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NOVINKY MODELOVÉHO ROKU 2007

MODELOVÁ ŘADA
ŠKODA FABIA

• ABS + MSR + Dual Rate jako standardní

výbava

• Čtyři nové vnější barevné odstíny

• Ukončení výroby verze 

hatchback v prosinci 2006

MODELOVÁ ŘADA
ŠKODA OCTAVIA

• Automatická aktivace varovných světel

při prudkém brzdění

• Osobní nastavení komfortních funkcí

• Dvojité sluneční clony

• Kontrolní ukazatel zapnutí tempomatu

• Zdířka pro připojení audiosignálu 

v Jumbo boxu

• Autorádio Melody s CD přehrávačem

• Autorádio Stream s CD přehrávačem 

s možností přehrávání hudby ve formátu

MP3

• Navigační systém Cruise s pozměněným

potiskem ovládacích prvků

• Vyhřívání zadních sedadel

• Tři nové vnější barevné odstíny

• Kola z lehkých slitin 7J x 17” PEGASUS

i pro standardní provedení podvozku

ŠKODA OCTAVIA 
COMBI 4x4

• Druhý stupeň výbavy pro verzi 4x4

ŠKODA OCTAVIA RS • Tónovaná skla vnějších zpětných zrcátek

jako standardní výbava

• Dva nové vnější barevné odstíny

• Červené lakování brzdových třmenů

ŠKODA OCTAVIA 
TOUR

• Autorádio Symphony s CD přehrávačem

s možností přehrávání hudby ve formátu

MP3

• Tři nové vnější barevné odstíny
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NOVÉ MOTORIZACE

1,4 16V/59 kW
Nový benzinový motor pro modely Škoda Fabia Combi, Fabia Sedan, Octavia a Octavia Combi

1,9 TDI PD/77 kW s DPF
Nový naftový motor s filtrem pevných částic pro modely Škoda Octavia, Octavia Combi a Octavia Combi 4x4 

2,0 TDI PD/103 kW s DPF
Nový naftový motor s filtrem pevných částic pro model Škoda Octavia Combi 4x4

2,0 TDI PD/125 kW s DPF
Nový naftový motor pro modely Škoda Octavia RS a Octavia Combi RS



MODELOVÁ ŘADA ŠKODA FABIA

Významným příspěvkem ke zvýšení

úrovně aktivní bezpečnosti pro modelo-

vou řadu Fabia je nasazení protibloko-

vacího brzdového systému ABS spolu 

s MSR (regulace brzdného momentu

motoru) a mechanickým brzdovým asi-

stentem Dual Rate do prvků standardní

výbavy.

BEZPEČNOST

ABS + MSR + Dual Rate jako prvek 

standardní výbavy.

UPOZORNĚNÍ: V prosinci 2006 bude ukončena výroba modelu Škoda Fabia s karoserií hatchback.
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V modelovém roce 2007 prochází

modelová řada Fabia následující inovací

palety barevných odstínů. Béžová meta-

lická barva Cappuccino vystřídá 

v nabídce béžovou metalickou barvu

Sahara. Šedá metalická barva Anthracite

(od 30. týdne 2006) nahrazuje původní

šedou metalickou barvu Graphite 

a stejně tak šedá metalická barva Satin

(od 46. týdne 2006) nahradí metalickou

šedou barvu Stone. Žlutá special barva

Sprint nahradí v paletě barevných

odstínů žlutou uni barvu Lemon.

DESIGN

Nové barevné odstíny

Metalická barva béžová Cappuccino

Metalická barva šedá Anthracite

Metalická barva šedá Satin

Special barva žlutá Sprint

ZÁKAZNICKÉ VÝHODY: 

• Vyšší úroveň základní bezpečnostní výbavy zajišťuje větší míru aktivní bezpečnosti pro všechny cestující ve voze Fabia.

• Čtyři nové barevné odstíny oživují stávající paletu a nabízí zákazníkovi výběr z moderních odstínů vnějších laků.



