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ŠKODA na autosalonu v Ženevě 2019: 
Dvě světové premiéry živě na internetu 
 
› ŠKODA v Ženevě poprvé představí veřejnosti své nové městské SUV KAMIQ 
› Světovou premiéru tu bude mít i studie ŠKODA VISION iV s čistě elektrickým pohonem 
› Tisková konference značky ŠKODA, která se koná 5. března od 9:40 h, bude živě přenášena 

na ŠKODA Storyboard 
› Přímý přenos mohou sledovat také návštěvníci ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi 
 
Mladá Boleslav/Ženeva, 1. března 2018 – ŠKODA na ženevském autosalonu (5. – 17. března 
2019) představí celou řadu novinek. Premiéru tu bude mít zcela nově vyvinuté městské SUV 
ŠKODA KAMIQ i studie ŠKODA VISION iV s čistě bateriovým elektrickým pohonem. Mezi 
modely, představenými na 89. autosalonu v Ženevě, bude kromě toho také ŠKODA SCALA. 
 
ŠKODA bude zhruba patnáctiminutovou tiskovou konferenci 5. března od 9:40 hodin přenášet živě 
na internetu. Přímý přenos lze sledovat na platformě značky ŠKODA Storyboard nebo na twitterovém 
kanálu ŠKODA AUTO NEWS. Média mají kromě toho také možnost vysílat stream prostřednictvím 
embed kódu ve vlastních on-line kanálech. 
 
Přímý přenos tiskové konference značky ŠKODA na autosalonu v Ženevě bude možné shlédnout také 
přímo ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi. 
 
 
Termín: 5. března 2019 od 9:40 h 
Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAI 
Twitter: https://twitter.com/skodaautonews 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu Komunikace produktu 
T +420 326 811 731  T +420 734 298 614 
hermann.prax@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz  
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA VISION iV 
Studií ŠKODA VISION iV prezentuje česká automobilka na 
ženevském autosalonu (5. až 17. března) další krok 
směrem k elektromobilitě. VISION iV je první vůz na bázi 
modulární elektrické platformy (MEB). Crossover se 
čtyřdveřovou karoserií kupé fascinuje svými sportovními a 
emocionálními liniemi. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA KAMIQ 
S novým modelem ŠKODA KAMIQ učinila česká 
automobilka další krok ve své SUV-ofenzívě a rozšířila 
svou nabídku o kompaktní, lifestylově orientovaný model 
pro evropský trh. ŠKODA KAMIQ spojuje agilitu a jízdní 
vlastnosti kompaktního vozu s klasickými přednostmi vozů 
kategorie SUV. 
 
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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