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Tour de France: ŠKODA KAROQ nadchla diváky 
 

› Desetitisíce diváků zažily první veřejnou premiéru vozu ŠKODA KAROQ při startu Tour de 

France v Düsseldorfu 

› Nové kompaktní SUV značky ŠKODA startovalo v roli servisního vozu na nejslavnějším 

cyklistickém závodě světa 

 

Mladá Boleslav/Düsseldorf, 3. července 2017 – Desetitisíce diváků sledovaly v sobotu Grand 

Départ letošní Tour de France. ŠKODA KAROQ doprovodila v roli servisního vozu cyklisty tří 

stájí – ,Team Dimension Data‘ z Jihoafrické republiky, ,Team Lotto NL - Jumbo‘ z 

Nizozemska a ,Lotto Soudal‘ z Belgie – na 14kilometrové časovce a představila se přitom 

poprvé široké veřejnosti. První etapa letošní Tour – časovka – vedla od düsseldorfského 

výstaviště po známé Královské aleji a podél Rýna zase zpět k výstavišti. Byla to premiéra jak 

pro Düsseldorf – po 30 letech startovala Tour de France poprvé opět v Německu –, tak i pro 

vůz ŠKODA KAROQ, který se představil poprvé veřejnosti, před tím než bude v závěru roku 

oficiálně uveden na trh.  

 

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 
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Tour de France: ŠKODA KAROQ nadchla diváky 

ŠKODA KAROQ se v roli servisního vozu tří týmů postavila 

na start letošní Tour. Kompaktní SUV doprovodilo jezdce 

na 14kilometrové časovce v Düsseldorfu.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Tour de France: ŠKODA KAROQ nadchla diváky 

Časovka vedla od düsseldorfského výstaviště po známé 

Královské aleji a podél Rýna zase zpět k výstavišti.  

Kompaktní SUV značky ŠKODA dostalo týmové barvy, 

nosič kol a náhradních dílů a komunikační techniku. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Tour de France: ŠKODA KAROQ nadchla diváky 

Univerzální vůz je, se svou manuální šestistupňovou 

převodovkou nebo sedmistupňovou převodovkou DSG a 

systémem Dynamic Chassis Control (DCC), třemi 

volitelnými jízdními režimy a elektromechanickým 

posilovačem řízení, přinejmenším stejně dynamický jako 

závodníci na trati letošní Tour.  

 

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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