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Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
ve fotografiích 
 
› Nový kompaktní model značky ŠKODA vyjíždí poprvé na scénu 
› Premiéra ve startupové metropoli na pobřeží Středozemního moře za účasti zhruba 400 hostů 

z celého světa 
› Další velký krok ve vývoji designového jazyka značky ŠKODA  
 
Mladá Boleslav/Tel Aviv, 6. prosince 2018 – Nový kompaktní vůz značky ŠKODA se oficiálně 
představil: Nová ŠKODA SCALA měla dnes večer svou světovou premiéru v Tel Avivu. 
Prezentace v Petach Tikwa na předměstí Tel Avivu nadchla nejen zhruba 400 přítomných 
hostů; statisíce dalších sledovali světovou premiéru přes livestream na internetu.  
 
Fotografie ke světové premiéře modelu ŠKODA SCALA najdete na https://www.skoda-
storyboard.com/. 
 
Zhruba pětačtyřicetiminutovou prezentaci si můžete prohlédnout na 
https://www.youtube.com/watch?v=EEX78Di9hrw 
 
Tisková mapa k modelu ŠKODA SCALA, obsahující fotografie a videa, je ke stažení na ŠKODA 
Storyboard. 
 
Vůz ŠKODA SCALA definuje novým charakterem, novou technologií a novým jménem zcela nově 
kompaktní třídu vozů značky ŠKODA. Proto se název SCALA, který pochází z latiny a v překladu 
znamená schody nebo žebřík, k novince skvěle hodí. Vůz s karoserií hatchback kombinuje 
emocionální design, vysokou funkčnost a nejmodernější možnosti konektivity a přenáší do sériově 
vyráběného vozu poprvé emocionální designový jazyk studie VISION RS. V nabídce je pět motorů 
s výkony od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k). ŠKODA SCALA nabízí také vysokou úroveň aktivní 
a pasivní bezpečnosti, Bi-LED přední světlomety a full LED zadní světla, dostatek místa pro zavazadla 
i cestující a mnoho prvků Simply Clever. Model vstoupí na trh v první polovině roku 2019. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax     Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 
T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
Členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
na světové premiéře nového kompaktního modelu ŠKODA 
SCALA v hale „Terminal“ v Tel Avivu – 6. prosince 2018. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier představil 6. prosince 2018 nový kompaktní 
model ŠKODA SCALA. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
Vedoucí oddělení ŠKODA Design Oliver Stefani představil 
6. prosince 2018 hlavní designové rysy modelu ŠKODA 
SCALA. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast 
prodeje a marketingu Alain Favey představil 6. prosince 
2018 nový kompaktní model ŠKODA SCALA. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu 
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast 
technického vývoje Christian Strube během světové 
premiéry nového kompaktního modelu ŠKODA SCALA 
v Tel Avivu, 6. prosince 2018.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA v Tel Avivu  
V hale „Terminal“ na telavivském předměstí Petach Tikwa 
vyjela 6. prosince 2018 na scénu nová ŠKODA SCALA. 
 
 
 
 
 
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 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 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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