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Bestseller ŠKODA OCTAVIA vstupuje na domácí trh s cenou již 
od 456 900 Kč. První vozy si zákazníci v ČR odvezou ještě letos 
 

› Všichni autorizovaní prodejci značky ŠKODA v České republice přijímají objednávky na novou 

generaci modelu OCTAVIA v karosářské verzi COMBI 

› ŠKODA OCTAVIA má český ceník, nejprodávanější model značky ŠKODA v provedení liftback s 

bohatou výbavou odstartuje na konci první poloviny příštího roku za doporučenou prodejní cenu 

456 900 Kč včetně DPH. V současné době je nová OCTAVIA dostupná výhradně ve verzi COMBI s 

nadstandardní výbavou za doporučenou prodejní cenu 636 900 Kč včetně DPH. 

› Ve vrcholné formě: prostornější než dříve, s emotivnějším designem, rozsáhlou nabídkou 

asistenčních a bezpečnostních systémů, nejvyspělejší konektivitou a technologiemi  

 

Mladá Boleslav, 28. listopadu 2019 – V roce 60. narozenin bestselleru ŠKODA OCTAVIA uvádí 

tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky na domácí trh jeho čtvrtou novodobou generaci. 

Tuzemský prodej zahajuje oblíbená karosářská verze COMBI, verze liftback obohatí nabídku na 

přelomu března a dubna příštího roku a postupně se připojí další provedení a motorizace. V základní 

specifikaci bude nová ŠKODA OCTAVIA 1,0 TSI/81 kW s 6 st. manuální převodovkou ve verzi liftback 

s nadstandardní výbavou k dispozici za doporučenou cenu 456 900 Kč včetně DPH, a to na konci 

první poloviny roku 2020. V současné době je možné objednat provedení OCTAVIA COMBI 1,5 TSI 

ACT/110 kW s 6 st. manuální převodovkou s bohatou výbavou za doporučenou prodejní cenu 636 900 

Kč včetně DPH. 

 

Nejprodávanější automobil českého trhu posiluje svou pozici uvedením zcela nové generace. Nejen v České 

republice je již řadu let zavedeným pojmem díky modernímu designu, progresivní technice, úspornosti, 

praktičnosti, vysoké kvalitě a v neposlední řadě vynikajícímu poměru ceny a užitné hodnoty. Na to vše 

novinka samozřejmě navazuje, ale přidává ještě další kvality.  

 

„Nová ŠKODA OCTAVIA je naším nejdůležitějším modelem a etalonem v segmentu vozů střední střídy nejen 

v České republice,“ říká Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká republika. „Nabídne nejenom strhující 

design, vysoce funkční a prostorný interiér, ale i zcela novou generaci vysoce hospodárných pohonných 

jednotek, včetně již zmíněného agregátu na CNG, mild a plug-in hybridního pohonu. Vůz bude vybaven 

nejmodernějšími bezpečnostními a asistenčními systémy a ponese v sobě nejvyspělejší prvky konektivity 

usnadňující komunikaci cestujících a samotné ovládání automobilu. Všechny atributy nové modelové řady 

OCTAVIA ji předurčují k tomu, aby i nadále zůstala klíčovým objemovým produktem značky a oslovila 

nejenom stávající klienty, ale přitáhla i novou generaci zákazníků ke značce ŠKODA AUTO,“ doplňuje Luboš 

Vlček. 

 

Do konce března příštího roku bude nová ŠKODA OCTAVIA k dispozici výhradně v karosářské verzi COMBI, 

ve 2 výbavových stupních a se 3 pohonnými jednotkami. Výbavová verze Ambition se pyšní bohatou 

výbavou, která zahrnuje například dvouzónovou automatickou klimatizaci Climatronic, 10palcový Virtuální 

Kokpit, který nahradil analogové budíky, LED světlomety vpředu i vzadu, asistent udržování jízdního pruhu, 

asistent rozpoznání únavy, 16palcová litá kola, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a startováním 

tlačítkem, elektrické ovládání všech oken i vnějších zpětných zrcátek, malý kožený paket, multifunkční volant, 

8palcový infotainment Swing s digitálním radiopříjmem, vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla, 7 airbagů, 

tempomat s omezovačem rychlosti a mnoho dalších položek. Nejvyšší výbavový stupeň Style přidává 

například bezklíčový přístup KESSY pro všechny dveře, 10palcový infotainment Columbus s navigací, 
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vyhřívané čelní sklo, přední mlhové LED světlomety, ambientní LED osvětlení interiéru, vyhřívání předních 

sedadel, zadní parkovací senzory, nebo síťový program s Cargo elementy v zavazadlovém prostoru. 

