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ŠKODA OCTAVIA rozšiřuje nabídku, na český trh přichází 
poprvé v dynamicky laděné variantě Sportline 
 

› Rozdíl na první pohled: s černými prvky exteriéru a sportovním interiérem 

› O 15 mm snížený sportovní podvozek pro ještě lepší jízdní vlastnosti a široká paleta motorizací na výběr 

› Doporučené prodejní ceny pro český trh od 752 900 Kč včetně DPH 

 

Mladá Boleslav, 28. května 2021 – Modelová řada OCTAVIA se ve 4. generaci poprvé rozrostla o verzi 

Sportline. Bohatá výbava vychází ze stupně Style a přidává řadu atraktivních černých prvků exteriéru, jimiž se 

vůz přibližuje sportovnímu provedení RS. Dynamicky střižený liftback i kombi se nabízí se širokou škálou 

pohonných jednotek a v autorizované síti ŠKODA AUTO Česká republika je lze objednávat za doporučené 

prodejní ceny od 752 900 Kč včetně DPH, resp. od 792 900 Kč pro karosářskou verzi COMBI. 

 
Exteriér se od běžných verzí modelu OCTAVIA odlišuje černými prvky, které jsou charakteristické pro verze Sportline 

všech modelových řad značky ŠKODA. Specifický přední spoiler, typický rámeček přední masky a nápis na dveřích 

zavazadlového prostoru jsou provedeny v černé lesklé barvě. Přední blatníky zdobí plaketky Sportline. Karosářská 

verze liftback navíc na pátých dveřích nese i černý lesklý spoiler. Na zadním difuzoru, opět v černé lesklé barvě, se 

nachází chromovaná lišta. OCTAVIA Sportline je standardně vybavena 17 palcovými černými leštěnými koly Pulsar 

Aero z lehké slitiny, na přání lze vůz osadit i 18 palcovými nebo 19 palcovými disky. Od standardního provedení se na 

první pohled odlišuje také interiér. Jeho součástí je látkový potah přístrojové desky a dekorační lišta Piano Black. 

Sportovní sedadla mají integrované hlavové opěrky a čalounění prodyšnou látkou ThermoFlux. Multifunkční sportovní 

tříramenný volant nese plaketku Sportline a na prahu předních dveří je nápis OCTAVIA. 

 

Varianta Sportline je opatřena sportovním podvozkem, který je proti standardnímu snížen o 15 mm.. Na přání může 

být podvozek adaptivní s možností individualizace jízdních vlastností. ŠKODA OCTAVIA Sportline je na výběr s 

širokou paletou výkonných zážehových a vznětových motorů i ve verzi s pohonem na zemní plyn (CNG). Výkonové 

spektrum sahá od 85 kW (115 k) po 140 kW (190 k). Motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) lze na přání objednat se 

sedmistupňovou převodovkou DSG a mild-hybridním ústrojím, motory 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) a 2,0 TDI o 

výkonu 110 kW (150 k) jsou dostupné s pohonem všech kol. 

 

ŠKODA OCTAVIA Sportline vychází z výbavového stupně Style, k němuž přidává Matrix-LED přední světlomety, Top 

LED zadní světla, parkovací senzory vpředu i vzadu a zadní parkovací kameru, Virtuální pedál, Sunset, bezrámečkové 

vnitřní zpětné zrcátko nebo elektricky odjistitelný kryt zavazadlového prostoru v případě Combi. Provedení Sportline 

zahrnuje i metalickou barvu, a to rovněž v základní ceně. Ta byla stanovena na 752 900 Kč včetně DPH (platí shodně 

pro motory 2,0 TDI o výkonu 85 kW (115 k) a 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k)). Alternativní motorizaci 1,5 G-TEC o 

výkonu 96 kW (130 k) a pohonem na CNG lze objednávat od 773 900 Kč a výkonnější turbodiesel 2,0 TDI o výkonu 

110 kW (150 k) od 797 900 Kč. Nejnáročnější zákazníci sáhnou po verzích 4x4 s převodovkou DSG, které vyjdou na 

902 900 Kč včetně DPH s motorem 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) i 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k). Stejně jako u 

všech ostatních variant modelové řady OCTAVIA činí příplatek za kombi vždy 40 000 Kč. Kompletní ceník je 

k dispozici na webových stránkách ŠKODA AUTO Česká republika, v konfigurátoru se varianta Sportline objeví 

v průběhu následujících dní. 

  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-auto.cz/nabidka/ceniky-katalogy
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 773      T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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ŠKODA OCTAVIA rozšiřuje nabídku, na český trh 

přichází poprvé v dynamicky laděné variantě Sportline 

Modelová řada OCTAVIA se ve 4. generaci poprvé rozrostla 

o verzi Sportline. Bohatá výbava vychází ze stupně Style a 

přidává řadu atraktivních černých prvků exteriéru, jimiž se 

vůz přibližuje sportovnímu provedení RS. Dynamicky 

střižený liftback i kombi se nabízí se širokou škálou 

pohonných jednotek a v autorizované síti ŠKODA AUTO 

Česká republika je lze objednávat za doporučené prodejní 

ceny od 752 900 Kč včetně DPH, resp. od 792 900 Kč pro 

karosářskou verzi COMBI. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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