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Nová ŠKODA OCTAVIA vystavena ve ŠKODA Muzeu 
 

› Exkluzivní možnost pro širokou veřejnost prohlédnout si žhavou novinku v Mladé Boleslavi 

› Stříbrná ŠKODA OCTAVIA COMBI je součástí expozice do 1. 12. 2019  

 

Mladá Boleslav, 13. listopadu 2019 – Bezprostředně po světové premiéře mají návštěvníci ŠKODA 

Muzea v Mladé Boleslavi možnost prohlédnout si novou generaci vozu ŠKODA OCTAVIA.  

 

ŠKODA Muzeum nabízí návštěvníkům nejen prohlídku expozic s historickými vozy z téměř 125leté historie 

mladoboleslavské automobilky. Pravidelně se vystavují i žhavé novinky, například designové studie 

bezprostředně po představení na mezinárodních autosalonech – v minulosti šlo například o hliněné modely 

v reálné velikosti ŠKODA VISION X či VISION iV. Aktuálně se návštěvníci mohou seznámit s novou 

generací vozu ŠKODA OCTAVIA, která měla v pondělí světovou premiéru v pražském Veletržním paláci. 

Vůz s karoserií kombi a motorem 2.0 TDI bude k vidění do 1. prosince letošního roku.  

 

Muzeum je výkladní skříní bohaté historie automobilky ŠKODA, ale i multifunkčním objektem pro řadu 

kulturních a společenských akcí. Za rok 2018 si jeho expozice prohlédlo rekordních 273 811 návštěvníků. 

Vedle hlavní expozice ŠKODA Muzea si mohou návštěvníci prohlédnout atraktivní zrekonstruovaný 

depozitář s vystavenými sportovními vozy a prototypy, stále oblíbenější je i možnost spojit návštěvu muzea 

s prohlídkou aktuálních výrobních provozů ŠKODA AUTO, a to na základě předchozí objednávky na 

muzeum.skoda-auto.cz/prohlidky.  

 

Návštěvu ŠKODA Muzea lze pak zkombinovat i s prohlídkou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v 

Liberci-Vratislavicích v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného. Rodný dům je veřejnosti přístupný 

v pátek, sobotu a neděli od 9 do 17:00, v ostatní dny po předchozí domluvě s Návštěvní službou ŠKODA 

Muzea. V Mladé Boleslavi je možné rovněž navštívit partnerské Letecké muzeum Metoděje Vlacha na 

místním letišti, do kterého získají návštěvníci ŠKODA Muzea slevu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte 

Vítězslav Kodym      

Komunikace Classic    

T +420 326 811 784    

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz     
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Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA vystavena ve ŠKODA Muzeu 

Bezprostředně po světové premiéře je nová generace 

modelu ŠKODA OCTAVIA vystavena ve ŠKODA Muzeu 

v Mladé Boleslavi, a to až do 1. prosince 2019.  
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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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