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ŠKODA AUTO opět hlavním partnerem seriálu Kolo pro 
život, v jehož rámci ukáže nové vozy, bicykly i příslušenství 
 

› Partnerství populárního cyklistického seriálu a automobilky ŠKODA trvá již od roku 2009 

› V místech konání jednotlivých závodů se představí novinky značky ŠKODA na dvou 

i čtyřech kolech, ale také sortiment originálního příslušenství 

› Soutěže o VIP zájezd na Tour de France v roce 2017 a 2018 i řadu dalších hodnotných cen 

a zábavné aktivity pro celé rodiny na stánku ŠKODA AUTO ve všech 14 destinacích   

 

Mladá Boleslav, 12. dubna 2017 – Seriál cyklistických závodů pro širokou veřejnost Kolo pro 

život slaví 18. narozeniny. Podeváté patří k jeho hlavním partnerům česká automobilka 

ŠKODA. Letos čeká na účastníky 16 závodů, jejichž patronem je fotbalový brankář Petr Čech 

a tváří nejúspěšnější tuzemský biker Jaroslav Kulhavý. V rámci doprovodného programu 

bude tradičně probíhat prezentace novinek mladoboleslavské automobilky. 

 

Pro značku ŠKODA je letošní rok na novinky velmi bohatý. Hlavní hvězdou bude až sedmimístné 

SUV ŠKODA KODIAQ, které se představí také v roli oficiálního zaváděcího vozu seriálu Kolo pro 

život 2017. Kromě modelu KODIAQ se návštěvníkům ukáže výrazně inovovaná OCTAVIA, 

modenizovaný RAPID i CITIGO. Součástí přehlídky nových automobilů bude také prezentace 

finančních produktů ŠKODA Financial Services.  

 

„Jsme rádi, že můžeme prezentovat naše produkty a služby v rámci závodů Kolo pro život,“ říká 

vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Michal Pres. „Automobilka ŠKODA je spjata s 

cyklistikou již dlouhou dobu. Dokazuje to nejen partnerství se seriálem Kolo pro život, ale třeba i 

sponzoring nejproslulejších cyklistických závodů světa Tour de France a Vuelta. Přestože naším 

klíčovým byznysem zůstává prodej a servis osobních automobilů, pro vyznavače cyklistiky máme 

připravenu bohatou kolekci jízdních kol a cyklistického vybavení,“ dodává Michal Pres. 

 

Na jednotlivých závodech tak budou k vidění novinky nejen automobilové, ale rovněž ty cyklistické. 

Řada sportovních jízdních kol ŠKODA pro letošní sezonu čítá 7 modelů, z nichž zcela nové 

přírůstky představují 4 městské bicykly a 2 elektrokola. Prezentaci bicyklů doplní kolekce dresů 

a kvalitních doplňků. Přepravu jízdních kol ve voze usnadní sortiment ŠKODA Originálního 

příslušenství, který zahrnuje nosiče na střechu, na tažné zařízení, ale i do interiéru. Všechny tyto 

výrobky bude nabízet ŠKODA Boutique přímo na jednotlivých závodech, nebo si je lze objednat 

přes ŠKODA E-shop. Při objednávce na místě platí akce zahrnující 10% slevu z ceny zakoupeného 

zboží a jeho dopravu zdarma. 

 

Stánek ŠKODA AUTO však nebude jen místem pro předvádění značkových novinek. Stane se i 

centrem zábavy pro celé rodiny. Již podeváté se soutěží o hlavní výhru – VIP účast na Tour de 

France. Mimo této hlavní soutěže bude připraven doprovodný soutěžní program pro děti i dospělé o 

hodnotné ceny z nabídky ŠKODA E-shopu a dárkové předměty. V rámci dalších aktivit mohou 

návštěvníci vyzkoušet 3D simulátor soutěžního vozu ŠKODA FABIA R5 a s brýlemi pro virtuální 

realitu si vyzkoušet, jak se na trati rychlostní zkoušky cítí posádka úřadujících mistrů republiky v 

rally Jan Kopecký/Pavel Dresler. Na 3 podnicích pod záštitou ŠKODA AUTO bude navíc připravena 

didaktická prezentace týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti s praktickou demonstrací 

bezpečnostních systémů současných vozů ŠKODA. V souvislosti s dlouholetým partnerstvím 
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mladoboleslavské automobilky a Českého olympijského výboru se podařilo zajistit účast zvučných 

jmen z řad našich olympioniků, kteří na místech jednotlivých závodů uspořádají autogramiády. 

 

Seriál závodů Kolo pro život 2017 

22. 4.  Trans Brdy České spořitelny                     

29. 4.  Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO 

13. 5.  Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 

20. 5.  Jestřebí hory České spořitelny 

3.6.  Orlík Tour Kooperativy 

17. 6.  Vrchlabí-Špindl Tour ŠKODA AUTO 

   1. 7.  Bikemaraton Drásal České spořitelny 

22. 7.  Praha Karlštejn Tour České spořitelny 

29. 7.  Šumavský MTB maraton České spořitelny 

12. 8.  Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny 

19. 8.  Manitou Železné hory České spořitelny 

   2. 9.  Plzeňská MTB 50 Kooperativy 

   9. 9.  Znojmo Burčák Tour Kooperativy 

23. 9.  Oderská Mlýnice České spořitelny 

30. 9. – 1. 10. Vysočina Arena Tour České spořitelny 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Vítězslav Pelc 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

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

jozef.balaz@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO opět hlavním partnerem seriálu Kolo pro 

život 

ŠKODA Boutique nabídne na akcích seriálu Kolo pro život 

mimo jiné ŠKODA Originální příslušenství. Při objednávce 

na místě dostanou zákazníci 10% slevu z ceny 

zakoupeného zboží a jeho dopravu zdarma.  

 

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, 

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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