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ŠKODA Mediální služby 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA odhaluje první snímek budoucího 
kompaktního modelu  
 
› Zcela nový hatchback ukáže další vývoj stávajícího designového jazyka značky 
› První modelová řada značky ŠKODA na platformě MQB A0 nabídne špičkové technologie 
› ŠKODA nový model představí veřejnosti ještě letos 
 
Mladá Boleslav, 9. října 2018 – ŠKODA odhalila první oficiální siluetu nového modelu 
v zákaznicky oblíbené kompaktní třídě. Jde o první ochutnávku osobitého a dynamického 
designu tohoto pětidveřového hatchbacku. Novinka převede emotivní designový jazyk 
studie ŠKODA VISION RS, která nedávno vzbudila pozornost na pařížském autosalonu, do 
designu sériově vyráběného modelu.  
 
Vůbec poprvé využije ŠKODA u svého modelu modulární platformu MQB A0, která nabídne 
typickou kombinaci kompaktních vnějších rozměrů a velkorysého vnitřního prostoru, spolu s řadou 
inovativních asistenčních systémů. Světová premiéra nového modelu značky ŠKODA se uskuteční 
ještě před koncem roku 2018. 
 
Další informace: 
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 k tématu: 
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Nový model převede emotivní designový jazyk studie 
ŠKODA VISION RS, která nedávno vzbudila pozornost na 
pařížském autosalonu, do designu sériově vyráběného 
modelu. 
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ŠKODA AUTO 
 
› byla založena v průkopnických dobách automobilismu v roce 1895 a je tedy jednou z nejdéle existujících 

automobilek na světě. 
› v současnosti svým zákazníkům nabízí osobní vozy v osmi modelových řadách: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, a dále KAMIQ (v Číně) a SUPERB. 
› v roce 2017 dodala svým zákazníkům v celém světě 1,2 milionu vozů. 
› je od roku 1991 součástí skupiny Volkswagen Group. Skupina Volkswagen Group je jedním z nejúspěšnějších 

výrobců vozidel na světě. Společnost ŠKODA AUTO společně se skupinou nezávisle vyvíjí a vyrábí vozy a dále 
jejich komponenty, jako jsou motory a převodovky.   

› má provozy ve třech lokalitách v České republice, vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, hlavně 
prostřednictvím partnerství v rámci skupiny, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu spolu s místními partnery. 

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích. 
› prochází v rámci strategie ŠKODA Strategy 2025 transformací z tradičního výrobce automobilů na „jednoduše 

chytrou společnost pro optimální řešení mobility“.  
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