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Modernizace modelové řady Škoda Octavia se 
nevyhnula ani crossoverové verzi Scout. Ta působí 
svým vzhledem robustněji, ale především je dobře 
vybavena pro jízdu po špatných cestách.

Modernizace nejdůležitější modelové řady značky 
Škoda se dotkla i verzí RS a Scout, které celosvětově 
představují 13 resp. 6 % objemu prodeje. Jedná se 
o varianty prodávané s mnohem vyšší mírou zisku 
než standardní varianty. Základní cena verze Scout 
1,8 TSI 4x4 AP je 771 900 Kč.

Kombi s pohonem všech kol Octavia Scout 
představuje přitažlivou kombinaci vozu vhodného 
pro každodenní použití s vysokou mírou komfortu 
současně poskytujícího nadstandardní možnosti při 
potřebě pohybovat se mimo zpevněné cesty. Po 
technické stránce si nezadá s vozy SUV. Stejně jako 
ty lepší z nich dokáže zdolávat i poměrně náročný 

terén a zvládá i jízdu za extrémně nepříznivého 
počasí. Nečiní mu problém velký boční náklon 
ani strmá stoupání, kdy řidiči při volbě režimu off-
road pomáhá elektronika. Od SUV se liší jen nižší 
stavbou. Navzdory zvýšené světlé výšce (171 mm) 
řidič sedí níž, než v SUV, takže při jízdě mimo silnice 
nemá takový přehled o okolí. To je vyváženo vyšším 
komfortem při mnohem častější jízdě po silnici a 
mimořádnou praktičností.

V přepracovaném interiéru jsou vyhřívaný 
tříramenný kožený volant s multifunkčními tlačítky 
a vyhřívaná přední sedadla se speciální potahovou 
látkou Thermoflux. Zavazadlový prostor má objem 
610 l, po sklopení zadního sedadla 1740 l při šířce 
1010 mm. 

Na výběr jsou dva čtyřválce přeplňované 
turbodmychadlem - zážehový 1,8 TSI a vznětový 
2,0 TDI. Standardně dodávaný pohon všech kol 4×4 
pracuje s kompaktní elektronicky řízenou hydraulicky 
ovládanou lamelovou spojkou. Adaptivní podvozek 
DCC (Dynamic Chassis Control) dává možnost volby 
jízdního režimu zde rozšířenou o mód Off road. 

Technická data a ceník najdete na str. 10 (jen v 
pdf verzi)
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www.autoweek.cz
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Hyundai Motor na Nürburgringu testoval i30 N 
První model značky vysokovýkonných vozů Hyundai N - Hyundai i30 N - se v téměř 
sériové podobě zúčastnil vytrvalostního závodu šampionátu VLN na Severní smyčce 
Nürburgringu. Závod posloužil jako součást přípravy na závod 24 hodiny na Nürburgringu, 
který se uskuteční koncem května. 
Hyundai Motor na start tohoto závodu 
postaví dva vozy i30 N ve specifikaci, 
která je velmi blízká podobě, která 
se bude sériově vyrábět. Oba budou 
poháněny přeplňovaným motorem 
2,0 l jako sériový i30 N. Hyundai i30 se 
vyrábí v Nošovicích. 
Hyundai má na Nürburgringu vlastní 
zkušební centrum, které provozuje 
Technické středisko Hyundai Motor 
Europe. 
více na www.autoweek.cz

