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ŠKODA na autosalonu v Ženevě 2019: Fotografie  
 
› VISION iV: Další krok značky ŠKODA směrem k elektromobilitě  
› KAMIQ: Novinka zcela nově definuje kompaktní třídu vozů ŠKODA 
› FABIA R5: Další evoluce speciálu kategorie WRC2 s novou technikou a novým designem  
› KLEMENT: Inovativní koncept mobility do města 
 
Ženeva/Mladá Boleslav, 5. března 2019 – Na mezinárodním autosalonu v Ženevě (5.-17. 
března 2019) představuje ŠKODA konkrétní výhled na elektromobilitu v podobě studie ŠKODA 
VISION iV. Studie má v Ženevě premiéru, stejně jako ŠKODA KAMIQ. Městské SUV pro 
evropský trh rozšiřuje nabídku české automobilky v tomto segmentu směrem dolů. Výstavní 
premiéru má v Ženevě také model ŠKODA SCALA. Novinka nabízí vysokou funkčnost, 
nejmodernější konektivitu, emocionální design a vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. 
Nově tak definuje kompaktní třídu vozů ŠKODA. ŠKODA Motorsport ve Švýcarsku představuje i 
další evoluci speciálu FABIA R5. V podobě studie KLEMENT ukazuje ŠKODA inovativní 
koncept městské mobility budoucnosti.  
 
Tisková mapa, obsahující texty, fotografie, infografiky a videa v digitální verzi je ke stažení na 
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 
hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
 
Fotografie k tématu: 

 

Světová premiéra studie ŠKODA VISION iV v Ženevě 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier představil studii ŠKODA VISION iV 
5. března 2019 na autosalonu v Ženevě. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  

 

Světová premiéra městského SUV ŠKODA KAMIQ v Ženevě 
Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za prodej a 
marketing Alain Favey představil městské SUV ŠKODA KAMIQ 
5. března 2019 na autosalonu v Ženevě. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA VISION iV na ženevském autosalonu  2019 
VISION iV nabízí konkrétní výhled na budoucí rodinu vozů 
značky ŠKODA s čistě bateriovým elektrickým pohonem. 
Studie je prvním vozem značky ŠKODA na bázi modulární 
elektrické platformy (MEB) koncernu Volkswagen. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

KLEMENT na ženevském autosalonu  2019 
Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO, na jednostopém konceptu KLEMENT pro 
trvale udržitelnou mikromobilitu ve městech, během tiskové 
konference na autosalonu v Ženevě. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

KLEMENT na ženevském autosalonu  2019 
Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO, během prezentace konceptu KLEMENT - 
nového elektrického řešení mobility pro moderní a 
ekologický životní styl. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  

 

ŠKODA FABIA R5 na ženevském autosalonu  2019 
Soutěžní speciál se dočkal modernizace. Přebírá 
designové prvky sériové verze modelu ŠKODA FABIA 
modelového roku 2019 a optimalizován byl i po technické 
stránce. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na ženevském autosalonu  2019 
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO na tiskové 
konferenci dne 5. března 2019. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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