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Pátá žákovská studie dostala jméno ŠKODA SUNROQ 
 

› Jméno dokonale vystihuje letní ráz kabrioletu vycházejícího z kompaktního SUV ŠKODA KAROQ 

› Zákazníci a fanoušci vozů ŠKODA poslali prostřednictvím sociálních sítí stovky návrhů 

na jméno letošního žákovského vozu 

› 23 žáků podnikového učiliště ŠKODA AUTO postavilo jedinečný a atraktivní vůz 

 

Mladá Boleslav, 4. června 2018 – Pátý žákovský vůz vytvořený žáky Středního odborného 

učiliště strojírenského ŠKODA AUTO se jmenuje ŠKODA SUNROQ. Na koncepci kabrioletu, 

vycházejícího z populárního kompaktního SUV ŠKODA KAROQ, pracovalo 23 žáků ze sedmi 

různých oborů po dobu přibližně osmi měsíců.  

 

Jedním z posledních nutných kroků v projektu letošního žákovského vozu bylo nalézt pro něj 

vhodné jméno. Žáci vyzvali zákazníky a fanoušky značky ŠKODA k zaslání návrhů skrze profily 

automobilky na sociálních sítích. Z několika stovek navržených jmen nakonec žáci vybrali 

SUNROQ. Nové jméno kabrioletu dokonale sedí, protože do otevřeného vozu mohou bez větších 

problému proniknout sluneční paprsky.  

 

Autor vítězného návrhu byl pozván na oficiální představení vozu SUNROQ. Setká se se žáky a 

jejich učiteli a dostane dokonce šanci nový žákovský vůz osobně vyzkoušet. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax      Pavel Jína  

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 734 298 173    T +420 326 811 776  

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

Fotografie a video k tématu: 

 

 

Pátá žákovská studie dostala jméno ŠKODA SUNROQ  

Letošní žákovský koncepční vůz se jmenuje ŠKODA 

SUNROQ. Jméno bylo vybráno z několika set návrhů 

zaslaných zákazníky a fanoušky značky ŠKODA na 

sociálních sítích. 

 

 

Download   Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

VIDEO: Pátá žákovská studie dostala jméno ŠKODA SUNROQ  

Přibližně osm měsíců pracovali žáci podnikového učiliště ŠKODA 

AUTO na nové studii kabrioletu ŠKODA SUNROQ, vycházející z 

populárního kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. 

 

 

Download   Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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