Nová Fiesta do prodeje
Sedmá generace Fordu Fiesta přijede 
do České republiky na přelomu 
června a července. Importér už 
zveřejnil ceny pro český trh a tím 
oficiálně zahájil prodej. V rámci 
zaváděcí nabídky dostanou všichni 
zákazníci zdarma pětiletou záruku. 
Na rozdíl od svých předchůdkyň 
nemá nová Fiesta patřit do hlavního 
proudu, ale chce mířit mezi prémiová 

auta. V segmentu malých aut bude mít Ford dva modely - kromě Fiesty i cenově 
dostupný Ka+. Nová Fiesta je s délkou 4040 mm a rozvorem náprav 2493 mm proti té 
současné větší. Zavazadlový prostor má objem 303 l/984 l. V létě se objeví standardní 
verze Trend a bohatě vybavená Titanium. Později přijdou luxusní Vignale a sportovní 
ST-Line. Ceny začínají na 304 990 Kč za verzi Trend s třídveřovou karoserií a motorem 1,1 
l/70 k, s pětidveřovou karoserií přijde na 321 990 Kč. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Volvo chce svůj první elektromobil vyrábět v Číně a odtud jej vyvážet do světa.
- Šéf Bugatti Wolfgang Dürheimer připustil možnost výroby čtyřdveřového luxusního 
vozu.
- Ford v Evropě ukončil výrobu Focusu s elektrickým pohonem a zaměří se na hybridní 
dodávky.
- Automobilka Borgward se chce vrátit do Brém a proto tam nakoupila pozemky pro 
stavbu továrny.
- Dělníci v německých závodech jsou se mzdovými náklady přes 50 eur na hodinu 
zdaleka nejdražší v rámci celosvětového automobilového průmyslu.
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Kombi Opel Insignia Sports Tourer nové generace je 
až o 200 kg lehčí a má o 130 l větší zavazadlový prostor 
oproti předchůdci. Především je ale praktičtější a 
využívá technická řešení běžná u prémiových vozů. 
Stejně jako pro liftback Grand Sport i pro kombi 

Insignia Sports Tourer platí filosofie Opelu neusilovat 
o prémiové auto, ale nabízet  špičkovou výbavou s 
příznivou cenou. Opel ovšem při nepopiratelné kvalitě 
svých vozů potřebuje také generovat zisk.

Úplně nová platforma Epsilon 2 má o 92 mm 
prodloužený rozvor na 2829 mm a délku 4986 
mm. Nízká karoserii (výška je jen 1500 mm) dodává 
vozu dynamický vzhled. Stříbřité střešní ližiny ( jsou 

standardní výbavou u všech verzí) vůz vizuálně 
prodlužují. Netradiční je členitý tvar zádě, kombinující 
požadavek opticky snížit záď a současně vyjít vstříc 
požadavkům na efektivní aerodynamické řešení. 

Nová platforma umožňuje použití aktivního tlumení 
podvozku FlexRide stejně jako unikátního 
systému pohonu všech kol Twinster AWD 
Drive Module se systémem Torque Vectoring. 
Unikátní nabídkou jsou rychlejší, přesnější a 
výkonnější adaptivní světlomety IntelliLux LED 
nové generace. 

Kombi Sports Tourer má objem zavazadlového 
prostoru 560 l resp. 1665 l se sklopenými 
opěradly zadních sedadel. Jeho délka 
vzrostla o 97 mm na 2005 mm při sklopených 
opěradlech zadních sedadel. U tohoto 
kombi ale je důležitější jeho využitelnost a 
v tomto ohledu je Insignia Sports Tourer 
příkladná. Příplatkový komplet FlexOrganizer 
s kolejničkami na podlaze, dělícími sítěmi a 

dalšími prvky pomáhá upevnit náklad. 

Akční cenová nabídka začíná na 594 900 Kč za verzi 
1,5 Turbo/104 kW (140 k) s výbavou Selection, resp. 
664 900 Kč s 1,6 CDTi ecoTEC/81 kW (110 k).