MODELOVÁ ŘADA ŠKODA OCTAVIA

FUNKČNOST

Ve snaze neustále zvyšovat komfort 

a funkčnost vozidel značky Škoda

přicházíme v novém modelovém roce 

s nabídkou několika zajímavých novinek

pro modelovou řadu Octavia. Jedná se

o následující prvky:

Dvojitá sluneční clona

Dvojitou sluneční clonu lze rozdělit na

dvě části, což zvyšuje ochranu cestují-

cích na předních sedadlech před

nepříznivými účinky prudkého sluneční-

ho záření. Dvojitá sluneční clona je sou-

částí nabídky mimořádných výbav 

a dodává se současně pro řidiče i spo-

lujezdce.

Kontrolní ukazatel zapnutí tempomatu

Aktivaci tempomatu nyní nově signali-

zuje rozsvícená kontrolka v prostoru

analogového rychloměru.

Osobní nastavení komfortních funkcí

V případě, že je vůz vybaven palubním

počítačem s velkým bodovým disple-

jem Maxi-DOT, je možné prostřednic-

tvím menu na něm zobrazovaném indi-

viduálně volit nastavení:

• odemykání jednotlivých dveří 

a automatického zamykání, 

• akustické signalizace aktivace

varovného zařízení proti krádeži,

• komfortního ovládání pouze okna

řidiče nebo všech oken,

• elektrického ovládání současně le-

vého a pravého vnějšího zpětného

zrcátka,

• automatického zavření střešního

okna při dešti,

• obnovení základního nastavení kom-

fortních funkcí.

Přístup do menu je možný pouze u stojí-

cího vozidla se zapnutým zapalováním.

Kola z lehkých slitin 7J x 17’’ PEGASUS

bylo možné až dosud objednávat

výhradně spolu se sportovně upra-

veným podvozkem. Nově je možné

objednávat 17“ kola PEGASUS i samo-

statně se standardním podvozkem pro

výbavové verze Ambiente a Elegance.

Kontrolní ukazatel zapnutí tempomatu

Dvojitá sluneční clona

Kola z lehkých slitin 7J x 17’’ PEGASUS

Automatická aktivace varovných

světel při prudkém brzdění

Aktivní bezpečností rozumíme všechna

opatření, které mají za úkol předcházet

dopravním nehodám. Novinkou v této

oblasti pro modelovou řadu Octavia je

spuštění varovných světel při prudkém

brzdění. Tento systém aktivuje při tzv.

panickém brzdění výstražná světla, 

a upozorní tak ostatní řidiče na hrozící

nebezpečí.

BEZPEČNOST
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Změnou prochází také audio systémy 

a navigační systémy. Od modelového

roku 2007 je kazetová mechanika 

v autorádiu Melody nahrazena přehrá-

vačem CD. Autorádio Melody s mož-

ností přehrávání audio kazet již nebude

nadále v nabídce. Autorádio Stream

umožňuje nově kromě přehrávání kla-

sických hudebních CD přehrávat také

CD s hudbou ve formátu MP3. U navi-

gačního systému Cruise dochází ke

změně potisku některých ovládacích

prvků. Významnou novinkou na poli

audio systémů je zdířka pro připojení

audiosignálu v Jumbo boxu, která

umožňuje připojení externího zdroje

zvuku jako je například přehrávač MP3,

iPOD apod. Tato položka rozšiřuje pale-

tu mimořádných výbav pro celou

modelovou řadu Octavia kromě základ-

ní výbavové verze Classic.

Vyhřívání zadních sedadel 

Vyhřívání zadních sedadel rozšiřuje paletu

mimořádných výbav a poskytuje komfort

cestování na zadních sedadlech. Vyhříva-

ná zadní sedadla lze získat v klasickém

provedení interiéru čalouněném látkou 

a jsou dostupná pro celou modelovou

řadu Octavia kromě základního výbavo-

vého stupně Classic. V kombinaci s inte-

riérem čalouněným v kůži lze tento

komfortní prvek pořídit také ve výba-

vových verzích Elegance a 4x4 Elegance.

KOMFORT

Vyhřívání zadních sedadel 

Zdířka pro připojení audiosignálu v Jumbo boxu

Autorádio Melody s CD přehrávačem Autorádio Stream s CD a MP3 

Autorádio Audience s CD a MP3 Navigační systém Cruise se změ-
něným potiskem



ZÁKAZNICKÉ VÝHODY: 

• Automatická aktivace varovných světel při prudkém brzdění výrazně snižuje riziko nárazu zezadu, především v dálničním

provozu.

