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Online: Světová premiéra nového modelu ŠKODA OCTAVIA RS iV  
 

› Exkluzivní video bude zveřejněno v úterý, 3. března 2020, v 8:50 h  

› Představení nového modelu na ŠKODA Storyboard a kanálech značky ŠKODA na sociálních sítích  

› OCTAVIA RS iV je prvním sportovně laděným modelem rodiny ŠKODA RS s plug-in hybridním hnacím ústrojím 

 

Mladá Boleslav, 2. března 2020 – Po tom, co byl autosalon v Ženevě zrušen, zve ŠKODA AUTO na premiéru 

nového sportovního vrcholu nejprodávanější modelové řady – model ŠKODA OCTAVIA RS iV – v exkluzivním 

videu. 

 

Novinku představí předseda představenstva ŠKODA AUTO, Bernhard Maier, dne 3. března 2020 v 8:50 h 

na stránkách firemního webového magazínu ŠKODA Storyboard a na kanálech značky ŠKODA na sociálních 

sítích: 

 
› Facebook: https://www.facebook.com/skoda  
› YouTube: https://www.youtube.com/skoda  
› Twitter: https://twitter.com/skodaautonews 

 

Další informace: 
Hermann Prax Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu Komunikace produktu 

T +420 326 811 731  T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tiskové zprávě: 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA RS iV 

Velká kola, difuzory vpředu i vzadu, spoiler na odtrhové 

hraně u liftbacku a střešní spoiler u verze COMBI vizuálně 

posilují dynamiku modelu OCTAVIA RS iV.  
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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, 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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