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ŠKODA OCTAVIA: Nový paket DYNAMIC Plus zdůrazňuje 
sportovní charakter a eleganci bestselleru 
 
› Exteriér: Černé detaily vytváří dynamické a emocionální akcenty 
› Interiér: Sportovní sedadla, černé obložení stropu, hliníkové pedály a sportovní volant v sériové výbavě 
› Kola z lehkých slitin: Sedmnáctipalcová kola Trius standardně, na přání kola až do rozměru 18 palců 
 
Mladá Boleslav, 26. března 2019 – ŠKODA zvýrazňuje emocionální vzhled modelů ŠKODA OCTAVIA a 
ŠKODA OCTAVIA COMBI novým paketem DYNAMIC Plus. Možnost individualizace zahrnuje černé 
charakteristické detaily karoserie, interiér ozvláštňují sportovní sedadla, hliníkové pedály, sportovní 
volant a černé obložení stropu. Paket DYNAMIC Plus je k dispozici s většinou motorizací. Novými prvky 
posouvá bestseller opticky blíže k modelům RS. 
 
Nový paket DYNAMIC Plus pro modely ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA OCTAVIA COMBI optickými detaily 
zvýrazňuje dynamický a elegantní charakter tohoto modelu. Vedle černých vnějších zpětných zrcátek, černého 
rámečku masky chladiče a ztmavených skel Sunset nabídne paket DYNAMIC Plus také přední spoiler s černým 
sportovním lemem. Součástí výbavy je také černý zadní difuzor a černý spoiler na víku zavazadlového prostoru 
karosářské verze liftback. Vedle sedmnáctipalcových kol Trius z lehkých slitin, lakovaných černou metalízou, jsou 
k dispozici další sady kol: dvoubarevná kola Hawk o průměru 17 palců v leštěném stříbrném a lesklém černém 
odstínu. V rozměru 18 palců je to dvoubarevný model Vega, rovněž v černém lesklém a stříbrném leštěném laku 
a matně černá kola Turini. Elegantní a dynamický styl přináší do interiéru i sportovní sedadla, černý strop a 
multifunkční sportovní volant.  
 
Modely ŠKODA OCTAVIA i mimořádně univerzální a praktická ŠKODA OCTAVIA COMBI mají pro modelovou 
paletu značky mimořádný význam. S debutem první novodobé generace modelu OCTAVIA v roce 1996 začala 
aktuální úspěšná historie značky ŠKODA. Dnes už je bestseller, vyráběný v hlavním výrobním závodě v Mladé 
Boleslavi, synonymem české automobilky a je považován za srdce značky. V současné době se v segmentu 
kompaktních vozů úspěšně prosazuje již třetí generace. Dosud bylo zákazníkům dodáno více než 5,5 milionů 
vozů OCTAVIA a OCTAVIA COMBI. Modelová řada OCTAVIA dokonale zosobňuje typické hodnoty značky 
ŠKODA - vysokou kvalitu dílenského zpracování, moderní techniku, velkorysou nabídku místa pro posádku i 
zavazadla a výborný poměr ceny a užitné hodnoty.  
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 
Vedoucí Komunikace produktu  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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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nový paket DYNAMIC Plus zdůrazňuje  
charakter a eleganci bestselleru 
ŠKODA OCTAVIA s paketem DYNAMIC Plus působí 
sportovním dojmem. Charakteristické jsou černé detaily, 
mimo jiné na předním spoileru, masce chladiče a krytech 
vnějších zpětných zrcátek. 
 
Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nový paket DYNAMIC Plus 
zdůrazňuje sportovní charakter a eleganci bestselleru 
Mimořádně praktická ŠKODA OCTAVIA COMBI je rovněž 
k dispozici s paketem DYNAMIC Plus. Součástí sériové 
výbavy jsou sedmnáctipalcová kola Trius z lehkých slitin. 
 
 
Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA OCTAVIA: Nový paket DYNAMIC Plus 
zdůrazňuje sportovní charakter a eleganci bestselleru 
Nový paket DYNAMIC Plus je k dispozici v kombinaci 
s většinou motorizací. 
 
 
Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 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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