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Úspěch v segmentu kompaktů:
Vyrobeno 500 000 vozů řady ŠKODA Rapid
› ŠKODA Rapid je druhou nejsilnější modelovou řadou značky ŠKODA; prodeje
ke konci května vzrostly o 12,3 procenta
› Mezinárodní úspěch: Výroba v České republice, Číně, Rusku a Indii
› Nyní ještě atraktivnější: ŠKODA Rapid a Rapid Spaceback bodují novou
konektivitou, novými bezpečnostními asistenčními systémy a novými motory
Mladá Boleslav, 30. června 2015 – ŠKODA vyrobila 500 000. vůz řady ŠKODA
Rapid. Jubilejní vůz – ŠKODA Rapid Spaceback v červené barvě – dnes sjel
z linky v hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.
ŠKODA Rapid, která je k dispozici jako liftback i jako hatchback Rapid
Spaceback, je mezi zákazníky velice oblíbený a v současné době představuje
druhou nejsilnější modelovou řadu značky ŠKODA. Již několik týdnů se ŠKODA
Rapid a Rapid Spaceback vyrábějí v ještě atraktivnější podobě: s novou
konektivitou, novými bezpečnostními asistenčními systémy a novými,
k životnímu prostředí šetrnějšími motory, splňujícími emisní normu EU 6.
„Jako druhá nejsilnější modelová řada značky ŠKODA je Rapid důležitým pilířem naší
mezinárodní růstové strategie. S aktuálními novinkami v oblasti techniky a motorů jsme
tuto modelovou řadu ještě zatraktivnili,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva
společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu.
ŠKODA Rapid na evropské trhy vstoupila v roce 2012, ŠKODA Rapid Spaceback pak
koncem roku 2013. Od roku 2011 ŠKODA kromě toho také prodává speciální verzi
modelu Rapid v Indii. Za prvních pět měsíců letošního roku dodala ŠKODA svým
zákazníkům na celém světě 91 400 vozů ŠKODA Rapid – v porovnání se stejným
obdobím minulého roku to představuje nárůst o 12,3 procenta.
S uvedením modelu ŠKODA Rapid – která byla svého času označována za ‚novou třídu
značky ŠKODA’ – definovala česká automobilka v polovině roku 2012 nová měřítka ve
třídě kompaktních liftbacků a doplnila nabídku v segmentu kompaktních vozů mezi
řadami Fabia a Octavia. Jako první sériově vyráběný model značky představil nový vůz
v této době také nové tvarosloví značky. Rapid Spaceback, představený o rok později,
znamenal pro značku vstup do strategicky významného segmentu kompaktních
hatchbacků.
Jak je pro vozy značky ŠKODA typické, bodují ŠKODA Rapid a ŠKODA Rapid Spaceback
dostatkem prostoru, vysokou funkčností, moderní technikou a řadou chytrých řešení.
Vedle těchto vlastností přesvědčují obě varianty tohoto modelu také atraktivním
designem: jak Rapid, tak Rapid Spaceback získaly za vynikající produktový design
mezinárodně uznávanou cenu Red Dot Design Award.
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Se startem nového modelového roku nedávno ŠKODA modelovou řadu Rapid opět
vylepšila. Od května jsou modely ŠKODA Rapid a ŠKODA Rapid Spaceback bezpečnější,
ekologičtější a s lepší úrovní konektivity než kdykoli předtím.
V nabídce jsou nové, moderní systémy infotainmentu na bázi nejnovější generace
modulární stavebnice infotainmentu koncernu Volkswagen (MIB II). Pomocí rozhraní
SmartLink lze Rapid poprvé propojit s chytrým telefonem. Pomocí rozhraní SmartGate,
vyvinutého ve společnosti ŠKODA AUTO, lze kromě toho chytrým telefonem stahovat
určitá data vozu a využívat je ve vlastních aplikacích.
Co se týče bezpečnosti a komfortu, mají Rapid a Rapid Spaceback ve volitelné výbavě
řadu nových asistenčních systémů a prvků výbavy. Patří mezi ně Front Assist,
multikolizní brzda, asistent pro stabilizaci přívěsu, identifikace únavy řidiče, signalizace
vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu, LED-světla pro denní svícení, Light Assistant a
systém bezklíčového odemykání, zamykání a startování KESSY.
Navíc celá modelová řada ŠKODA Rapid přešla na moderní a k životnímu prostředí šetrné
motory, splňující emisní normu EU 6.
Jako jeden z pilířů Růstové strategie je ŠKODA Rapid mezinárodně úspěšným modelem.
Vedle výroby v hlavním závodě značky v Mladé Boleslavi se Rapid vyrábí také v závodech
I-čeng (Čína), Kaluga (Rusko) a Pune (Indie).
Výroba
(dle modelů, zaokrouhleno)
Rapid
116 500
Rapid Spaceback
103 100
Rapid Indie
57 900
Rapid Rusko
35 200
Rapid Čína
158 100
Rapid Spaceback Čína 29 900

Výroba
(dle závodů ve světě, zaokrouhleno)
Mladá Boleslav/ČR
219 600
I-čeng/Čína
188 000
Kaluga/Rusko
35 200
Pune/Indie
57 900

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Jozef Baláž, Komunikace podniku
David Haidinger, Komunikace produktu
T +420 326 811 773
T +420 326 811 737
jozef.balaz@skoda-auto.cz
david.haidinger@skoda-auto.cz
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Fotografie k tématu:
Úspěch v segmentu kompaktů - Vyrobeno
500 000 vozů řady ŠKODA Rapid
Jubilejní 500 000. vůz řady ŠKODA Rapid –
ŠKODA Rapid Spaceback a jeho předchůdce,
Rapid z roku 1934.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, 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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