• Vyhřívání zadních sedadel rozšiřuje seznam prvků mimořádné výbavy a dává prostor zákazníkovi zvolit příjemné cestování 

v zimním období také pro cestující na zadních sedadlech čalouněných látkou nebo v kůži.

• Osobní nastavení komfortních funkcí dává zákazníkovi velmi praktickou možnost individuálního nastavení vybraných funkcí

tak, aby se pro něj stalo ovládání vozu intuitivním.

• Originální autorádia Škoda vycházejí zákazníkům vstříc tím, že umožňují přehrávat hudební CD (Melody) nebo v dnešní

době stále více rozšířenější formát hudebních nahrávek ve formátu MP3 (Stream).

• Zdířka pro připojení audiosignálu v Jumbo boxu umožní snadno přehrávat oblíbenou hudbu uloženou například v osobním

MP3 přehrávači.

• Originální kola z lehkých slitin o rozměru 17“ může zákazník objednat pro vozy Octavia nebo Octavia Combi ve výbavových

stupních Ambiente a Elegance bez nutnosti pořízení sportovně upraveného podvozku.

MODELOVÁ ŘADA ŠKODA OCTAVIA

Nové barevné odstíny

Metalická barva béžová Cappuccino Metalická barva šedá Anthracite Metalická barva šedá Satin

Nabídka barev pro modelovou řadu

Octavia (včetně modelu Octavia Tour)

se rozšiřuje o metalickou béžovou

barvu Cappuccino, která nahrazuje

dosavadní béžovou metalickou barvu

Sahara. Nové metalické šedé barvy

Anthracite (od 27. týdne 2006) a Satin

(od 43. týdne 2006) vystřídají v nabídce

původní odstíny šedých metalických

barev Graphite a Stone.

DESIGN

Poznámka: Odstíny barev jsou pouze ilustrativní.
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Verze s pohonem všech kol 4x4 je od

modelového roku 2007 dostupná ve

dvou stupních výbavy, a sice základním

4x4 a vyšším 4x4 Elegance. Základním

interiérem pro verzi 4x4 Elegance je

interiér Eminent Onyx.

Oproti výchozímu stupni výbavy 4x4

nabízí verze 4x4 Elegance navíc tyto

prvky standardní výbavy:

• Elektronicky řízená klimatizace

Climatronic

• Elektrické ovládání oken vzadu

• Jumbo box (s nastavitelnou loketní

opěrou vpředu)

• Další 4 reproduktory vzadu

• Držák na brýle

• Síť pro upevnění zavazadel 

v zavazadlovém prostoru

• Tempomat

• Sklopná loketní opěra mezi zadními

sedadly s možností vytvoření

průchozího otvoru do

zavazadlového prostoru

ZÁKAZNICKÉ VÝHODY: 

• Druhý výbavový stupeň pro verzi Octavia Combi 4x4 rozšiřuje nabídku 

standardní výbavy, ale i možnost výběru dalšího provedení interiéru. 

ŠKODA OCTAVIA COMBI 4x4



ZÁKAZNICKÉ VÝHODY: 

• Standardně montovaná tónovaná skla vnějších zpětných zrcátek pro modely RS omezují možnost oslnění vozidlem

jedoucím v závěsu a navíc vytvářejí dojem hodnotnějšího vozu.

• Nové barvy nabízejí nový pohled na vozy Octavia RS. Elegantní bílá Candy zvýrazní kontury a efektní detaily vozu 

a dynamická Sprint umožní zákazníkovi vyjádřit své postoje a zvýraznit svůj vůz v šedi každodenního provozu.

• Červené brzdové třmeny lépe vystihují dravost, sílu a temperament vozu Octavia RS.

MODELOVÁ ŘADA ŠKODA OCTAVIA

Novinkou v oblasti funkčnosti i designu

jsou tónovaná skla vnějších zpětných

zrcátek, která jsou dostupná v exkluziv-

ních modelech Octavia RS a Octavia

Combi RS v rámci standardní výbavy.

Nové barevné odstíny

Special barva žlutá Sprint Uni barva bílá Candy Červené lakování brzdových třmenů

DESIGN
Novinky připravené v modelovém roce

2007 pro vůz Škoda Octavia RS se týkají

především vnějšího designu. Jsou

připraveny nové vnější barvy, a to žlutá

Sprint a bílá Candy (od 22. týdne 2006).

