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Světová premiéra vozu ŠKODA KAROQ živě na internetu 
 

› ŠKODA představí nové SUV 18. května 2017 ve Stockholmu 

› Světová premiéra vozu ŠKODA KAROQ bude přenášena živě od 19.00 h prostřednictvím 

internetu 

 

Mladá Boleslav/Stockholm, 15. května 2017 – Světová premiéra nového kompaktního SUV 

ŠKODA KAROQ bude přenášena živě 18. května 2017 od 19.00 h prostřednictvím internetu. 

 
Přibližně 45minutová prezentace bude vysílána živě na stránce ŠKODA Storyboard. Média mohou 
živý přenos vysílat na svých internetových stránkách prostřednictvím kódu z youtube.com. 
 

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

Youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=p55hX3gUUdM  
 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 641  

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Světová premiéra vozu ŠKODA KAROQ živě  

na internetu 

ŠKODA KAROQ je zcela nově vyvinuté kompaktní SUV. 

Emocionální a dynamický design s řadou krystalických 

prvků využívá nový designový jazyk vozů SUV značky 

ŠKODA. 

 

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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