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Autosalon v Paříži 2018: Prezentace společnosti 
ŠKODA AUTO ve fotografiích 
 
› ŠKODA VISION RS: Kompaktní studie spojuje sportovnost s trvalou udržitelností 
› ŠKODA KODIAQ RS: První SUV v rodině modelů RS 
› ŠKODA KAROQ: Oblíbené kompaktní SUV nyní také jako KAROQ SCOUT a KAROQ SPORTLINE  
› ŠKODA OCTAVIA G-TEC: Více výkonu a delší dojezd při provozu na zemní plyn 
 
Paříž/Mladá Boleslav, 2. října 2018 – Na letošním autosalonu v Paříži (2. až 14. října 2018) 
představuje ŠKODA AUTO řadu novinek. Česká automobilka se ve Francii prezentuje jako 
sportovně-dynamická, resp. ekologická značka a také jako poskytovatel služeb v oblasti 
mobility. ŠKODA VISION RS nabízí výhled na budoucí kompaktní model značky a současně 
budoucnost modelů RS. Další důležitou novinkou je ŠKODA KODIAQ RS, první SUV v rodině 
vozů RS. ŠKODA v Paříži ukázala také rozšířenou rodinu modelů KAROQ – modely KAROQ 
SCOUT a KAROQ SPORTLINE. ŠKODA OCTAVIA G-TEC dostala více výkonu a nyní nabízí 
delší dojezd při provozu na zemní plyn (CNG), šetrný k životnímu prostředí. 
 
Na návštěvníky stánku značky ŠKODA v pavilonu 4 čeká v tzv. UX corneru nevšední, 
digitální zážitek. Pomocí vytvořeného avataru mohou prožít fiktivní den a nechat se provést 
na míru ušitými digitálními službami.  
 
Tisková mapa s texty, fotografiemi, videi a infografikami je v digitální podobě zveřejněna 
na http://www.skoda-storyboard.com/. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte:  
Hermann Prax     Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 
hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

        
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k vozu ŠKODA KODIAQ RS získáte pod hashtagem #KodiaqRS. 
Veškeré informace k vozu ŠKODA VISION RS získáte pod hashtagem #VisionRS. 
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Fotografie: 
 

 

Světová premiéra studie ŠKODA VISION RS v Paříži 
Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO, představil studii ŠKODA VISION RS  
na autosalonu v Paříži, 2. října 2018.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018  
V centru pozornosti na stánku značky ŠKODA byla 
poprvé představená studie ŠKODA VISION RS, která 
nabízí výhled na další vývoj modelové palety v segmentu 
kompaktních vozů. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018  
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO na tiskové 
konferenci dne 2. října 2018 v Paříži.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018 
Nová ŠKODA KODIAQ RS. 
 
 
 
 
Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 
 

 

 

ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018  
Nová ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018  
Nová ŠKODA KAROQ SCOUT. 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  

 

ŠKODA AUTO na autosalonu v Paříži 2018  
Na letošním autosalonu v Paříži (2. až 14. října 2018) 
představuje ŠKODA AUTO řadu novinek. Česká 
automobilka se ve Francii prezentuje jako sportovně-
dynamická, resp. ekologická značka a také jako 
poskytovatel služeb v oblasti mobility.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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