
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  

 
 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO zahájila sériovou výrobu nového 
kompaktního modelu ŠKODA SCALA v Mladé Boleslavi  
 
› ŠKODA s modelem SCALA definuje nová měřítka v segmentu kompaktních vozů 
› První model využívající platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen 
› Tři benzinové motory, jeden motor TDI, verze na CNG bude následovat později během letošního roku 
 
Mladá Boleslav, 7. února 2019 – V hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé 
Boleslavi sjel z linky první vůz ŠKODA SCALA. Se zahájením výroby zcela nově vyvinutého 
kompaktního modelu otevírá česká automobilka i novou technologickou kapitolu: 
ŠKODA SCALA jako první model značky využívá platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen. 
 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „Novým modelem ŠKODA 
SCALA otevíráme novou kapitolu vozů kompaktní třídy. Jedná se o zcela nový vůz, který ve třídě 
výrazně posouvá měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti a designu. Dokládá to i svým novým 
názvem. Současně ŠKODA SCALA skvěle prezentuje atraktivnost v duchu „smart understatement“, 
typickou pro značku ŠKODA. Jsme přesvědčeni, že se vozu ŠKODA SCALA podaří nově nastavit 
měřítka kompaktních vozů značky ŠKODA.“ 
 
Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, říká: 
„Zahájení výroby zcela nového modelu ŠKODA SCALA je pro celou společnost, a zvláště pro naše 
pracovníky, naprosto výjimečný okamžik. Zcela nový model byl v Mladé Boleslavi navržen, vyvinut a ode 
dneška je zde také vyráběn.“ 
 
SCALA je prvním modelem značky, který využívá platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen. Ta 
umožňuje uplatnění inovativních asistenčních systémů z vozů vyšších segmentů a zajistí ještě vyšší 
úroveň bezpečnosti a pohodlí ve třídě kompaktních vozů. Vedle asistenta pro jízdu v jízdních pruzích 
(Lane Assist) nabízí ŠKODA pro model SCALA například asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), 
asistent pro vyjíždění z parkovacího místa (Rear Traffic Alert) či adaptivní tempomat (ACC). V nabídce 
jsou také přední LED světlomety a LED sdružené koncové svítilny. 
 
Zákazníci si budou moci vybírat z pěti motorů. Vedle tří benzinových motorů je k dispozici i jeden 
agregát TDI. Zemním plynem poháněná varianta bude následovat později v průběhu letošního roku. 
Nabídka motorizací pokrývá výkonové spektrum od 66 kW (90 k) až po 110 kW (150 k). Všechny 
agregáty jsou turbodmychadlem přeplňované motory s přímým vstřikem paliva splňující emisní normu 
Euro 6d-TEMP. Kromě toho disponují systémem start-stop a rekuperací brzdné energie. On-line 
konfigurátor je zájemcům již nyní k dispozici. První vozy dorazí k zákazníkům v České republice v 
průběhu května letošního roku. SCALA bude první evropský model značky, který ponese uprostřed na 
pátých dveřích nápis ŠKODA. 
 
Texty, infografiky, fotografie a videa k vozu ŠKODA SCALA naleznete v interaktivní tiskové mapě 
na platformě ŠKODA Storyboard. 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews 
Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 
Tisková mluvčí pro výrobu, personál a ekologii 
kamila.biddle@skoda-auto.cz 
T +420 730 862 599 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO zahájila sériovou výrobu nového 
kompaktního modelu ŠKODA SCALA v Mladé Boleslavi  
7. února 2019 sjely z linky první sériově vyrobené vozy 
ŠKODA SCALA. S novým kompaktním modelem zaujímá 
ŠKODA zcela novou pozici v nižší střední třídě. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO zahájila sériovou výrobu nového 
kompaktního modelu ŠKODA SCALA v Mladé Boleslavi  
SCALA je prvním modelem značky, který využívá platformu 
MQB-A0 koncernu Volkswagen. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO zahájila sériovou výrobu nového 
kompaktního modelu ŠKODA SCALA v Mladé Boleslavi  
Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání, má displej o 
velikosti 10,25“. Jedná se o největší displej v rámci třídy 
kompaktních vozů. Displeje infotainment systémů třetí 
generace na bázi řady MIB mají úhlopříčku o velikosti od 
6,5“ do 9,2“. 
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 a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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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