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Nová ŠKODA OCTAVIA: Designové skici ukazují 
nový koncept interiéru  
 

› Čtvrtá generace modelu OCTAVIA přichází s nově uspořádanou přístrojovou deskou 

s několika úrovněmi a velkou centrální obrazovkou  

› Novinka v bestselleru značky: dvouramenný volant 

› Světová premiéra nové generace modelu OCTAVIA se koná 11. listopadu v Praze 

 

Mladá Boleslav, 6. listopadu 2019 – Dvě designové skici nabízejí první ukázku nového konceptu 

interiéru nové generace vozu ŠKODA OCTAVIA. ŠKODA v nové generaci svého bestselleru 

poprvé sází na přístrojovou desku uspořádanou v několika různých úrovních. Novinkou bude i 

dvouramenný volant. Čtvrtá generace modelu ŠKODA OCTAVIA bude mít svou světovou 

premiéru 11. listopadu v Praze. 

 

Skici, které vytvořil ŠKODA Design, ukazují nově tvarovanou palubní desku nové generace modelu 

OCTAVIA. Je rozdělena do několika úrovní, které svými liniemi a barvami pod velkým a volně 

v prostoru stojícím centrálním displejem citují typické tvary masky chladiče vozů značky ŠKODA. Pocit 

velkorysé prostornosti interiéru posiluje vizuální šířka přístrojové desky. Ve své čtvrté generaci 

nabídne nejprodávanější model v historii značky ŠKODA uvnitř ještě více místa než jeho předchůdce.  

 

Součástí nového konceptu interiéru je také dvouramenný volant s tlačítky a otočnými ovladači, 

usnadňujícími ovládání jednotlivých funkcí. Na elegantním a jasně tvarovaném středovém panelu 

nahrazuje jinak běžný volič automatické převodovky malý přepínač. Jeho prostřednictvím se řadí 

jednotlivé režimy převodovky DSG pomocí technologie shift-by-wire, tedy bez přímé mechanické 

vazby. V nové generaci modelu OCTAVIA bude kromě toho k dispozici poprvé i třízónová klimatizace 

Climatronic. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 8 11785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA: Designové skici ukazují nový 

koncept interiéru  

Nový koncept interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA zahrnuje 

vedle volně stojícího displeje i přístrojovou desku 

uspořádanou v několika různých úrovních. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/11/191106_SKODA_OCTAVIA_new_interior_concept-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/11/191106_SKODA_OCTAVIA_new_interior_concept-1.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA: Designové skici ukazují nový 

koncept interiéru  

Součástí nového konceptu interiéru je také dvouramenný 

volant s tlačítky a otočnými ovladači, usnadňujícími 

ovládání jednotlivých funkcí. 
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 ŠKODA AUTO 
› byla založena 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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