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Nejprodávanější model značky ŠKODA nabízí nové prvky 
Simply Clever 
 

› OCTAVIA je první vůz ŠKODA, který nabízí komfortní tankování kapaliny AdBlue® také 

pistolí určenou pro nákladní automobily 

› Dvě odkládací kapsy na mobilní telefony a nový síťový program SigmaQuick 

› OCTAVIA nabízí nově na přání paket pro spaní a smetáček v odkládací schránce dveří 

 

Seznam Simply Clever prvků, typických pro značku ŠKODA, které nabízí cestujícím 

špičkovou funkčnost a komfort, byl u nového vozu ŠKODA OCTAVIA dále rozšířen. 

Novinkou ve voze ŠKODA je komfortní plnicí hrdlo, které u vozů s naftovým motorem 

umožňuje tankování kapaliny AdBlue® také pistolí určenou pro nákladní automobily. Novým 

prvkem ve voze ŠKODA jsou také dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně 

opěradel předních sedadel určené pro cestující vzadu.  

 

Poprvé nabízí OCTAVIA na přání paket pro spaní známý z nabídky ostatních modelů, který 

obsahuje dvě velké, komfortní hlavové opěrky na zadních sedadlech, přikrývku a nové stínicí 

rolety pro zadní boční skla. Stínicí rolety pro zadní boční skla, které poskytují lepší ochranu před 

sluncem, jsou také součástí paketu Sun and Pack nabízeného na přání pro verzi liftback. Nový 

síťový program SigmaQuick v zavazadlovém prostoru nabízí lepší a pohodlnější využití. Sítě lze 

velmi jednoduše otvírat. Vůz OCTAVIA COMBI nabízí automatické odjištění roletového krytu. 

Multifunkční kapsa pod krytem zavazadlového prostoru, kterou lze flexibilně použít například 

k odložení kabátu, je dostupná také pro verzi liftback. Dětskou pojistku pro zadní dveře lze 

elektricky ovládat z pohodlí vozu. Novým prvkem jsou odkládací schránky v předních dveřích 

u řidiče se smetáčkem.  

 

OCTAVIA nově nabízí také integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla, a dále 

vodní lišty po stranách čelního skla, které se starají o optimální odtok vody v deštivých podmínkách 

při zachování co nejnižšího odporu vzduchu. Elektricky ovládané páté dveře, které jsou nabízeny 

na přání, se jednoduše zavírají díky funkci Tip-To-Close lehkým zatažením otevřeného víka. Nabízí 

také virtuální pedál. Na přání je dostupné mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení, 

které se odjistí po stisknutí tlačítka v zavazadlovém prostoru. 

 

Vybrané prvky Simply Clever 

 

Komfortní tankování kapaliny AdBlue® také pistolí určenou pro nákladní automobily 

Dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel 

Automatické odjištění roletového krytu (OCTAVIA COMBI) (dostupné v průběhu roku) 

Paket pro spaní (OCTAVIA COMBI) 

Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení  

Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla  

Odkládací schránky v předních dveřích u řidiče se smetáčkem 

Síťový program pro zavazadlový prostor s komfortním otvíráním sítí SigmaQuick 

Stínicí rolety pro zadní boční skla 

Vodní lišty po stranách čelního skla 

Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a virtuálním pedálem  
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Multifunkční kapsa 

Držák nápojů vpředu se systémem Easy Open  

Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (OCTAVIA COMBI) 

Držák na tablet na hlavových opěrkách a na loketní opěrce vzadu 

Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče  

Odpadkový koš ve výplni dveří  

Držák na multimediální přístroje 

Háčky na zavěšení tašek v zavazadlovém prostoru  

Cargo elementy v zavazadlovém prostoru 

Držák lahví o objemu 1,5 l v předních a zadních dveřích 

Škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky desénu 

pneumatik 

Držák reflexní vesty ve všech dveřích  

Elektricky ovládaná dětská pojistka 

Ukládací prostor ve variabilní dvojité podlaze pro roletový kryt 

Odnímatelný vak na lyže 

 

 

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 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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