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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Robustní vzhled
› Ochrana podvozku ve stříbrné barvě, stříbrný střešní nosič a stříbrné kryty vnějších
zpětných zrcátek
› Součástí standardní výbavy jsou Full LED přední světlomety a 18″ kola z lehké slitiny
Mladá Boleslav, 30. listopadu 2020 – Robustní model ŠKODA OCTAVIA SCOUT má
offroadový vzhled především díky ochraně podvozku ve stříbrné barvě a stříbrným prvkům
karoserie. Součástí standardní výbavy jsou Full LED přední světlomety, 18″ kola z lehké
slitiny, stříbrný střešní nosič a stříbrné kryty vnějších zpětných zrcátek.
Vůz OCTAVIA SCOUT charakterizuje specificky tvarovaný přední a zadní nárazník a spodní díl
nárazníku ve stříbrné matné barvě. Černé plastové prvky jako lemy blatníků, prahů a spodních
částí dveří zabraňují poškození karoserie. Přední a zadní difuzor mají hliníkový design stejně jako
střešní nosič, lišty kolem bočních oken a kryty elektricky nastavitelných, automaticky sklopných
a vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek s funkcí automatického stmívání.
ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybavena Full LED předními světlomety. Na předních
blatnících jsou speciální plakety s nápisem SCOUT. Pro model OCTAVIA SCOUT je k dispozici
jedenáct barev karoserie.
18" nebo 19" kola z lehké slitiny
Vzhled vozu OCTAVIA SCOUT podtrhují standardně dodávaná stříbrná osmnáctipalcová kola
z lehké slitiny Braga. Kola Braga v antracitovém odstínu a také 19″ kola Manaslu z lehké slitiny jsou
k dispozici na přání.
Rozměry aktuálního modelu OCTAVIA SCOUT:
Rozměry

OCTAVIA SCOUT

Délka [mm]

4703

Šířka [mm]

1829

Výška [mm]

1488

Rozvor [mm]

2677

Prostor před koleny [mm]

78

Objem zavazadlového prostoru [l]

640

Lepší součinitel odporu vzduchu cx
Dynamičtější linie nové generace modelu OCTAVIA snižují také odpor vzduchu. OCTAVIA tak díky
součiniteli odporu vzduchu cx 0,29 patří k vozům s nejlepší aerodynamikou ve své třídě.

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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