Brzdové třmeny kotoučových brzd mají

nově červené lakování (od 27. týdne

2006).

ŠKODA OCTAVIA RS

Poznámka: Odstíny barev jsou pouze ilustrativní.
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Autorádio Symphony se u modelové

řady Octavia Tour v modelovém roce

2007 objevuje v inovované podobě 

s možností přehrávat klasická hudební

CD včetně kompaktních disků s hudbou

ve formátu MP3.

ZÁKAZNICKÉ
VÝHODY: 

• Autorádio Symphony umožňuje

přehrávání hudby ve formátu

MP3, který je vzhledem k

dnešním trendům stále častější.

Autorádio Symphony s CD a MP3

DESIGN
Nabídku barev pro modelovou řadu

Octavia Tour oživí nové šedé metalické

barvy Anthracite (od 27. týdne 2006) 

a Satin (od 43. týdne 2006), které nah-

radí dosavadní metalické barvy šedá

Graphite a šedá Stone. Stejně tak nah-

radí původní metalickou barvu béžová

Sahara nový odstín béžové metalické

barvy Cappuccino.

Ilustrativní ukázky nových barevných

odstínů jsou uvedeny na straně 8. 

ŠKODA OCTAVIA TOUR



NOVÉ MOTORIZACE

1,4 16V/59 kW

V nabídce pohonných jednotek pro

modely Fabia Combi, Fabia Sedan,

Octavia a Octavia Combi nahradí ben-

zinový motor 1,4 o výkonu 59 kW dosa-

vadní benzinový motor 1,4 o výkonu 55

kW. Pro modelovou řadu Fabia se bude

používat označení 1,4 16V/59 kW,

modelová řada Octavia bude používat

označení 1,4 MPI/59 kW. Štítky s označe-

ním motoru na zádi vozu zůstanou 

u obou modelových řad nezměněny.

Nový motor se bude dodávat ve spojení

s mechanickou pětistupňovou převodov-

kou MQ 200.

KONSTRUKČNÍ ZNAKY:

• čtyřdobý řadový čtyřválec, chlazený

kapalinou,

• blok motoru i hlava válců z hliníkové

slitiny,

• dva vačkové hřídele v hlavě válců –

rozvod 2x OHC, čtyři ventily na válec,

rolničková vahadla (pro snížení tření),

hydraulická zdvihátka s automatickým

vymezováním ventilové vůle,

• elektronický plynový pedál s bezkon-

taktním snímačem pohybu pedálu,

• plastové sací potrubí,

• elektronicky řízené čtyřbodové

sekvenční vstřikování,

• bezúdržbové zapalování s přímým

řízením čtyř zapalovacích cívek (pro

každý válec zvlášť),

• motor uložený vpředu napříč,

• dva trojčinné katalyzátory – hlavní a

předřazený (menší a umístěný blízko

motoru za sběrným potrubím – po

studeném startu se rychleji ohřívá na

provozní teplotu), dvě sondy lambda,

• recirkulace výfukových plynů s elek-

tricky ovládaným ventilem,

• vzduchový filtr integrovaný do desig-

nového krytu motoru.
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Fabia 1.4 16V/59 kW
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Motor: Fabia 1,4 16V/59 kW (80 k)

Octavia 1,4 MPI/59 kW (80 k)

Počet válců 4

Zdvihový objem 1390 cm3

Vrtání x zdvih 76,5 mm x 75,6 mm

Max. výkon při otáčkách 59 kW při 5000 min-1

Max. točivý moment při otáčkách 132 Nm při 3800 min-1

Kompresní poměr 10,5 : 1

Exhalační norma Fabia EU 4 (EU 2 DDK)

Octavia EU 4

Převodovka: MQ 200

Převodovka mechanická pětistupňová, 

plně synchronizovaná

Převodové stupně I-3,77 II-2,10 III-1,39 

IV-1,03 V-0,81 Z-3,18

Stálý převod Fabia 3,882

Octavia 4,533výkon točivý moment
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1,9 TDI PD/77 kW s filtrem pevných částic DPF

Nároky zákazníků i veřejných institucí na

ekologický provoz automobilů stále rostou,

a proto s náběhem nového modelového

roku 2007 přichází možnost objednat tuto

oblíbenou motorizaci také ve verzi 

s bezúdržbovým filtrem pevných částic

DPF, který umožňuje velmi ekologický

provoz naftového motoru. Během použí-

vání vozu není nutné dolévat jakákoli adi-

tiva pro zajištění funkčnosti filtru pevných

částic. Vyspělá technologie vysokotlakého

vstřikování nafty systémem čerpadlo-trys-

ka zajišťuje splnění emisní normy EU 4 

i bez filtru pevných částic DPF. S filtrem

pevných částic jsou vozy Octavia ještě

ohleduplnější k životnímu prostředí. 

