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ŠKODA na IAA 2019: Fotografie 
 

› Modely SUPERB iV a CITIGOe iV zahajují éru elektromobility značky ŠKODA 

› ŠKODA iV: Automobilka představuje elektrifikované vozy a řešení mobility pod zvláštní značkou 

› Nové modely MONTE CARLO: Také SCALA a KAMIQ budou k dispozici ve sportovně-lifestylové variantě 

› Nové modely G-TEC: SCALA a KAMIQ jsou nyní k dispozici i s ekologickým a účinným 

pohonem na zemní plyn 

› ŠKODA AUTO své novinky představuje ve dnech 10. až 22. září na autosalonu IAA v hale 3.0 na stánku A11 

 
Frankfurt/ Mladá Boleslav, 10. září 2019 – Na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu 

nad Mohanem (IAA) mají letos výstavní premiéru první elektrifikované sériové modely ŠKODA 

CITIGOe iV a ŠKODA SUPERB iV. Pod značkou iV automobilka zahájila budování vlastní 

elektrifikované produktové rodiny a současně pracuje na výstavbě uceleného a propojeného 

ekosystému pro elektromobilitu. ŠKODA ve Frankfurtu představuje také nové lifestylové 

varianty MONTE CARLO kompaktního modelu SCALA a městského SUV KAMIQ. Modely 

SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC disponují mimořádně ekologickým a efektivním pohonem 

na zemní plyn. Návštěvníkům autosalonu IAA 2019 představuje ŠKODA své novinky v hale 3.0 

na stánku A11. 

 

Tiskovou mapu, kde najdete texty, fotografie, infografiky a videa, si můžete stáhnout v digitální podobě 

na ŠKODA Storyboard.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí 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: 

 

 

Autosalonová premiéra modelů ŠKODA SUPERB iV a  

ŠKODA CITIGOe iV 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier představuje model ŠKODA SUPERB iV 

s plug-in hybridním hnacím ústrojím během tiskové 

konference dne 10. září 2019 na mezinárodním autosalonu 

(IAA) ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA na autosalonu IAA 2019 

Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO s předsedou 

představenstva Volkswagen AG, Dr. Herbertem Diessem, po 

tiskové konferenci dne 10. září 2019 u vozu SUPERB iV. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Výstavní premiéra modelu ŠKODA SCALA MONTE  

CARLO na IAA 2019 
Nová ŠKODA SCALA MONTE CARLO na stánku ŠKODA 

AUTO na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Výstavní premiéra modelu ŠKODA KAMIQ MONTE  

CARLO na IAA 2019 
Nová ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO na stánku ŠKODA 

AUTO na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

Nová ŠKODA CITIGOe iV na IAA 2019 

Nová ŠKODA CITIGOe iV na stánku ŠKODA AUTO na 

autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.  

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA na IAA 2019 

Stánek ŠKODA AUTO na autosalonu IAA 2019 ve 

Frankfurtu nad Mohanem.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založena 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 39 000 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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