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Autosalon v Ženevě 2018: Světová premiéra studie  
ŠKODA VISION X živě na internetu 
 

› ŠKODA na autosalonu v Ženevě poprvé představí veřejnosti studii nového městského crossoveru VISION X  

› Světovou premiéru bude mít i modernizovaná ŠKODA FABIA 

› Tisková konference značky ŠKODA bude 6. března 2018 od 8:20 h přenášena živě na ŠKODA Storyboardu 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 2. března 2018 – ŠKODA na autosalonu v Ženevě (6. – 18. března 

2018) představí několik světových novinek. Premiéru tu bude mít zcela nově vyvinutá studie 

hybridního městského crossoveru ŠKODA VISION X i výrazně modernizovaná 

ŠKODA FABIA. Mezi modely, které se představí na 88. ženevském autosalonu, bude také 

ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT. Ten bude nejvyšší výbavovou verzí této oblíbené 

modelové řady. ŠKODA bude svou tiskovou konferenci, konanou 6. března 2018 od 8:20 h, 

živě přenášet na internetu. 

 

Zhruba patnáctiminutovou tiskovou konferenci bude možno sledovat i v přímém přenosu na firemní 

platformě ŠKODA Storyboard. Média mají navíc možnost přenos vložením „embed kódu“ vysílat 

prostřednictvím vlastních kanálů. 

 
Datum: 6. března 2018 od 8:20 h 
Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qXrNBMyjUPw   

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Pavel Jína  
Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 
T +420 326 811 731     T +420 326 811 776  

silke.rosskothen@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 
 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA VISION X 

Studií hybridního vozu ŠKODA VISION X dává česká 

automobilka nahlédnout do dalšího rozvoje své modelové 

palety. Studie městského crossoveru přenáší 

charakteristické znaky úspěšných SUV značky ŠKODA 

do dalšího segmentu.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA FABIA 

ŠKODA FABIA s novým designem a novou technikou 

na palubě otevírá další kapitolu svého úspěšného příběhu. 

Mimořádně populární malý vůz z Mladé Boleslavi se brzy 

pochlubí novou přídí a novou zádí, LED-předními 

světlomety, LED-zadními skupinovými svítilnami a 

vylepšeným interiérem. 

 

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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 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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