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ŠKODA je znovu partnerem seriálu závodů
horských kol „Kolo pro život“
›
›
›
›

ŠKODA poosmé hlavním partnerem projektu Kolo pro život
16 závodů pro profesionály a amatéry všech věkových skupin
Pořadatel počítá s více než 25 000 účastníky
Bezpečnost na prvním místě: interní tým Výzkumu dopravní bezpečnosti
prezentuje správné bezpečnostní návyky za volantem i to jak bezpečně
přepravovat cyklistické vybavení

Mladá Boleslav, 15. dubna 2016 – Již poosmé se stává ŠKODA AUTO hlavním
partnerem seriálu horských kol Kolo pro život. Dlouhodobá spolupráce dokládá
angažovanost automobilky v národní i mezinárodní cyklistice. Její přítomnost na
všech 16 dílech seriálu, který se koná od dubna do října, má za cíl přivést
k cyklistice děti, mládež i dospělé. Mladoboleslavská automobilka nabízí také
široký sortiment jízdních kol a cyklistického vybavení.
ŠKODA je tradičně jedním z největších partnerů cyklistiky. Vedle světoznámých závodů
jako Tour de France nebo Vuelta se angažuje také v českém seriálu horských kol „Kolo
pro život“. Ten je určen především pro amatéry a širokou veřejnost. Tomu odpovídají
každoročně tisíce účastníků nejen z Česka.
V tomto roce se koná celkem 16 závodů na různých místech Česka, z nichž 3 nesou
název hlavního partnera ŠKODA AUTO. Jedná se o závody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a
Hustopečích. ŠKODA však organizuje rámcový program i při dalších závodech: místně
příslušní autorizovaní obchodníci představí nejnovější modely, zejména v provedení
Monte Carlo. Kromě toho se ukáže ŠKODA Fabia Combi ScoutLine. ŠKODA bude
prezentovat také novou kolekci jízdních kol, kterou vyvinula ve spolupráci se značkou
Superior. Tato kolekce zahrnuje různé typy kol – od dětských kol přes plně odpružená
horská kola až po karbonová silniční kola. Široká je také nabídka cyklistického vybavení,
jako jsou sluneční brýle, sady nářadí, láhve na pití nebo nejnovější modely cyklistického
oblečení. ŠKODA klade velký důraz na bezpečnost provozu. Odborníci ukážou, jak se
jízdní kola správně a bezpečně přepravují na střeše, na tažném zařízení nebo v interiéru
vozu. Vrcholem doprovodného programu bude hra o účast na jedné z etap Tour de
France 2017 pro 2 osoby.
Seriál „Kolo pro život 2016“ začíná 23. dubna v Dobřichovicích u Prahy. Do 1. října se
uskuteční dalších 15 závodů, kterých se zúčastní profesionálové i amatéři a jezdci z řad
široké veřejnosti všech věkových skupin, včetně dětí. V uplynulých 16 letech se této série
aktivně zúčastnilo více než 200 000 cyklistů – přitom jen v roce 2015 to bylo rekordních
25 000 jezdců. Letos očekávají pořadatelé další nárůst počtu účastníků.
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Cyklistika je vedle ledního hokeje nejdůležitějším pilířem sponzorské strategie značky
ŠKODA. Mladoboleslavská automobilka podporuje nejen profesionální závody, ale také
cyklistiku pro širokou veřejnost. Její vášeň pro cyklistiku má tradici. Historie společnosti
se začala psát v roce 1895 právě výrobou jízdních kol. Václav Laurin a Václav Klement
založili v Mladé Boleslavi továrnu na výrobu jízdních kol pojmenovanou L&K – zhruba 10
let před tím, než na trh přišel první automobil této značky.

Kalendář závodů Kolo pro život 2016:
23. 04.
30. 04.
15. 05.
21. 05.
04. 06.
11. 06.
09. 07.
23. 07.
30. 07.
13. 08.
20. 08.
03. 09.
10. 09.
24. 09.
01. 10.

Trans Brdy České spořitelny
Hustopeče Agrotec tour ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO
Jestřebí hory České spořitelny
Orlík Tour Kooperativy
Ještěd Tour Kooperativy
Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO
Praha Karlštejn Tour České spořitelny
Šumavský MTB maraton České spořitelny
Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny
Manitou Železné hory České spořitelny
Birell Plzeňská MTB 50
Znojmo Burčák Tour Kooperativy
Oderská Mlýnice České spořitelny
Vysočina Arena Tour České spořitelny

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
Fotografie k tématu:
ŠKODA je znovu partnerem seriálu závodů
horských kol „Kolo pro život“
ŠKODA podpoří již poosmé v roli hlavního partnera
největší český seriál závodů horských kol - Kolo pro
život.

Download

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Zdroj: ŠKODA AUTO

Tisková zpráva,

Strana 3 z 3

ŠKODA je znovu partnerem seriálu závodů
horských kol „Kolo pro život“
V letošním roce proběhne celkem 16 závodů na
různých místech České republiky, z nichž 3 nesou
jméno hlavního partnera – ŠKODA AUTO. Jde o
závody v Hustopečích (30. dubna), v Mladé Boleslavi
(15. května) a ve Vrchlabí (9. července).
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 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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