
TISKOVÁ MAPA 
Strana 1 z 2 

 
 

Tisková mapa ŠKODA OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT || SCOUT: Interiér || Kontakty 

 
 

 

ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Interiér se specifickými prvky 
 

› Specifické dekorativní lišty a sedadla potažená látkou ThermoFlux součástí standardní 

výbavy  

› Nový středový airbag zajišťuje ještě větší ochranu řidiče a spolujezdce  

› Virtuální kokpit a digitální asistentka Laura součástí standardní výbavy 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2020 – Interiér vozu OCTAVIA SCOUT nabízí specifické 

dekorativní lišty, sedadla potažená látkou ThermoFlux a chromové ozdobné lišty. Vůbec 

poprvé je OCTAVIA SCOUT vybavena středovým airbagem. Součástí standardní výbavy jsou 

také virtuální kokpit a digitální asistentka Laura. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Ve vzdušném interiéru nového vozu 

OCTAVIA SCOUT se člověk cítí jako doma. Charakteristickým prvkem je modulární přístrojová 

deska uspořádaná v několika úrovních. Vzhled interiéru také dotváří mnoho typických prvků vozu 

SCOUT, jako například specifické dekorativní lišty, sedadla potažená látkou ThermoFlux, vyšité 

logo SCOUT na předních sedadlech a hnědé kontrastní prošití. Vůz má robustní a elegantní 

vzhled, což jsou typické znaky vozu OCTAVIA SCOUT s offroadovými prvky nabízeného ve verzi 

kombi.“ 

 

Specifické prvky v novém interiéru 

Osobitý vzhled dodávají novému interiéru s ergonomickými prvky a lepším ovládáním specifické 

prvky vozu OCTAVIA SCOUT, jako například dekorační lišta na přístrojové desce se specifickým 

dřevěným dekorem nebo na přání ve stříbrném provedení, sedadla potažená látkou ThermoFlux 

nebo vyšité logo SCOUT na předních sedadlech. Potahy sedadel, dvouramenný vyhřívaný 

multifunkční kožený volant, který je vybaven páčkami řazení pro převodovku DSG, a modulární 

deska uspořádána v několika úrovních mají kontrastní prošití v hnědém odstínu Tabor. Pedály mají 

hliníkový vzhled. Chromové prvky na středové konzoli umocňují celkový dojem z interiéru. 

Chromové ozdobné lišty na přístrojové desce, výplni dveří a klikách dveří v kombinaci s novými, 

měkčenými materiály dodávají interiéru na eleganci. Vzhled interiéru dotvářejí vnitřní zpětné 

zrcátko s automatickým stmíváním a vkládané tkané koberce. 

 

Virtuální kokpit s logem SCOUT a digitální asistentka Laura součástí standardní výbavy 

Vůz ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybaven 10,25" virtuálním kokpitem, který navíc 

zobrazuje při nastoupení a vystoupení z vozu speciální animaci s logem SCOUT. Infotainment 

systémy s 10" displejem jsou postaveny na poslední generaci modulární stavebnice infotainmentu 

koncernu Volkswagen. Díky zabudované eSIM je OCTAVIA SCOUT vždy online. Infotainment 

systémy nabízí hlasové ovládání pomocí digitální asistentky Laura, která rozumí také celým větám. 

 

Středový airbag a bezklíčový systém KESSY součástí standardní výbavy, třízónová 

klimatizace Climatronic k dispozici na přání 

Modely OCTAVIA SCOUT jsou standardně vybaveny novým středovým airbagem mezi předními 

sedadly, který zajišťuje ještě více bezpečí pro řidiče a spolujezdce. Účelem tohoto airbagu je 

chránit řidiče a spolujezdce v případě dopravní nehody před vzájemným střetem, zejména při 

nárazu z boku. Nová OCTAVIA SCOUT nabízí v interiéru také další novinky čtvrté generace 

modelu OCTAVIA, například elektromechanickou parkovací brzdu s funkcí Auto Hold. Nové 
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ambientní LED osvětlení nepřímo osvětluje přední dveře, přístrojovou desku a prostor pro nohy. 

Řidič může vybírat z celkem 30 barev. Také je možné nastavit jednu barvu osvětlení pro dekorační 

lišty v přístrojové desce a předních dveřích a jinou pro prostor pro nohy. Standardně je vůz vybaven 

10 barvami osvětlení, dalších 20 barev lze zakoupit pomocí služby Funkce na vyžádání. Poprvé 

nabízí vůz OCTAVIA SCOUT také na přání 3zónovou klimatizaci Climatronic a akustická boční skla 

vpředu, která dále snižují hluk v kabině vozu v rámci Klima paketu. Na přání je nabízen Phone Box, 

který umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Standardně dodávaný bezklíčový systém 

KESSY lze nyní využít pro všechny čtyři dveře. Součástí standardní výroby jsou také dva USB-C 

konektory vzadu a USB-C konektor umístěný na stropní konzoli nad vnitřním zpětným zrcátkem. 

 

 

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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