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ŠKODA teaset eerste schetsen van gloednieuwe OCTAVIA 
RS iV 
 

› Officiële designschetsen onthullen sportieve uitblinker als vierde OCTAVIA-generatie 

› Eerste plug-inhybridemodel ŠKODA RS combineert prestaties en duurzaamheid 

› Sportieve details benadrukken de dynamische designtaal van ŠKODA’s bestseller 

 

ŠKODA wakkert de nieuwsgierigheid naar de gloednieuwe ŠKODA OCTAVIA RS iV aan. De 

Tsjechische autoconstructeur heeft drie officiële koetswerkdesignschetsen vrijgegeven. Die 

laten de sportieve uitblinker zien als vierde generatie OCTAVIA. Op 3 maart zal het model 

zijn wereldpremière vieren op het autosalon van Genève. Typische zwarte RS-details 

benadrukken de dynamische designtaal van ŠKODA’s bestseller met elegante proporties die 

lichtjes gegroeid zijn tegenover die van zijn voorganger. Als het eerste ŠKODA RS-model 

dat over een plug-inhybride aandrijving beschikt, is de OCTAVIA RS iV uniek in de manier 

waarop hij gezinsvriendelijke veelzijdigheid en sportwagenprestaties weet te combineren 

met duurzaamheid en efficiëntie. 

 

Twintig jaar na het debuut van de eerste OCTAVIA RS, is de ŠKODA OCTAVIA RS iV helemaal 

klaar om het volgende hoofdstuk te schrijven van wat een opmerkelijk succesverhaal is geworden. 

De OCTAVIA RS is extreem populair binnen de modelreeks. In de Europese kernmarkten van 

ŠKODA in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is elke vijfde OCTAVIA die aan de 

klant wordt afgeleverd een RS-model. Klanten waarderen de combinatie van een royaal ruim 

interieur, wendbaarheid en sportieve prestaties. De nagelnieuwe OCTAVIA RS iV met zijn plug-

inhybride aandrijving die een vermogen voortbrengt van 180 kW (245 pk) kan opscheppen over zijn 

buitengewoon zuinig brandstofverbruik en lage CO2-uitstoot wat hem bijzonder duurzaam maakt. 

 

De designschetsen verraden de OCTAVIA RS iV berline in coupéstijl en de dynamische COMBI-

break. De meest opvallende designelementen zijn een zwart ŠKODA-radiatorrooster en een 

sportieve voorbumperschort met enorme luchtinlaten en onderscheidende zwarte details. Grote 

lichtmetalen wielen, diffusers voor- en achteraan, en spoilers op de kofferklep van de berline en op 

het uiteinde van de daklijn van de COMBI onderstrepen de dynamische look van de OCTAVIA RS 

iV. 
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ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and 

SUPERB as well as the KAMIQ, KAROQ and KODIAQ. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India mainly through 
Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs approximately 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