Technická data a ceník najdete na str. 11 (jen v 
pdf verzi)

více na
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PSA do USA s car-sharingem 
Zřízením služby sdílení automobilů Free2Move v Los Angeles je začátkem postupného 
návratu skupiny PSA Group do Severní Ameriky v rámci desetiletého projektu, který 
je součástí plánu „Push to Pass“. První služby mobility v USA bude zajišťovat značka 
skupiny PSA Free2Move a její partner TravelCar. Nabídka sdílení automobilu mezi 
cestujícími bude k dispozici nejprve na letišti v Los Angeles, později na větším území 
USA. Cílem je optimalizace stávajícího vozového parku řešením, které bude výhodné 
pro majitele vozů i pro nájemce 
automobilů. Úkolem subjektu bude 
nejprve rozvíjet služby mobility a 
následujícím krokem bude využití 
modelů skupiny PSA. Zatím nebylo 
rozhodnuto se kterou značkou 
(Peugeot, Citroën nebo DS) se PSA 
na severoamerický trh hodlá vrátit.
více na www.autoweek.cz

Místo autosalonu výstava technologií?
Mezinárodní autosalon ve Frankfurtu 
IAA letos čelí velkému odlivu zájmu 
automobilek. Účast na jednom z 
nejvýznamnějších letošních autosalonů 
IAA odřekly značky Alfa Romeo, DS, 
Fiat, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, 
Peugeot a Volvo. Vzhledem k tomuto 
vývoji dalších osm automobilek údajně 
zvažuje svou účast. PSA Group odvolala 
Peugeot a DS, ale prezentovat se bude 
značka Citroën.

Podle německého Sdružení automobilového průmyslu VDA budou pro návštěvníky 
náhradou hi-tech společnosti nabízející řešení pro automobilový průmysl jako jsou 
Siemens, IBM, T-Systems, Qualcomm, Sony, NXP nebo TomTom. Zajímavý je ale údaj 
pořadatelů o 50 přihlášených automobilkách - mezi ně totiž VDA počítá i „mnoho 
mladých značek z Asie“.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 15. týdne na www.autoweek.cz v rubrice autoservis:
Dohoda PSA s odbory v Německu
Nové asistenční systémy vozu Škoda Octavia Scout
Dieta i na cestách - u čerpacích stanic Shell v nabídce deli2go
Brzdové destičky Valeo First
PSA a Total obnovily dlouhodobé partnerství
Operativní leasing Škoda Bez starostí přináší revoluční inovace 
Nové plnící stanice pro klimatizace Valeo ClimFill



Škoda Auto uvádí na domácí trh výrazně modern-
izované modely Rapid a Rapid Spaceback s rozšířenou 
výbavou a cenovým zvýhodněním. 
Designové změny na vozech modelové řady Rapid 
jsou zvláště výrazné na přídi. V předních světlome-
tech mohou nově být bi-xenonové výbojky. Výrazným 
poznávacím znakem jsou nová LED světla pro den-
ní svícení ve formě světelného pásu s integrovanou 
funkcí směrového světla, dodávaná v kombinaci s 
bi-xenonovými předními světlomety. Krycí skla zad-
ních světel jsou zatmavená, navíc dostupná s tech-
nologií LED.
Škoda pro modelovou řadu Rapid připravila také 
rozšířenou nabídku konektivity, zahrnující SmartLink+, 
novou aplikaci Škoda One App a služby Škoda Con-
nect včetně nabídky Infotainment Online pro info-
tainmentový systém Amundsen.
Modernizované modely Rapid a Rapid Spaceback pro 
modelový rok 2018 mají rozšířenou výbavu ve všech 
výbavových stupních s cenovým zvýhodněním 17 
400 až 64 500 Kč v závislosti na motorizaci a zvolené 
výbavě. Volitelně dostupná automatická dvouspojk-
ová převodovka DSG je nově k dispozici výhodněji, s 
navýšením ceny oproti přímo řazeným o 35 000 Kč.
Základní výbava Active (od 299 900 Kč) obsahuje pro 

modelový rok 2018 standardně klimatizaci, rádio 
Blues, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a 
cargo elementy v zavazadlovém prostoru. 
Cenová zvýhodnění platí i pro sportovně laděné 
verze Monte Carlo a crossoverový Rapid Spaceback 
ScoutLine. Další zvýhodnění pro modely Rapid a 
Rapid Spaceback nabízejí výbavové pakety Plus.
V rámci modernizace modely Škoda Rapid a Škoda 
Rapid Spaceback dostaly litrový přeplňovaný záže-
hový motor TSI, který je o 10 kg lehčí než dosud 
používaný 1,2 TSI.

