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ŠKODA AUTO je potřetí exkluzivním 

partnerem Dnů NATO v Ostravě 
 

› ŠKODA AUTO poskytne pořadatelům 15. ročníku největší přehlídky vojenské a 

letecké techniky ve střední Evropě flotilu vozů 

› Nová ŠKODA Superb a ŠKODA Rapid pro přepravu hostů a pořadatelů 

› Atrakce pro malé a velké: Kompletní modelová paleta a bohatý program pro 

děti na stánku značky ŠKODA 

  

Mladá Boleslav/Ostrava, 17. září 2015 – O víkendu se na Letišti Leoše Janáčka 

v Ostravě-Mošnově konají Dny NATO. Pro již 15. ročník největší přehlídky 

vojenské a letecké techniky ve střední Evropě poskytne ŠKODA flotilu svých 

vozů. Kromě toho se automobilka bude prezentovat stánkem, na kterém 

představí celou svou modelovou paletu.  

 

Pořadatelé Dnů NATO počítají stejně jako v minulých letech s velkým zájmem veřejnosti. 

V roce 2014 přilákala akce zhruba 225.000 návštěvníků. Po oba dva dny akce čeká 

návštěvníky bohatý program, zahrnující prezentace těžké vojenské, policejní a 

záchranářské techniky, ukázky výcviku speciálních jednotek a leteckých ukázek. Stejně 

jako v minulém roce budou i letos součástí Dnů NATO také Dny Vzdušných sil Armády 

České republiky. 

 

Na Dny NATO do Ostravy přicestují delegace z mnoha zemí celého světa. Na Letiště 

Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově VIP-hosty přepraví 16 komfortních limuzín ŠKODA 

Superb. Kromě nich organizačnímu týmu poslouží 15 vozů ŠKODA Rapid. 

 

„Jsme velice hrdí na to, že jsme již potřetí oficiálním partnerem Dnů Nato a Dnů 

Vzdušných sil Armády České republiky,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA 

AUTO Česká republika. „S naší flotilou chceme zajistit hladký průběh akce,“ dodává 

Luboš Vlček.  

 

Na stánku české automobilky bude k vidění kompletní paleta modelů značky ŠKODA. 

Mimořádným lákadlem bude ŠKODA Superb Combi, která právě vstupuje na trh, a studie 

ŠKODA FUNstar, kterou vyvinuli a vyrobili studenti Středního odborného učiliště 

strojírenského ŠKODA AUTO. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný 

program. 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
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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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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