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Exteriér: Vyvážené proporce, a ještě více místa 
 

› Čtvrtá generace vozu OCTAVIA: Větší a mimořádně prostorná 

› Čisté plochy, skulpturální prvky a výborné aerodynamické vlastnosti 

› LED přední a zadní světla a až devatenáctipalcová kola z lehké slitiny 

 

Čtvrtá generace vozu OCTAVIA je větší a díky novému designovému jazyku značky 

ŠKODA a novým proporcím působí ještě emotivněji a dynamičtěji než úspěšná třetí 

generace. Nový přední nárazník, nižší přední světlomety a nově tvarovaný, plochý 

střešní nosič zvýrazňují protáhlou siluetu vozu OCTAVIA COMBI. Splývavá elegantní 

silueta modelu ŠKODA OCTAVIA se blíží tvarům kupé. Celkově působí nový vůz 

ušlechtilým a sebevědomým dojmem. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „U nového vozu OCTAVIA jsme 

se vedle emotivních a skulpturálních prvků aktuálního designového jazyka značky ŠKODA 

zaměřili zejména na elegantní a dynamické proporce. Také jsme vylepšili nabídku prostoru. 

Protáhlá silueta a velká, až 19palcová kola dodávají vozu OCTAVIA působivý vzhled.“ 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA COMBI je s délkou 4 689 mm o 22 mm delší než vůz předchozí 

generace. Délka verze liftback narostla o 19 mm na 4 689 mm. Šířka obou karosářských 

verzí narostla o 15 mm na 1 829 mm. Rozvor činí 2 686 mm. Nárůst délky a šířky zvýrazňuje 

sebevědomý vzhled. Nová OCTAVIA přímo čaruje s vnitřním prostorem a nabízí ještě vzdušnější 

interiér, než na který jsou zákazníci zvyklí. Velkorysý prostor před koleny cestujících na zadních 

sedadlech vzrostl o dalších 5 mm na 78 mm. Objem největšího zavazadlového prostoru ve své 

třídě narostl u modelu OCTAVIA COMBI o 30 l na 640 l, v případě modelu OCTAVIA pak o 10 l 

na 600 l. 

 

Nový designový jazyk značky ŠKODA se skulpturálními prvky a čistými plochami 

Zcela nově pojatá příď je tvořena novým předním nárazníkem a ostře řezanými, nižšími předními 

světlomety se standardně dodávanými LED potkávacími světly, dálkovými světly a světly pro 

denní svícení. LED technologii využívají i zpětná, brzdová a zadní mlhová světla. Protáhlou siluetu 

vozu OCTAVIA COMBI zvýrazňuje nově tvarovaný plochý střešní nosič. Splývavá elegantní silueta 

modelu ŠKODA OCTAVIA se blíží tvarům kupé. Nově vyvinutý designový jazyk značky ŠKODA 

vytváří skulpturální prvky, precizní linie a moderní, čisté plochy, a zároveň propůjčuje vozu 

autentický, dynamický vzhled a zanechává dojem vysoké kvality. 

 

Výborné aerodynamické vlastnosti snižují emise CO2 a spotřebu paliva 

Nový designový jazyk je základem atraktivního vzhledu vozu ŠKODA OCTAVIA, ale tvarové řešení 

současně přispívá k výborné aerodynamice. Verze liftback vykazuje součinitel odporu vzduchu cx 

od 0,24, karoserie modelu OCTAVIA COMBI dosahuje součinitele odporu vzduchu cx od 0,26. 

Nová OCTAVIA tak patří ve své třídě k vozům s nejlepší aerodynamikou na světě. Aerodynamické 

vlastnosti také přispívají k nižším hodnotám emisí CO2 a spotřeby paliva. Až devatenáctipalcová 

kola z lehké slitiny určená pro všechny varianty vozu dodávají vozu dynamický vzhled. Celé kolo 

má nově průměr 665 mm. Nově jsou nabízeny barvy karoserie černá Crystal, modrá Lava a modrá 

Titan. Chromové doplňky karoserie jsou součástí výbavového stupně Style.   
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k vozu ŠKODA OCTAVIA získáte pod hashtagem 

#SkodaOctavia. 
 

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, SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 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“. 
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