TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 ze 2

IAA 2017: Výstavní premiéra modelu ŠKODA KAROQ
živě na internetu
› ŠKODA představí své nové kompaktní SUV na autosalonu IAA ve Frankfurtu
› Poprvé v Evropě bude k vidění studie elektromobilu ŠKODA VISION E
› Tisková konference značky ŠKODA bude 12. září od 12:00 SELČ živě přenášena na platformě ŠKODA
Storyboard
Mladá Boleslav/Frankfurt nad Mohanem, 8. září 2017 – ŠKODA na autosalonu IAA
(12. – 24. září 2017) ve Frankfurt představí dvě novinky: výstavní premiéru bude mít zcela
nově vyvinuté kompaktní SUV ŠKODA KAROQ a v rámci IAA bude v Evropě poprvé k vidění
studie elektromobilu ŠKODA VISION E. Mezi modely, představenými na autosalonu
IAA 2017, bude také ŠKODA KODIAQ SPORTLINE a ŠKODA KODIAQ SCOUT. ŠKODA bude
tiskovou konferenci, která se koná 12. září od 12:00 SELČ, přenášet živě na internetu.
Zhruba patnáctiminutovou tiskovou konferenci bude možno živě sledovat na platformě ŠKODA
Storyboard. Média mají kromě toho možnost vysílat tiskovou konferenci prostřednictvím kódu z
youtube ve svých vlastních informačních kanálech.
Livestream lze sledovat na adrese: http://www.skoda-storyboard.com
Youtube Embed Code: https://youtu.be/vpXEhtymjTs
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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, KAROQ,
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, v Alžírsku 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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