Škoda Rapid a Rapid Spaceback modelový rok 2018

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Německá pošta předstihla automobilky
Německá pošta vyvinula a vyrábí jednoduchá dodávková vozidla s plně elektrickým 
pohonem StreetScooter pro dopravu zásilek v centrech měst. Zájem o služby pošty 
rychle roste v souvislosti s rostoucí oblibou nákupů přes internet. Proto pošta potřebuje 
zdvojnásobit počet těchto vozidel ze současných 2500 na 5000. Vedení Deutsche 
Post se proto rozhodlo rozšířit výrobu s cílem roční produkce až 20 000 vozidel s tím, že 
StreetScootery bude prodávat i externím zákazníkům se základní cenou 32 000 eur 
(850 000 Kč). 
Skupina německé pošty se rozhodla 
pro vlastní výrobu dodávkových vozidel 
s elektrickým pohonem poté, co její 
požadavky všechny automobilky odmítly 
splnit. Místo toho vyvinula vlastní vozidlo 
odpovídající přesně potřebám pošty a 
v roce 2014 uvedla první StreetScootery 
do provozu. Technickým partnerem při 
vývoji byla společnost Bosch. 
více na www.autoweek.cz

Bosch a Daimler spolupracují na 
autonomním řízení
Společnosti Bosch a Daimler se 
dohodly na založení vývojové 
aliance, která si klade za cíl 
vytvořit systém, díky kterému se 
plně autonomní vozidla bez řidičů 
stanou v ulicích měst realitou 
už začátkem příštího desetiletí. 
Cílem je společný vývoj softwaru 
a algoritmů pro autonomní jízdní 

systém. Systém pro plně autonomní vozidla chtějí uvést na trh již začátkem příštího 
desetiletí. Mezi cíle patří vývoj a spuštění systému připraveného k výrobě pro autonomní 
taxi. Tato technologie mimo jiné zvýší i atraktivitu sdílení automobilů. Lidé budou moci 
v předem definovaných městských částech použít svoje chytré telefony k tomu, aby 
si rezervovali sdílené vozidlo nebo městská autonomní taxi, a to za nimi samo přijede 
a doveze je tam, kam budou potřebovat.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 15. týdne na www.autoweek.cz v rubrice užitková 
a nákladní vozidla:
Limitovaná edice Tatra Phoenix Präsident
MAN se připojil k iniciativě CharIN
Znovu sedlové tahače Tatra



Personalia z

Mitsubishi s novým PR manažerem
nového PR manažera. Ve výběrovém 
řízení se podle dostupných informací 
předvedly desítky lidí, včetně několika 
novinářů. Na pozici PR A Marketing 
manager nakonec nastoupil od 10. 
dubna Marek Vodička, který přichází od 
společnosti Nissan Sales CEE, kde šest 
let pracoval na vedoucích pozicích v 
rámci oddělení PR a Marketingu. V nové 
pozici bude Marek Vodička zodpovědný 
za komunikaci s médii a realizaci PR a 
marketingových projektů spojených se 
značkou Mitsubishi Motors na českém 
trhu. 
„Marek Vodička je pro nás významnou 
posilou. Pro Mitsubishi je v ČR 
maximálně důležité nadále zlepšovat 
kvalitu a intenzitu komunikace naší 
značky i jednotlivých modelových 
řad.“ komentuje změny ve společnosti 
Managing Director M Motors Martin 
Saitz.

