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Komfort a bezpečnost: Premiéra pro head-up displej 
a ergonomická sedadla 
 

› Head-up displej promítá důležité informace na čelní sklo 

› Poprvé jsou v nabídce ergonomická sedadla, která ve vrcholné verzi nabízí funkci 

ventilace a jsou opatřena pečetí kvality AGR 

› Elektromechanická parkovací brzda a elektrické ovládání oken jsou součástí 

standardní výbavy, poprvé je na přání nabízena třízónová klimatizace Climatronic 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA nabízí mnoho bezpečnostních a komfortních prvků známých 

z vozů vyšších tříd. OCTAVIA je první model značky ŠKODA, který nabízí head-up displej 

zobrazující důležité informace přímo na čelním skle v zorném poli řidiče. Nová jsou také 

na přání dodávaná ergonomická sedadla, která se nabízí ve dvou verzích. Vrcholná verze 

ergonomických sedadel, která se může pochlubit pečetí kvality AGR (Iniciativa pro zdravá 

záda), nabízí také funkci ventilace.  

 

Premiéru ve voze značky ŠKODA má nový head-up displej modelu OCTAVIA, který je nabízen 

na přání od výbavového stupně Style. Inovativní head-up displej zvyšuje bezpečnost a komfort 

řidiče. Součástí head-up displeje je promítací jednotka, která vytváří obraz na základě informací 

o rychlosti, údajů z navigace, rozpoznaných dopravních značek nebo aktivovaných asistenčních 

systémů. Tento obraz je následně přenášen pomocí optického modulu na čelní sklo do zorného 

pole řidiče. Řidič tak může číst tyto informace, aniž by musel odvracet pozornost od dění před 

vozem. Součástí standardní výbavy je Virtuální Kokpit s displejem o velikosti 10,25".  

 

Sedadla velmi šetrná k zádům 

Vůbec poprvé nabízí OCTAVIA na přání sedadla, která jsou mimořádně šetrná k zádům 

cestujících. Sedadla jsou dostupná od výbavového stupně Ambition. Již v základní verzi nabízí tato 

sedadla manuální podélné a výškové nastavení, možnost nastavení délky sedáku a také elektricky 

nastavitelnou bederní opěru s masážní funkcí. Na přání mohou být také vyhřívaná. Vrcholná verze 

ergonomických sedadel navíc standardně nabízí vyhřívání, funkci elektrického nastavení sedadel 

s pamětí a nese pečeť kvality Akce zdravá záda (AGR). Kromě toho také nabízí funkci ventilace 

a potah perforovanou kůží.  

 

Třízónová klimatizace Climatronic, KESSY otevírá všechny dveře 

Nová OCTAVIA je vybavena dvouzónovou klimatizací Climatronic. Nově je na přání nabízena 

také klimatizace Climatronic se třemi nezávisle nastavitelnými zónami. V případě vyhřívaného 

čelního skla, které je nabízeno na přání, je použita tenká, elektricky vodivá vrstva stříbra. O vyšší 

míru komfortu se postará také na přání dostupný bezklíčový systém KESSY, který lze nyní ve voze 

OCTAVIA využít na otevření všech čtyř dveří. Všechny verze nového modelu OCTAVIA nabízí 

ve standardní výbavě pohodlné bezklíčové startování motoru pomocí startovacího tlačítka, 

elektrické ovládání všech oken a elektromechanickou parkovací brzdu, která je v nabídce poprvé.    
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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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