT: 
Vrcholné modely řady OCTAVIA jsou sportovně laděné, 
multifunkční vozy pro každý den 
 

› Moderní benzinové a naftové motory generace Evo jsou úsporné a nabízí potěšení z jízdy 

› Skvělou trakci za všech situací zajišťuje lamelová spojka šesté generace použitá 

ve verzích s pohonem všech kol 

› Nová modelová řada OCTAVIA je ještě pohodlnější, nabízí vysokou úroveň aktivní 

a pasivní bezpečnosti, prostorný interiér a funkčnost typickou pro značku ŠKODA 

› Široká nabídka motorů 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2020 – Čtvrtá generace nejprodávanější řady značky ŠKODA je 

nyní kompletní díky sportovně laděnému modelu ŠKODA OCTAVIA RS a robustní verzi 

ŠKODA OCTAVIA SCOUT. Oba vrcholné modely řady OCTAVIA nabízejí ještě vyšší úroveň 

bezpečnosti, nové asistenční systémy, vyšší úroveň komfortu a moderní prvky konektivity. 

Nová ŠKODA OCTAVIA také nabízí nejširší nabídku motorizací v dosavadní historii řady 

OCTAVIA. 

 

Christian Strube, člen představenstva za oblast Technického vývoje společnosti ŠKODA AUTO, 

říká: „Nabídku čtvrté generace modelu OCTAVIA doplňují modely ŠKODA OCTAVIA RS 

a OCTAVIA SCOUT. Těší mě, že pokračujeme v úspěšné tradici sportovně laděného vozu RS 

a verze pro aktivní životní styl SCOUT. Čtvrtá generace vozu ŠKODA OCTAVIA je všestrannější, 

nabízí více digitálních technologií a je šetrnější k životnímu prostředí než kdy předtím. Náš ikonický 

model nabízíme ve verzi liftback i kombi, s pohonem předních nebo všech kol, s moderními 

benzinovými, naftovými motory nebo s pohonem na zemní plyn. K dispozici jsou také 

elektrifikované verze s plug-in hybridním pohonem a mild-hybridní technologií. Tak široká nabídka 

přesvědčuje zákazníky. Aktuální generace modelu OCTAVIA je velmi dobře přijímána.“ 

 

Vrcholné modely RS a SCOUT jsou již několik generací na vrcholu řady OCTAVIA. Na model 

ŠKODA OCTAVIA RS iV, první model RS značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem, nyní 

navazují verze s nejvýkonnějšími naftovými a benzinovými motory řady OCTAVIA. OCTAVIA RS 

tak poprvé nabízí tři typy pohonu. Motor 2,0 TDI generace Evo, který nabízí výkon 147 kW (200 k), 

je k dispozici s pohonem předních kol nebo pohonem všech kol. Motor 2,0 TSI nové generace Evo 

nabízí výkon 180 kW (245 k) a pohon předních kol. Nová OCTAVIA SCOUT má v nabídce tři 

naftové a benzinové motory. Tento model ve verzi kombi s robustními prvky karoserie a vlastnostmi 

offroadového vozu je opět nabízen s pohonem všech kol. 

 

OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT nabízí veškeré inovace čtvrté generace modelu OCTAVIA, 

jakými jsou velkorysý vnitřní prostor, cestovní komfort, nejvyšší úroveň aktivní a pasivní 

bezpečnosti a moderní prvky konektivity. Nabídka motorů nejprodávanějšího modelu značky 

ŠKODA, který je kromě verze OCTAVIA SCOUT nabízen ve verzi liftback nebo kombi, nebyla ještě 

nikdy tak široká. Kromě úsporných benzinových a naftových motorů a verze OCTAVIA G-TEC s 

ekologickým pohonem na zemní plyn jsou poprvé v nabídce také elektrifikované pohony. OCTAVIA 

iV s plug-in hybridním pohonem nabízí celkový systémový výkon 150 kW (204 k), zatímco verze 

OCTAVIA RS iV má celkový systémový výkon 180 kW (245 k). OCTAVIA je první vůz značky 
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ŠKODA, který nabízí dvě varianty motoru e-TEC s mild-hybridní technologií. U motorů o výkonu 

81 kW (110 k) a 110 kW (150 k) je použit 48V řemenový startér-generátor a 48V lithium-iontový 

akumulátor. 

 

OCTAVIA RS nabízí také skvělou aerodynamiku. Vůz dosahuje součinitele odporu vzduchu cx 

od 0,25 a nabízí tak nízké hodnoty emisí CO2 a nižší spotřebu. Mnoho částí karoserie bylo 

aerodynamicky upraveno, například vzduchové clony Air Curtain po stranách předního nárazníku, 

boční spoiler, difuzor na zadním nárazníku a zadní spoiler verze liftback. K lepší aerodynamice 

přispívají také aerodynamická kola z lehké slitiny. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

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

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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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