Tento motor se dodává v modelech

Octavia, Octavia Combi a Octavia Combi

4x4.
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Octavia 1.9 TDI PD/77 kW

Motor: 1,9 TDI PD/77 kW (105 k) DPF

Počet válců 4

Zdvihový objem 1896 cm3

Vrtání x zdvih 79,5 mm x 95,5 mm

Max. výkon při otáčkách 77 kW při 4000 min-1

Max. točivý moment při otáčkách 250 Nm při 1900 min-1

Kompresní poměr 18,5 : 1

Exhalační norma EU 4

KONSTRUKČNÍ ZNAKY:

• elektronicky řízené přímé vysokotlaké

vstřikování sdruženými vstřikovači čer-

padlo-tryska (tzv. Pumpe – Düse System),

• přeplňování výfukovým turbodmy-

chadlem s nastavitelnou geometrií

lopatek (VTG – Variable Turbine

Geometry),

• blok válců z šedé litiny,

• hliníková hlava válců,

• pětkrát uložený klikový hřídel,

• vačkový hřídel umístěný v hlavě válců

– rozvod OHC, dvouventilová techni-

ka,

• hydraulická hrníčková zdvihátka 

s automatickým vymezováním ven-

tilové vůle,

• oxidační katalyzátor, 

• bezúdržbový filtr pevných částic DPF,

• motor uložený vpředu napříč.

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ:

• Ve verzích Octavia a Octavia Combi

lze tento motor spojit s pětistupňo-

vou mechanickou převodovkou 

(MQ 250) nebo se šestistupňovou 

automatickou převodovkou DSG 

s možností manuální volby převo-

dových stupňů Tiptronic (DQ 250).

• Octavia Combi 4x4 kombinuje tento

motor výhradně se šestistupňovou

mechanickou převodovkou (MQ 350).

Podrobné údaje o převodovkách MQ 250,

MQ 350 a DQ 250 naleznete v materiá-

lech „Informace na podporu prodeje

4/2004 - Převodovky pro nový model

Škoda Octavia”, „Training Guide 

Škoda Octavia” nebo na Škoda 

Portále pod odkazem „CMP”. 

výkon točivý moment



2,0 TDI PD/103 kW s filtrem pevných částic DPF

Nově je tento přeplňovaný naftový

motor s bezúdržbovým filtrem pevných

částic k dispozici také pro model Octavia

Combi 4x4 (od 27. týdne 2006).

Rozšiřuje tak nabídku motorizací pro

verzi 4x4 na tři pohonné jednotky.
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Octavia 2.0 TDI PD/103 kW

NOVÉ MOTORIZACE

Motor: 2,0 TDI PD/103 kW (140 k) DPF

Počet válců 4

Zdvihový objem 1968 cm3

Vrtání x zdvih 81,0 mm x 95,5 mm

Max. výkon při otáčkách 103 kW při 4000 min-1

Max. točivý moment při otáčkách 320 Nm při 1750 min-1

Kompresní poměr 18,5 : 1

Exhalační norma EU 4

Převodovka: MQ 350

Převodovka mechanická šestistupňová, 

plně synchronizovaná

Převodové stupně I-3,77(1) II-2,09 (1) III-1,32(1) 

IV-0,91(1) V-0,90(2) VI-0,76(2) Z-4,55

Stálý převod (1)-3,875 (2)-3,100

KONSTRUKČNÍ ZNAKY:

• elektronicky řízené přímé vysokotlaké

vstřikování sdruženými vstřikovači čer-

padlo-tryska (tzv. Pumpe – Düse

System),

• přeplňování výfukovým turbodmy-

chadlem s nastavitelnou geometrií

lopatek (VTG – Variable Turbine

Geometry),

• blok válců z šedé litiny,

• hliníková hlava válců,

• pětkrát uložený klikový hřídel,

• dva vačkové hřídele umístěné v hlavě

válců – rozvod 2x OHC, čtyřventilová

technika,

• hydraulická hrníčková zdvihátka 

s automatickým vymezováním ven-

tilové vůle,

• oxidační katalyzátor, 

• bezúdržbový filtr pevných částic DPF,

• motor uložený vpředu napříč.

