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ŠKODA KODIAQ oslaví výstavní premiéru
na autosalonu v Paříži
› ŠKODA KODIAQ bude v Paříži poprvé představena široké veřejnosti
› Nové velké SUV značky ŠKODA zaujme charakterním designem, mimořádnou
nabídkou prostoru, praktickou inteligencí a inovativními technologiemi
› Tisková konference značky ŠKODA se koná 29. září 2016 v 7:45 hodin,
v pavilonu 4, na stánku 215; konference bude přenášena živě přes internet na
adrese www.skoda-storyboard.com
Mladá Boleslav, 21. září 2016 – S medvědí silou se značka ŠKODA ukáže na
mezinárodním autosalonu v Paříži: Poprvé zde bude od 1. do 16. října 2016
veřejnosti představena nová ŠKODA KODIAQ. Díky délce téměř 4,7 m, až
sedmimístnému interiéru a největšímu zavazadlovému prostoru ve třídě je
ŠKODA KODIAQ prvním velkým SUV české automobilky.
Nejnovější model značky ŠKODA dorazí v únoru 2017 se všemi přednostmi značky:
S osobitým designem a mimořádnou nabídkou prostoru, s praktickou inteligencí a
inovativními technologiemi, které lze běžně nalézt pouze v automobilech vyšších tříd.
Vozem ŠKODA KODIAQ rozšiřuje mladoboleslavská automobilka svou nabídku na sedm
modelů a více než 40 modelových verzí. Současně je nový model začátkem rozsáhlé
SUV-ofenzívy. V následujících letech automobilka v rámci Strategie 2025 upevní svou
pozici v dynamicky rostoucím segmentu SUV uvedením dalších nových modelů na trh.
Značka tak zatraktivní svou modelovou paletu a osloví nové skupiny zákazníků. ŠKODA
KODIAQ v tomto ohledu tvoří klíčový produkt. Tímto novým modelem rozšiřuje ŠKODA
svůj záměr nabízet vozy s nejlepší ,package‘, mířící k horní hranici dané třídy.
První tiskový den bude zcela ve znamení modelu ŠKODA KODIAQ. Celkem bude
předvedeno jedenáct modelových variant tohoto vozu. S kompletní modelovou řadou se
lze seznámit na výstavním stánku společnosti ŠKODA AUTO od druhého tiskového dne.
Návštěvníci navíc budou moci s napětím nahlédnout do tematických světů značky
ŠKODA, kterými jsou cyklistika, lední hokej a konektivita. Kromě toho ukáže ŠKODA
Design Lab ,PRECIOSA‘ rozmanité charakteristické prvky nového designu značky ŠKODA.
Tisková konference značky ŠKODA se bude konat 29. září 2016 v 7:45 hodin v pavilonu
číslo 4, na stánku 215 a bude přenášena živě přes internet na adrese www.skodastoryboard.com.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA KODIAQ oslaví výstavní premiéru
na autosalonu v Paříži
S medvědí silou se značka ŠKODA ukáže na
mezinárodním autosalonu v Paříži 2016: Poprvé zde
bude veřejnosti představena nová ŠKODA KODIAQ.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA KODIAQ oslaví výstavní premiéru
na autosalonu v Paříži
Vozem ŠKODA KODIAQ rozšiřuje mladoboleslavská
automobilka svou nabídku na sedm modelů a více
než 40 modelových variant.
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ŠKODA KODIAQ oslaví výstavní premiéru
na autosalonu v Paříži
S délkou 4,70 metru, až sedmi místy k sezení a
největším zavazadlovým prostorem ve své třídě je
ŠKODA KODIAQ prvním velkým SUV
mladoboleslavské automobilky.
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Zdroj: ŠKODA AUTO

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, KODIAQ 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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