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Autosalon v Ženevě 2018: Prezentace společnosti 
ŠKODA AUTO ve fotografiích 
 
› ŠKODA VISION X: Předzvěst rozšíření rodiny SUV 
› ŠKODA FABIA: Světová premiéra výrazně přepracovaného vozu  
› ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement: Vrcholný model úspěšné modelové řady SUV 
› Inovační tunel: Nová koncepce stánku značky ŠKODA  

 
Mladá Boleslav, 6. března 2018 – Na letošním mezinárodním autosalonu v Ženevě  
(6. – 8. března 2018) představuje ŠKODA AUTO průkopnickou studii a řadu modelových 
novinek. Záře reflektorů míří na novou studii městského crossoveru ŠKODA VISION X, která 
je předzvěstí dalšího rozvoje modelové palety v segmentu SUV. Světovou premiéru zažívají 
v Ženevě i výrazně přepracovaná ŠKODA FABIA a ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement – nové 
vrcholné provedení úspěšného SUV. Interaktivní pohled na technologie, materiály, kvalitu a 
‚Simply Clever‘ prvky svých modelů ŠKODA AUTO nabízí v moderním inovačním tunelu, 
který je srdcem stánku v hale 2.  
 
Tisková mapa s texty, fotografiemi a videozáběry je v digitální podobě k dispozici 
na www.skoda-storyboard.com. 
 
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: 
 

 

Světová premiéra studie ŠKODA VISION X v Ženevě 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier představil studii ŠKODA VISION X 
6. března 2018 na autosalonu v Ženevě.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

Světová premiéra studie ŠKODA VISION X v Ženevě 
Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA 
AUTO za technický vývoj, představil studii ŠKODA 
VISION X 6. března 2018 na autosalonu v Ženevě. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Světová premiéra studie ŠKODA VISION X v Ženevě 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier představil studii ŠKODA VISION X 
6. března 2018 na autosalonu v Ženevě.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

Světová premiéra studie ŠKODA VISION X v Ženevě 
Záře reflektorů míří na novou studii městského crossoveru 
ŠKODA VISION X, která je předzvěstí dalšího rozvoje 
modelové palety v segmentu SUV. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

ŠKODA AUTO na Autosalonu 2018 v Ženevě 
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO během tiskové 
konference 6. března 2018 na autosalonu v Ženevě. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

ŠKODA AUTO na Autosalonu 2018 v Ženevě 
ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement. 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO na Autosalonu 2018 v Ženevě 
Přepracovaná ŠKODA FABIA MONTE CARLO.  
 
 
 
 
 
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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