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Interiér: Vysoký komfort, velká obrazovka infotainmentu 
 

› SLAVIA využívá současný koncept interiéru značky ŠKODA s centrální obrazovkou a 

kulatými bočními výdechy ventilace 

› Vrcholný výbavový stupeň Style nabízí digitální přístrojový panel, kožené prvky a elektricky 

ovládané střešní okno 

› Výkonná klimatizace Climatronic a přední sedadla s ventilační funkcí zajišťují optimální 

komfort v indickém počasí 

 

Mladá Boleslav/ Púna, 28. února 2022 – Prostorný interiér sedanu SLAVIA charakterizují typické 

prvky značky ŠKODA obohacené o indické akcenty. V novém voze SLAVIA je použit současný 

koncept interiéru známý z evropských modelů ŠKODA. Centrálním prvkem je samostatně 

stojící obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou až 10". Dalším výrazným elementem jsou kulaté 

boční výdechy ventilace. Použité barvy, dekorační lišty a komfortní prvky, které jsou součástí 

výbavového stupně Style, jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám indických zákazníků. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „SLAVIA využívá současný koncept 

interiéru značky ŠKODA. Vycházeli jsme také z potřeb indických zákazníků. Vzhled interiéru dotváří 

samostatně stojící centrální obrazovka známá z ostatních vozů ŠKODA a kulaté boční výdechy 

ventilace. SLAVIA má také speciální designový prvek – po stranách obložení přístrojového štítu se 

nachází nápis ŠKODA. Použité barvy a materiály jsou navrženy tak, aby odpovídaly představám 

indických zákazníků.“ 

 

Nová SLAVIA nabízí samostatně stojící obrazovku infotainmentu s dotykovým ovládáním. Pod 

dotykovým displejem s úhlopříčkou až 10" kopíruje charakteristická linie tvar masky chladiče a vytváří 

i opěrku pro ruku, která ovládá dotykovou obrazovku. Šíři interiéru s velkorysým prostorem podtrhuje 

horizontální dekorační lišta, která se táhne až k výrazným kulatým bočním výdechům ventilace. 

SLAVIA má také speciální designový prvek – po stranách obložení přístrojového štítu se nachází 

nápis ŠKODA. Přístrojová deska a výplně dveří jsou ve všech třech výbavových stupních 

dvoubarevné. Horní část je v černém provedení a dolní část ve světle béžové barvě. Sedadlo řidiče je 

standardně výškově nastavitelné. Ve výbavových stupních Active a Ambition jsou sedadla potažená 

látkou, ve výbavě Style je pak použito kožené čalounění. 

 

Výkonná klimatizace s funkcí Air Care a ambientní LED osvětlení  

SLAVIA je dostupná ve výbavových stupních Active, Ambition a Style. Základní výbavový stupeň 

Active nabízí dvouramenný volant, analogové ukazatele a 2,8" LCD displej. Přístrojovou desku zdobí 

černá dekorační lišta. Součástí výbavy je také výkonná klimatizace, LED čtecí lampičky vpředu i vzadu 

a dva úchyty ISOFIX a TopTether pro dětské sedačky na zadních sedadlech. Od výbavového stupně 

Ambition je součástí standardní výbavy automatická klimatizace Climatronic s funkcí Air Care a 

výdechy ventilace pro cestující vzadu. Ambientní LED osvětlení zdobí palubní desku, odkládací 

prostor ve středové konzoli a vnitřní kliky dveří. Kombinovaný přístrojový panel má TFT displej. Řadicí 

páka a volant jsou kožené. U vozidel s automatickou převodovkou (k dispozici ve výbavových stupních 

Ambition a Style) nebo převodovkou DSG (na přání pro výbavový stupeň Style) je volant vybaven také 

pádly, kterými lze volit rychlostní stupně. Dekorační lišta na přístrojové desce je ve stříbrné metalické 

barvě. Vnitřní kliky dveří a tlačítko ruční brzdy jsou chromované stejně jako rámeček bočních výdechů 
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ventilace. Přední loketní opěrka má odkládací schránku, zatímco zadní středová loketní opěrka 

disponuje držákem nápojů. Zadní sedadla lze sklápět v poměru 60:40. 

 

Vysoký komfort v nejvyšším výbavovém stupni Style: Ventilovaná kožená sedadla a elektricky 

ovládané střešní okno 

Nejvyšší výbavový stupeň Style nabízí velmi bohatou výbavu. Přidává další chromované ozdobné 

prvky na středové konzoli a automaticky zatmívatelné vnitřní zpětné zrcátko. Dekorační lišta na 

přístrojové desce má speciální lesklou povrchovou úpravu. Přední sedadla jsou ventilovaná, sedadlo 

řidiče lze výškově nastavit. Sedadla jsou čalouněná perforovanou kůží v béžové barvě a zdobí je 

kontrastní švy, které jsou použity také u středové loketní opěrky. Kůží jsou potaženy i loketní opěrky 

dveří. Součástí výbavového stupně Style je rovněž elektricky ovládané střešní okno s automatickým 

vypnutím pohonu při mechanické detekci překážky v dráze okna, bezklíčové odemykání KESSY, 

vnější zpětná zrcátka s funkcí automatického sklápění a digitální přístrojový panel s 8" barevným 

displejem. 

 

Simply Clever v indickém stylu: Držák na talismany a odkládací prostory s celkovým objemem 

23 l 

Speciální odkládací prostor na palubní desce byl navržen tak, aby odpovídal představám indických 

zákazníků. Řidič může mít díky tomu pevně připevněný talisman pro štěstí stále na očích. K dalším 

typickým Simply Clever prvkům patří například držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku, 

přihrádka na sluneční brýle, pružný držák na dokumenty v odkládacích schránkách dveří nebo reflexní 

odrazky ve všech dveřích, které zajišťují, aby řidiči projíždějících vozidel ve tmě dříve zaregistrovali 

otevřené dveře. Nová SLAVIA nabízí v interiéru odkládací prostory s celkovým objemem 23 litrů. V 

přední části interiéru se kromě víceúčelového odkládacího prostoru na přístrojové desce nachází také 

odkládací schránky ve dveřích, odkládací schránka na straně řidiče nebo klimatizovaná schránka před 

spolujezdcem. Kromě otevřené přihrádky nabízí středová konzole také Jumbo Box pod středovou 

loketní opěrkou a protiskluzovou gumovou podložku v držáku nápojů. V zadní části interiéru se 

nachází odkládací schránky v zadních dveřích a držák nápojů ve středové loketní opěrce vzadu. 

Mobilní telefony lze uložit do malých kapes umístěných na opěradlech předních sedadel. SLAVIA 

nabízí také největší zavazadlový prostor ve své třídě o objemu 521 litrů. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA SLAVIA získáte pod hashtagem #SkodaSlavia. 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/search?q=%23SkodaSlavia&src=typed_query&f=top