 

Doporučená prodejní cena 636 900 Kč včetně DPH se vztahuje na specifikaci Ambition se zážehovým 

motorem 1,5 TSI ACT/110 kW nebo vznětovým motorem 2,0 TDI Evo/85 kW (v obou případech se 

šestistupňovou manuální převodovkou). Verze s motorem 2,0 TDI Evo/110 kW a sedmistupňovou 

dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG s novým řazením shift-by-wire vyjde na 731 900 Kč. 

Všechny 3 motorizace lze párovat i s vyšším výbavovým stupněm Style, za který se připlácí 51 000 Kč. Na 

přání lze pořídit zvýhodněné pakety Ambition Plus za 15 000 Kč či Style Plus za 20 000 Kč, stejně jako řadu 

dalších položek volitelné výbavy.  

 

V průběhu roku 2020 se do prodeje dostanou zákazníky oblíbené deriváty – verze Scout, sportovně laděné 

RS, varianta s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a poprvé v modelové řadě OCTAVIA také plug-in 

hybridní verze v rámci rodiny elektrifikovaných vozů pod označením iV. 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA nabízí v moderním interiéru ještě velkorysejší prostor. Jeho dominantou je 

dvouramenný volant, který může být na přání vyhřívaný. Poprvé jsou ve voze značky ŠKODA volitelně 

nabízena ergonomická sedadla, která nabízejí také elektricky ovládanou masážní funkci. Tato vrcholná verze 

ergonomických sedadel, která se může pochlubit pečetí kvality AGR (Iniciativa pro zdravá záda), obsahuje i 

funkci ventilace. Absolutní novinkou ve vozech ŠKODA je na přání dodávaný head-up displej, který promítá 

důležité informace jako například aktuální rychlost jízdy, navigační instrukce, rozpoznané dopravní značky 

nebo aktivované asistenční systémy přímo na čelní sklo. Na přání jsou nabízeny inovativní Matrix-LED 

světlomety, které umožňují mít za tmy neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. V 

nabídce jsou také TOP LED zadní světla s osvětlenými krystalickými prvky a dynamickými směrovkami. Nově 

jsou ve voze ŠKODA k dispozici Antikolizní asistent, Asistent při odbočování, Varování při vystupování z vozu 

nebo Varování před lokálním dopravním omezením. Infotainment systémy lze částečně ovládat gesty. Zcela 

novým Simply Clever prvkem je pak komfortní plnicí hrdlo AdBlue, které u vozů vybavených vznětovým 

motorem dovoluje tankování kapaliny AdBlue také plnící pistolí určenou pro nákladní vozidla. 

 

Autorizovaná prodejní síť již nyní přijímá první objednávky. Od 30. ledna budou všichni autorizovaní partneři 

značky ŠKODA v ČR disponovat výstavními a testovacími vozy. První a nejrychlejší zájemci o vozy OCTAVIA 

COMBI se však svých automobilů dočkají ještě do konce letošního roku. Bližší informace o specifikaci 

jednotlivých modelů, verzí a jejich dostupnosti podávají všichni autorizovaní partneři značky ŠKODA v České 

republice. 

 

 

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: 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA COMBI vstupuje na český trh 

Nadcházející generace vozu ŠKODA OCTAVIA má český 

ceník. Nejprodávanější model značky – ŠKODA OCTAVIA 

s nadstandardní výbavou odstartuje na doporučené prodejní 

ceně 456 900 Kč včetně DPH na konci první poloviny 

příštího roku. S bohatou výbavou Ambition a karosářském 

provedení COMBI je nová ŠKODA OCTAVIA k dispozici již 

nyní za doporučenou prodejní cenu 636 900 Kč včetně DPH. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA COMBI vstupuje na český trh 

Všichni prodejci v autorizované obchodní síti jsou připraveni 

přijímat první zákaznické objednávky, stejně jako podat 

bližší informace ohledně dostupnosti jednotlivých verzí, 

výbavových stupňů a agregátů nové generace modelu 

OCTAVIA. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

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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