Finančním ředitelem roku 2016 je Brix 
z LeasePlanu
Finančním ředitelem roku 2016 se 
stal Martin Brix z firmy LeasePlan 
Česká republika, tuzemské pobočky 
společnosti v oblasti správy 
podnikových automobilových flotil. 
Odbornou anketu každoročně 
pořádá Klub finančních ředitelů (CFO 
Club). Porota ocenila zejména kroky 
zaměřené na vyšší efektivitu interních 
firemních procesů, které v loňském 
roce vedly k nárůstu provozního zisku 
českého zastoupení LeasePlanu o 
19 %. Brix nastoupil do LeasePlanu v 
roce 2000 na pozici Credit Analyst, 
od roku 2003 tady pracoval jako Risk 
Manager. V roce 2007 jej centrála 
skupiny vyslala do Rumunska, kde 
se coby finanční ředitel podílel na 
rozjezdu tamější pobočky. Už po 
třech letech provozu začala firma 
vydělávat a během necelých pěti let 
se stala lídrem rumunského trhu.
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O rozšířenou bezpečnost se v přepracovaném voze 
Škoda Octavia Scout starají nové asistenční systémy: 
Front Assist včetně nouzové brzdy City s prediktivní 
ochranou chodců, Blind Spot Detect, Rear Traffic 
Alert, asistent pro 
jízdu s přívěsem 
Trailer Assist a Ma-
noeuvre Assist.
Pro vůz Škoda Oc-
tavia Scout jsou k 
dispozici infotain-
ment systémy ne-
jnovější generace s 
kapacitním dotyk-
ovým displejem. Vr-
chol nabídky před-
stavuje navigační 
systém Columbus s 9,2“ monitorem, Wi-Fi hotspotem 
a volitelným LTE modulem, s jejichž pomocí mohou 
být cestující vždy online.
Mobilní online služby Škoda Connect se dělí do dvou 
kategorií: služby Infotainment online, které poskytují 

informace a zábavu, a služby Care Connect, které 
slouží jako asistenční služby a umožňují vzdálený 
přístup k vozu. Díky novému portálu Škoda Con-
nect mohou být tyto služby využívány i v domácím 

počítači. Řidič může 
služby konfigurovat 
a do vozu přenášet 
cíle nebo trasy. 
Přenos dat služeb 
Care Connect 
probíhá přes SIM 
kartu, která je pe-
vně zabudovaná ve 
vozidle s modulem 
LTE pro vysokory-
chlostní připojení k 
internetu. Tísňové 

volání (Emergency Call) je ve vylepšeném voze Ško-
da Octavia Scout součástí standardní výbavy.

Škoda Octavia Scout - ceny a technická data

více na
www.autoweek.cz
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Žádné jiné kombi střední třídy neposkytuje tolik 
nejmodernější techniky jako nová Insignia Sports 
Tourer.  
Pro maximální ulehčení manipulace se zavazadly jsou 
elektrické dveře zavazadlového prostoru ovládané 
senzorem, takže nepotřebují fyzický dotyk vozidla. 
Dveře zavazadlového prostoru se dají otevřít také 
tlačítkem na dveřích a dálkovým ovládáním na klíči. 

Inteligentní systém současně rozezná překážky a v 
kritické situaci pohyb dveří zastaví. Výška otevření dveří 
zavazadlového prostoru se navíc dá naprogramovat, 
například když auto stojí v garáži. 
Prvky jako Lane Keep Assist s automatickými 
korekcemi řízení, Adaptive Cruise Control s 
automatickým nouzovým brzděním, nový projekční 
(Head up) displej a kamerový systém se záběrem 360° 

zvyšují bezpečnost 
jízdy. Elektronické 
asistenční systémy 
využívají kameru i 
radar. 

