
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Stránka 1 z 1 

 
 
 
ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz 
 

 

Autosalon v Ženevě: Světová premiéra vozů ŠKODA 
OCTAVIA RS 245 a ŠKODA OCTAVIA SCOUT živě 
na internetu 
 

› ŠKODA představí výrazně přepracované varianty modelu OCTAVIA 7. března během 

tiskové konference na autosalonu u Ženevského jezera  

› Světová premiéra bude od 9.55 h živě přenášena na stránce skoda-storyboard.com 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 6. března 2017 – Světové premiéry sportovně laděného modelu 

ŠKODA OCTAVIA RS 245 a dobrodružně laděného modelu ŠKODA OCTAVIA SCOUT budou 

v úterý 7. března 2017 od 9.55 h živě přenášeny na internetu.  

 

Zhruba patnáctiminutovou tiskovou konferenci můžete sledovat prostřednictvím livestreamu na 
stránce ŠKODA Storyboard. Média mohou využít přímý přenos pro vlastní kanály prostřednictvím 
vložení kódu z youtube.com.  

 

Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 

Stránka s přímým přenosem na youtube.com:  https://www.youtube.com/watch?v=uv9c5ZUwS8E 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Zbyněk Straškraba  

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

T +420 326 811 731   T +420 326 847 233 
silke.rosskothen@skoda-auto.cz   zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Autosalon v Ženevě: Světová premiéra vozů ŠKODA 

OCTAVIA RS 245 a ŠKODA OCTAVIA SCOUT živě na 

internetu 

Sportovně laděná ŠKODA OCTAVIA RS 245 a 

dobrodružně laděná ŠKODA OCTAVIA SCOUT budou mít 

světovou premiéru na autosalonu v Ženevě.  

 

Download                                 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 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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