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ŠKODA OCTAVIA: Akční modely se zvýhodněním  
až 118 400 Kč vstupují na český trh  
 
› Nejprodávanější modelová řada automobilky ŠKODA přichází v atraktivní podobě akčních 

modelů, které byly ušity na míru českým zákazníkům 
› Zaměřeno na retailovou klientelu: OCTAVIA COMBI TOUR s bohatou výbavou za skvělé 

ceny od 439 900 Kč včetně DPH 
› OCTAVIA COMBI TOURING SPORT s nejvýkonnějšími motory a pohonem 4×4 odkazuje 

na historický model z 60. let, úspěšný i v automobilových soutěžích 
 
Praha, 4. června 2019 – Všichni autorizovaní prodejci značky ŠKODA na území České 
republiky přijímají objednávky na akční modely OCTAVIA COMBI TOUR a OCTAVIA COMBI 
TOURING SPORT, které byly připraveny speciálně pro tuzemský trh. Mimořádně atraktivní 
provedení nejprodávanější modelové řady mladoboleslavské automobilky vycházejí 
z výbavového stupně Ambition, ale byly obohaceny o řadu prvků mimořádné výbavy. 
K dispozici jsou zážehové i vznětové motory a zákazníci mohou při jejich pořízení využít 
všech finančních produktů ŠKODA Financial Services aktuálně dostupných pro modelovou 
řadu OCTAVIA.  
 
Značka ŠKODA zahajuje prodej akčních modelů OCTAVIA COMBI TOUR a OCTAVIA COMBI 
TOURING SPORT, jimiž chce oslovit především retailové klienty. Ti mohou obě novinky již nyní 
objednávat u všech autorizovaných prodejců značky.  
 
„Poptávka po sportovně laděných derivátech s výjimečnou dynamikou se stále zvyšuje,“ vysvětluje 
Miroslav Bláha, vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika „Proto jsme připravili provedení 
TOURING SPORT, které vychází z nejžádanější specifikace, ale kromě výkonného motoru a 
pohonu všech kol se může pochlubit řadou atraktivních doplňků. Na jinou cílovou skupinu míří 
provedení TOUR, jež osloví zejména racionálně smýšlející motoristy, kteří hledají kvalitní, prostorný 
a úsporný vůz za přijatelnou cenu. To nejlepší z modelové řady OCTAVIA totiž dostanou za ceny, 
které jsou na tuzemském automobilovém trhu zcela bezkonkurenční,“ doplňuje Miroslav Bláha.  
 
Oba tyto modely jsou dále podpořeny finančními produkty od ŠKODA Financial Services v podobě 
nízkého úroku či benefitu ve výši 20 tisíc Kč. Zároveň je možné oba modely pořídit v rámci stále 
oblíbenějšího operativního leasingu pro privátní klienty a podnikatele – ŠKODA Bez starostí za 
garantovanou měsíční splátku rovněž od ŠKODA Financial Services. 
 
ŠKODA OCTAVIA COMBI TOUR vychází z výbavového stupně Ambition, k němuž přidává 
dvouzónovou automatickou klimatizaci Climatronic, multifunkční volant pro rádio a telefon, vnitřní 
zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, zatmavená zadní okna Sunset, funkci SmartLink+ a 
paket Mobilita Plus (prodloužená záruka na 5 let/150 tisíc Km). Zákazník může zvolit buď zážehový 
motor 1.0 TSI/85 kW, nebo žádanější turbodiesel 1.6 TDI/85 kW (v obou případech s manuální 
převodovkou). Doporučená prodejní cena činí v prvním případě 439 900 Kč, ve druhém případě 
499 900 Kč včetně DPH. To představuje zákaznickou výhodu až 118 400 Kč oproti identicky 
vybavené specifikaci Ambition ze standardního ceníku.  
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ŠKODA OCTAVIA COMBI TOURING SPORT odkazuje svým pojmenováním na historický model 
OCTAVIA TOURING SPORT, který v 60. letech minulého století spatřil světlo světa v počtu 2273 
kusů a dal vzniknout i úspěšnému soutěžnímu speciálu. Rovněž tento akční model vychází ze 
stupně Ambition a nad rámec výbavy TOUR přidává 17palcová černá kola Trius, sportovní 
nárazníky vpředu i vzadu, černé doplňky exteriéru, LED hlavní světlomety  a TOP LED zadní 
světla, sportovní přední sedadla, černý strop, vkládané tkané koberce, sportovní multifunkční volant 
s řazením DSG a infotainment Bolero. K pohonu slouží výhradně nejvýkonnější dvoulitrové 
agregáty – 2.0 TSI/140 kW nebo 2.0 TDI/135 kW (vždy s převodovkou DSG a pohonem 4×4). 
Doporučené prodejní ceny byly stanoveny na 699 900 Kč, resp. 745 900 Kč včetně DPH.  
 
Vozy ŠKODA OCTAVIA COMBI TOUR a COMBI TOURING SPORT lze kombinovat s využitím 
všech dostupných finančních produktů ŠKODA Financial Services, ale nelze na ně uplatnit žádné 
zvýhodnění pro velkoodběratele ani jiné cílové skupiny. Nabídka není časově omezena a je platná 
do odvolání. Bližší informace na vyžádání poskytnou autorizovaní obchodní partneři značky 
ŠKODA v České republice, popř. na bezplatné ŠKODA Infolince: +420 800 600 000 nebo na  
e-mailové adrese: infoline@skoda-auto.cz. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 
Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 
tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA uvádí akční model OCTAVIA COMBI TOUR 
Ekonomicky smýšlející zákazníci mohou využít akční 
nabídku OCTAVIA COMBI Tour se zážehovým motorem 
1.0 TSI/85 kW v kombinaci s šestistupňovou manuální 
převodovkou za 439 900 Kč vč. DPH 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 

 

ŠKODA uvádí akční model  
OCTAVIA COMBI TOURING SPORT 
ŠKODA OCTAVIA COMBI TOURING SPORT se 
zážehovým agregátem 2.0 TSI/140 kW s převodovkou 
DSG a pohonem 4×4 je k dispozici za 699 900 Kč včetně 
DPH.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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