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Pět sportovců ŠKODA na srazu GTI
u jezera Wörthersee
› Hlavní hvězdy: soutěžní speciál Fabia R5, studie Fabia R5 Combi, učňovský vůz
ŠKODA FUNstar a Fabia s designovým paketem Red & Grey Plus
› Nejrychlejší Octavia všech dob: ŠKODA Octavia Combi RS 230
› Akční zážitek: jízdy v závodních minivozech
Mladá Boleslav/Reifnitz, 13. května 2015 – ŠKODA na legendárním srazu GTI u
rakouského jezera Wörthersee (13. až 16. května) ukazuje svou
sportovně-emocionální stránku. K vidění je hned pět sportovních vozů značky
ŠKODA: čtyři sportovní verze modelu ŠKODA Fabia a razantní ŠKODA Octavia
Combi RS 230. V rámci ‚ŠKODA Crazy Rallye Ride’ čeká návštěvníky skutečně
akční zábava při jízdě se závodními miniaturními vozy.
Dnes začíná 34. ročník srazu GTI v rakouském Reifnitz (Korutany). V příštích dnech
očekávají pořadatelé návštěvu až 200.000 nadšených fanoušků tuningu a motoristického
sportu u jezera Wörthersee.
Bezprostředně po svém prvním závodním nasazení přijíždí k jezeru Wörthersee nový
soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5. Před třemi týdny oslavil zbrusu nový speciál značky
ŠKODA svou světovou soutěžní premiéru triumfálním vítězstvím v prvním závodě
letošního Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Tento kompaktní a
výkonný speciál skrývá nejnovější techniku: přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru,
pohon všech kol, sekvenční pětistupňová převodovka a zavěšení kol McPherson.
Designéři značky ŠKODA oblékli nový soutěžní speciál Fabia R5 do karoserie kombi.
Zeleno-bílo-černá ŠKODA Fabia R5 Combi přijíždí s osmnáctipalcovými koly z lehkých
slitin, mohutnými nárazníky, rozšířenými blatníky, prahy a rozměrným spojlerem na zádi.
Na srazu GTI se veřejnosti poprvé představuje již druhý učňovský vůz, ŠKODA
FUNstar. Jedná se o nekonvenční pickup, který skutečně pobaví a to nejen svým
jménem. Emocionální studie vozu na bázi modelu ŠKODA Fabia je snovým vozem žáků
Středního odborného učiliště ŠKODA. Jeho skvělé ozvučení zajišťuje soundsystém o
výkonu 1.400 wattů.
Sportovní ambice má i ŠKODA Fabia se svým designovým paketem Red & Grey Plus.
Fabia v odstínu bílá Moon, vybavená doplňky a díly z nabídky ŠKODA Originálního
příslušenství je skutečnou pastvou pro oči: přes kapotu motoru, střechu a záď se táhnou
šedé a červené pruhy, vůz má ve výbavě také červená sedmnáctipalcová hliníková kola,
červeně lakované kryty vnějších zpětných zrcátek a výrazný sportovní paket.
Vystoupení značky ŠKODA u jezera Wörthersee uzavírá nová ŠKODA Octavia Combi RS
230. Nejrychlejší Octavia Combi všech dob dosahuje maximální rychlosti 247 km/h a z 0
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na 100 km/h zrychlí za pouhých 6,8 sekund. Jako první vůz značky ŠKODA má Octavia
RS 230 v sériové výbavě diferenciál s elektrohydraulicky řízenou svorností pro ostřejší
průjezdy zatáčkou.
Vedle sportovních modelových novinek se ŠKODA na břehu jezera Wörthersee prezentuje
i zcela mimořádným závodnickým zážitkem. Během ‚ŠKODA Crazy Rally Ride’ mohou
návštěvníci na okruhu, vybudovaném hned vedle stánku, prokázat své řidičské umění za
volantem miniaturních závodních vozů.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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