Opel Insignia Sports Tourer - ceny a technická data

více na
www.autoweek.cz
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Unikátní pohon všech kol Opel Twinster AWD

Druhá generace Opelu Insignia využívá novou 
platformu Epsilon 2 umožňující použití unikátního 
systému pohonu všech kol Twinster AWD Drive 
Module se systémem Torque Vectoring. Vzešel ze 
spolupráce se společností GKN Driveline, ale byl 
vyvinut speciálně pro model Insignia.
Systém pohonu všech kol Twinster využívá techniku 
Active Twin Clutch 
Technology, tedy dvě 
elektronicky ovládané 
vícelamelové spojky, 
které nahrazují 
mechanický diferenciál 
zadní nápravy a podle 
potřeby nezávisle 
připojují levé a pravé 
zadní kolo. Tato 
konstrukce umožňuje 
aktivní rozdělování 
točivého momentu na 
kola (Torque Vectoring). 
Insignia nové generace je prvním automobilem v 
segmentu střední třídy vybaveným touto technikou. 
Podobný systém od GKN mají i vozy Range Rover 
Evoque a Ford Focus ST, nicméně ve spolupráci s 
techniky Opelu byl pro Insignii speciálně upraven a 
nastaven.

Při jízdě v zatáčce se větší podíl točivého momentu 
přenáší na vnější zadní kolo, což vyvolává pocit, že 
vozidlo zatáčí kolem své svislé osy - proto vůz přesněji 
zatáčí a spontánněji reaguje na pohyby volantu. 
Torque Vectoring přispívá také ke zvýšení aktivní 
bezpečnosti, protože k rozdělování točivého momentu 
na jednotlivá kola dochází v souladu se změnami 

polohy škrticí klapky, 
úhlu natočení volantu 
a s ohledem na povrch 
silnice. Systém dokáže 
reagovat rychleji, než 
motor vyvine zvýšený 
točivý moment.
Toto inteligentní 
rozdělování točivého 
momentu vyvolává 
efekt, že vozidlo kolem 
své osy snadněji 
zatáčí (tzv. funkce Yaw 
Damping), takže se 

chová neutrálněji, má lepší stabilitu a snáze se ovládá. 
Řidič si může nastavit intenzitu efektu zmírnění 
pohybu zatáčení okolo svislé osy volbou příslušného 
jízdního režimu na dotykovém displeji: od vysoké 
úrovně v komfortním režimu Tour přes neutrální 
Standard až po nízkou v režimu Sport.

více na
www.autoweek.cz
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Cebia chce řešit podvody kolem ojetin komplexně 

Cebia vítá snahu o řešení problematiky stáčení 
kilometrů. Na základě letitých zkušeností a 
praktické znalosti problematiky navrhuje komplexní 
celoevropské řešení.
„Jediným efektivním řešením, které účinně zabrání 
podvodům s ojetými vozidly, je nový sdílený systém 
výměny dat mezi zeměmi. Omezit samotné stáčení 
kilometrů, jako to udělali v Belgii pomocí systému Car-
Pass, nestačí. Vozidlo totiž nemusí být stočeno, ale 
mohlo u něj dojít k závažnému poškození, které může 
chtít prodejce zatajit, může být evidováno v databázi 
odcizených vozidel nebo může být financováno 
leasingovou společností,“ komentuje rizika ojetin 
ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. 
„Dalším závažným problémem je zatajení skutečného 
původu vozidla, které nemusí pocházet ze země, kterou 
deklaruje prodejce. Nejzávažnějším problémem jsou 
odcizená vozidla se změněnou identitou pomocí 
padělání identifikátorů VIN. Závažných problémů a 

podvodů existuje kolem ojetin řada a často zůstávají 
zastíněny strachem z přetočených kilometrů,“ 
doplňuje Martin Pajer. 
„Aby bylo možné s určitou pravděpodobností vyloučit 
možnost stočení, je třeba mít k vozidlu minimálně 
jeden záznam za každý rok jeho provozování. Proto 
není dostačující databáze tvořená jen ze stavu 
kilometrů nahlášených při STK. Nové vozidlo totiž 
absolvuje STK až po čtyřech letech a pak každé 
dva roky. U sedmiletého auta tak jsou jen dva stavy 
počítadla, a to nestačí,“ říká Martin Pajer. 
„Rovněž se často zmiňuje mezinárodní systém výměny 
informací o vozidlech Eucaris. To je platforma, k níž se 
připojila řada zemí vč. ČR, ale do systému mají přístup 
výhradně orgány statní správy, ne spotřebitelé nebo 
prodejci,“ uvádí Martin Pajer. 
„Hlavním problémem jsou dovážené ojetiny, resp. 
nedostatek informací z jejich historie. Proto se musí 
vytvořit nový sdílený systém výměny dat s databází 

