
 

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 

 

Tisková zpráva, Strana 1 z 3 

 

ŠKODA uvádí na domácí trh akční modely Czech Team 
 
› Vozy ŠKODA Czech Team: akční modely připomínající účast špičkových 

českých sportovců v olympijském klání  

› Zvýhodněné pakety výbav: CITIGO, FABIA, RAPID, RAPID Spaceback 

› Moderní prvky výbavy: Rain and Light Assist, City Safe Drive/Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy standardem 

› Olympijský park Lipno: showroom ŠKODA, bohatý doprovodný program 

› ŠKODA AUTO je dlouholetým partnerem Českého olympijského výboru  

 

Mladá Boleslav, 23. června 2016 – ŠKODA AUTO připravila v rámci již 24 let 

trvajícího partnerství s Českým olympijským výborem pro zákazníky nejen z řad 

sportovních fanoušků akční modely Czech Team. Modely CITIGO, FABIA, RAPID 

a RAPID Spaceback Czech Team nabídnou ve standardu bohatou výbavu včetně 

moderních bezpečnostních a komfortních asistentů, širokou paletu motorizací, 

manuální i automatické převodovky. Akční modely Czech Team vstupují na trh 

v době vrcholících příprav na LOH Rio de Janeiro. 

 

Vozy akční edice Czech Team jsou exkluzivně v České republice dostupné pro modelové 

řady CITIGO, FABIA, FABIA COMBI, RAPID a RAPID Spaceback. Všem modelům Czech 

Team je společná základní výbava tvořená mimo jiné automatickou klimatizací 

Climatronic, zadními parkovacími senzory, infotainmentem Swing s Bluetooth 

konektivitou, LED denním svícením a koženým potahem volantu, madla ruční brzdy a 

řadící páky/voliče automatické převodovky. Všechny vozy Czech Team nabídnou také 

vyhřívané přední sedačky a moderní bezpečnostní asistenty City Safe Drive nebo Front 

Assist s funkcí nouzové brzdy a světelný a dešťový senzor Light and Rain Assist. 

 

ŠKODA CITIGO Czech Team je dostupná s tří- i pětidveřovou karoserií a motory 1.0 MPI 

o výkonech 44 kW55 kW a výběrem mezi manuální a automatickou převodovkou. 

K základní výbavě Czech Team přidává navíc ještě 14“ litá kola a paket Sunset. 

 

ŠKODA FABIA Czech Team nabízí nad rámec základní výbavy multifunkční volant 

s ovládáním infotainmentu a telefonu, 16“ litá kola, paket Sunset, ozvučení ŠKODA 

Surround, bezklíčkové startování Easy Start, multifunkční displej Maxidot a novinku 

z modelového roku 2017, zadní parkovací kameru s ostřikovačem. FABIA Czech Team je 

k dispozici jako hatchback i Combi, s motory 1.2 TSI (66 kW a 81 kW) a 1.4 TDI (66 

kW). Automatické dvouspojkové převodovky DSG se na přání pojí se vznětovou a silnější 

zážehovou motorizací. 

 

ŠKODA RAPID a RAPID Spaceback Czech Team nabídne zákazníkům mimo standardní 

výbavy Czech Team navíc multifunkční volant s ovládáním infotainmentu a telefonu, 16“ 

litá kola, infotainmentový systém Bolero 6,5“ s ozvučením ŠKODA Surround, elektricky 

ovládaná okna vzadu, pro verzi liftback zadní stěrač, multifunkční displej Maxidot a 

novinky z modelového roku 2017 chrome paket a zadní parkovací kameru 
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s ostřikovačem. Pro modely RAPID a RAPID Spaceback Czech Team jsou zákazníkům 

k dispozici s motory 1.2 TSI (66 kW a 81 kW), 1.4 TSI (92 kW), 1.4 TDI (66 kW) a 1.6 

TDI (85 kW). Motor 1.4 TSI se standardně pojí s dvouspojkovou automatickou 

převodovkou DSG, která je volitelně a s cenovým zvýhodněním k dispozici i pro 

motorizace 1.2 TSI (66 kW) a 1.4 TDI (66 kW).  

 

Po dobu konání olympiády v Riu bude na Lipně provozován Olympijský park, v němž se 

značka ŠKODA bude významně prezentovat. V termínu 5. až 21. srpna mohou 

návštěvníci zavítat do showroomu ŠKODA v partnerské zóně, kde se představí mimo jiné 

sponzorské aktivity značky ŠKODA v oblasti sportu a kde je též připraven bohatý 

doprovodný program. 

 

ŠKODA AUTO je hlavním partnerem Českého olympijského výboru již od roku 1992, v 

roce 2015 prodloužila spolupráci s Českým olympijským výborem o další čtyři roky. 

ŠKODA AUTO je na národní i mezinárodní úrovni jeden z největších podporovatelů sportu 

a dokazuje tak svou společenskou odpovědnost. Vedle podpory Českého olympijského 

výboru zaměřuje automobilka své sponzorské aktivity v oblasti sportu zejména na lední 

hokej, cyklistiku a motorsport, v neposlední řadě také významně podporuje Český 

paralympijský výbor. 

 

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 uvádí na domácí trh  

akční modely Czech Team 

Bohatá standardní výbava zahrnuje moderní 

bezpečnostní i komfortní prvky. Pro modely FABIA, 

RAPID a RAPID Spaceback je standardem Rear View 

Camera s ostřikovačem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› 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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