POHONNÉ ÚSTROJÍ:

• spojka – třecí suchá, jednokotoučová,

s talířovou pružinou a bezazbestovým

obložením, hydraulicky ovládaná,

• převodovka – mechanická šesti-

stupňová, plně synchronizovaná 

MQ 350.

výkon točivý moment



2,0 TDI PD/125 kW s filtrem pevných částic DPF

Nabídku výkonných motorů pro modely

Octavia RS a Octavia Combi RS rozšíří

(od 27. týdne 2006) tato pohonná jed-

notka doplněná o bezúdržbový filtr

pevných částic. Točivý moment motoru

se přenáší na kola přední nápravy pro-

střednictvím šestistupňové převodovky.

2,0 TDI PD/125 kW je vůbec prvním mo-

torem TDI s vysokotlakým vstřikováním

paliva systémem čerpadlo-tryska s tzv.

piezoprvkem. Použití těchto inovativních

piezoelektrických vstřikovačů umožňuje

výhodnější řízení vstřikovacího procesu,

větší počet vstřiků během jednoho pra-

covního cyklu a flexibilní nastavení vstři-

kovaného množství v jednotlivých dáv-

kách paliva. Výhodou pro zákazníka je

vysoký měrný výkon motoru, nízká spo-

třeba paliva při současném zachování

nízké hladiny hluku a vibrací motoru.
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Motor: 2,0 TDI PD/125 kW (170 k) DPF

Počet válců 4

Zdvihový objem 1968 cm3

Vrtání x zdvih 81,0 mm x 95,5 mm

Max. výkon při otáčkách 125 kW při 4200 min-1

Max. točivý moment při otáčkách 350 Nm při 1800 min-1

Kompresní poměr 18,5 : 1

Exhalační norma EU 4

Převodovka: MQ 350

Převodovka mechanická šestistupňová, 

plně synchronizovaná

Převodové stupně I-3,77(1) II-2,09 (1) III-1,32(1) 

IV-0,92(1) V-0,90(2) VI-0,76(2) Z-4,55

Stálý převod (1)-3,684 (2)-2,917

KONSTRUKČNÍ ZNAKY:

• elektronicky řízené přímé vysokotlaké

vstřikování sdruženými piezo-

elektrickými vstřikovači čerpadlo-tryska

(tzv. Pumpe – Düse System),

• přeplňování výfukovým turbodmy-

chadlem s nastavitelnou geometrií

lopatek (VTG – Variable Turbine

Geometry),

• blok válců z šedé litiny,

• hliníková hlava válců,

• pětkrát uložený klikový hřídel,

• dva vačkové hřídele umístěné v hlavě

válců – rozvod 2x OHC, čtyřventilová

technika,

• hydraulická hrníčková zdvihátka 

s automatickým vymezováním ven-

tilové vůle,

• oxidační katalyzátor, 

• bezúdržbový filtr pevných částic DPF,

• motor uložený vpředu napříč.

POHONNÉ ÚSTROJÍ:

• spojka – třecí suchá, jednokotoučová,

s talířovou pružinou a bezazbestovým

obložením, hydraulicky ovládaná,

• převodovka – mechanická šesti-

stupňová, plně synchronizovaná 

MQ 350.

výkon točivý moment



Pouze pro interní potřebu.

Rozdělovník:

ředitel (majitel) obchodu 

vedoucí prodeje

prodejci

Způsob založení

Složka: Úspěšný prodej nových vozů

Spis 9: Výrobní informace

ŠkodaAuto, Marketing

Mladá Boleslav

Květen 2006

www.skoda-auto.cz

Veškeré údaje týkající se rozsahu dodávek,

technických dat, konstrukce, výbavy, materiálů

a vnějších vyobrazení jsou nezávazné a vztahují 

se k termínu tiskové uzávěrky. Škoda Auto 

si vyhrazuje právo na změny.