obsahující nejen 
kilometrové nájezdy, 
ale i jeho identifikaci, 
škody na vozidle, servisní 
historii a další podstatné 
informace z jeho historie. 
Každá země by měla 
vlastní národní systém a 
přes jednotné rozhraní 
by měla probíhat 
výměna dat. Cebia má 
v ČR nejvíce zkušeností 
a rádi nabídneme naše 
data ostatním partnerům 
v jiných zemích,“ 
konkretizuje řešení 
Martin Pajer. 
Cebia provozuje jediný 
komplexní systém pro 
prověření historie vozidel 
na trhu v ČR i zahraničí 
Autotracer na www.
zkontrolujsiauto.cz. 

více na
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Do druhého ročníku obnoveného Škoda Octavia Cupu 
podalo přihlášku 18 jezdců, ale objednáno už je 22 
vozů. Počet závodních víkendů vzrostl z 5 na 7. Nově 
se pojede seriál v německém Oscherslebenu a polské 
Poznani. Dvakrát seriál zavítá na mostecký autodrom. 
Poprvé společně s Czech Truck Prix na začátku září a 
podruhé s  mistrovstvím Evropy cestovních vozů FIA 
ETCC o víkendu 6. až 8. října. 
Základem zůstává Škoda Octavia RS 3. generace. 
U všech vozů byla instalována bezpečnostní nádrž 
podle předpisu FIA. Proti sezoně 2016 bylo u všech 
vozů optimalizováno nastavení motoru a převodovky, 
což se projeví hladší změnou rychlostních stupňů. 
Přepracováno bylo uchycení předního stabilizátoru a 
změnilo se i uchycení tlumičů a stabilizátorů. Zlepšilo 
se také odvětrání interiéru. 
Vůz pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s 
přímým vstřikováním benzinu 2,0 TFSI, který je po 
mechanické stránce úplně stejný jako v sériové Octavii 
RS. Jiná je pouze elektronika motoru značky Nira 
i7x, díky níž dosahuje výkon 206 kW (280 k) a točivý 
moment 380 N.m. 
Přední kola jsou zavěšena na ramenech typu 
McPherson s plně nastavitelnými klouby Unibal. Zadní 

víceprvková náprava má rovněž plně nastavitelné 
klouby Unibal. Vpředu jsou brzdy AP Racing se 
šestipístkovými třmeny a kotouči o průměru 362 mm. 
Zadní jsou z Octavie RS s kotouči o průměru 272 mm a 
s regulátorem brzdového tlaku. Tlumiče pérování jsou 
dvoucestné, nastavitelné značky Öhlins. Pneumatiky 
Pirelli R18 235/40 jsou na ráfcích Evo Corse 9x18. Vůz 
má hmotnost 1120 kg. 
Pro všechny vozy platí pravidlo stejné konstrukce 
vozu (výše uvedené úpravy dělal tým Křenek na všech 
vozech), stejných závodních pneumatik značky Pirelli 
a stejného paliva. Jezdec může volit ze dvou sad 
pružin a brzdových destiček, měnit nastavení tlumičů 
a tlak v pneumatikách. Taktiku během závodního 
víkendu musí uzpůsobit potřebě vystačit jen se šesti 
pneumatikami na suchý povrch.
Cena vozu je 1 450 000 Kč bez DPH. Pronájem vozu 
na závodní víkend s plným servisem přijde na 200 000 
Kč bez DPH. Roční startovné pro sezonu 2017 činí 180 
000 Kč. Cenou pro absolutního vítěze bude startovné 
pro ročník 2018 ve výši 180 000 Kč.

Škoda Octavia Cup do druhé sezony
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