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Nová OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem je 
největším lákadlem značky ŠKODA na autosalonu v Ženevě 
 

› Video: První detaily špičkové sportovní verze čtvrté generace modelu OCTAVIA 

› OCTAVIA RS iV: Symbióza historie modelů RS s pohonem šetrným k životnímu prostředí 

› V Ženevě budou mít svou výstavní premiéru i další elektrifikované verze modelu OCTAVIA a 

model KAMIQ SCOUTLINE 

 

Mladá Boleslav, 27. února 2020 – ŠKODA AUTO na videu poprvé odhaluje první detaily nového 

modelu ŠKODA OCTAVIA RS iV. Tato vrcholná sportovní verze čtvrté generace modelu 

OCTAVIA spojuje tradici s inovacemi. Typické černé prvky na karoserii a sportovně laděný 

interiér navazují na historii modelů RS. První plug-in hybridní pohon ve voze 

ŠKODA v provedení RS ukazuje cestu ekologické budoucnosti. Vedle světové premiéry modelu 

OCTAVIA RS iV, která proběhne 3. března, představí ŠKODA na autosalonu v Ženevě i další 

elektrifikované modely OCTAVIA iV a také nový KAMIQ SCOUTLINE. 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA RS iV je novým členem rodiny RS. Novinka dostala typické prvky sportovně 

laděných modelů značky ŠKODA - černou masku chladiče, vzduchové clony Air Curtains ve sportovně 

laděném předním spoileru, zadní spoiler s aerodynamickými dekoračními prvky Aero Flaps a černý 

zadní difuzor. Skrze černá kola z lehkých slitin jsou vidět červeně lakované brzdové třmeny, páté 

dveře verze liftback zdobí černý RS spoiler a verze kombi má střešní spoiler v barvě vozu. 

Charakteristickou atmosféru převážně černého interiéru dotváří kontrastní prošití sportovních sedadel 

s integrovanými hlavovými opěrkami a tříramenný multifunkční sportovní volant. 

 

Sportovní jízdní výkony, typické pro vozy ŠKODA s přívlastkem RS, poprvé zajišťuje plug-in hybridní 

hnací ústrojí. Benzinový motor 1,4 TSI a elektromotor o výkonu 85 kW spolu generují systémový 

výkon 180 kW (245 k) a točivý moment 400 Nm, emise CO2 přitom činí přibližně 30 g/km v cyklu 

WLTP (předběžná data). OCTAVIA RS iV ujede v cyklu WLTP až 55 kilometrů s čistě elektrickým 

pohonem, tedy lokálně zcela bezemisně. Dynamické jízdní vlastnosti podporuje i sportovní podvozek. 

 

Další modely řady OCTAVIA s hybridní technikou 

ŠKODA v Ženevě představí vedle modelu OCTAVIA RS iV i další elektrifikované varianty svého 

bestselleru. Plug-in hybridním pohonem je rovněž vybavena OCTAVIA iV, v tomto případě podává 

motor 1,4 TSI spolu s elektromotorem systémový výkon 150 kW (204 k) a maximální točivý moment 

350 Nm. Lithium-iontová vysokonapěťová baterie této varianty pohonu, kterou lze kombinovat 

s výbavami Ambition a Style, má kapacitu 37 Ah, resp. 13 kWh. Model OCTAVIA iV lze nabíjet, stejně 

jako RS iV, z pohodlí domova pomocí 230V zásuvky nebo wallboxu. 

 

První SCOUTLINE mezi SUV 

Svou výstavní premiéru bude mít v Ženevě také KAMIQ SCOUTLINE. ŠKODA tak poprvé nabídne 

SUV ve verzi SCOUTLINE. Dobrodružný vzhled městskému SUV dodávají matně černé lemy blatníků 

a robustní stříbrné prvky na karoserii. Celkový vzhled dále zvýrazňují i velká sedmnáctipalcová nebo 

osmnáctipalcová kola z lehkých slitin. KAMIQ SCOUTLINE bude k dispozici pro všechny motory této 

modelové řady, pokrývající výkonové spektrum od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k). 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Interiér modelu ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE zaujme velkorysým prostorem a specifickými 

dekoračními prvky – sériově v dekoru jasanového dřeva nebo na přání v dekoru Dark Brushed – a 

výdechy ventilace s chromovaným vzhledem. Nášlapy pedálů jsou provedené v hliníkovém dekoru. 

Výškově nastavitelná přední sedadla mají speciální potahy z prodyšné látky ThermoFlux a 

mikrovlákna Suedia; volant, madlo páky ruční brzdy a hlavice řadicí páky jsou potažené kůží. Středový 

panel, odkládací kapsy výplní dveří, madla dveří a prostor pro nohy jsou podsvícené LED ambientním 

osvětlením (volitelně bílým, červeným nebo oranžovým). Kromě toho má nový KAMIQ SCOUTLINE 

také LED lampičky na čtení. Na přání interiér doplňuje i černý strop. 

 

 

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 

 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA OCTAVIA RS iV 

ŠKODA ukazuje první detaily nového vozu OCTAVIA RS 

iV. Jde o první první plug-in hybridní model značky ŠKODA 

ve verzi RS. Světovou premiéru bude mít 3. března 2020 

na autosalonu v Ženevě. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Pohodlné nabíjení vozů OCTAVIA iV 

Nové modely ŠKODA OCTAVIA RS iV a OCTAVIA iV s 

plug-in hybridním pohonem lze pohodlně nabíjet z pohodlí 

domova z 230V zásuvky nebo z wallboxu. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

Interiér modelu ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE zaujme 

velkorysým prostorem a specifickými dekoračními 

lištami – sériově v dekoru jasanového dřeva nebo na 

přání v dekoru Dark Brushed – a výdechy ventilace 

s chromovaným vzhledem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/SKODA-OCTAVIA-RS-iV-TEASER.mp4
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/OctaviaRS_charging.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/200227_SKOD_KAMIQ_interior.jpg
https://vimeo.com/393923892
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/OctaviaRS_charging.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/200227_SKOD_KAMIQ_interior.jpg
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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“. 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

