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Zrozeny na soutěžní trati: Modely ŠKODA MONTE CARLO 
reprezentují tradici, motorsport a životní styl 
 

› Řada MONTE CARLO vzdává hold úspěšné historii motorsportu značky ŠKODA  

› Sportovní doplňky a černé designové prvky pomáhají dotvářet lifestylové varianty modelů už od roku 2011 

› Nejvyšší výbavová řada pro model SCALA a KAMIQ se představí na IAA 2019 v září 

 

Mladá Boleslav, 1. srpna 2019 – Půvabná městská část Monte Carlo Monackého knížectví je 

synonymem životního stylu, elegance a motorsportu. ŠKODA slavila hned několik historických 

úspěchů v motorsportu právě na slavné Rallye Monte Carlo. Již v roce 1936 vznikla první 

speciální série 70 vozů, která dostala doplňující název MONTE CARLO. Od roku 2011 

připomínají vybrané modely ŠKODA s výrazným sportovním vzhledem a řadou černých prvků 

tuto tradici, ve které budou nyní pokračovat také modely SCALA MONTE CARLO a KAMIQ 

MONTE CARLO. Oba vozy zažijí premiéru na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu. 

 

Rallye Monte Carlo a značku ŠKODA spojuje dlouhá, více než stoletá tradice. Již v roce 1912, při 

druhém ročníku „Monte“, se na start poprvé postavily vozy z Mladé Boleslavi. Pár let nato, v roce 

1936, už dosáhl vůz ŠKODA POPULAR ve své třídě na druhé místo, což byl také startovní impulz pro 

modely MONTE CARLO. ŠKODA po tomto vynikajícím úspěchu uvedla limitovanou speciální sérii o 

70 vozech, která byla odvozena přímo od soutěžního vozu a poprvé dostala doplňující název MONTE 

CARLO. 

 

Přesně o 75 let později ŠKODA AUTO znovu oživila proslulé označení modelů a v roce 2011 

představila model ŠKODA FABIA MONTE CARLO jako sportovně-lifestylovou variantu druhé 

generace modelu FABIA. Také po příchodu třetí generace je FABIA MONTE CARLO dynamickým, 

nejvyšším modelovým stupněm řady FABIA. V letech 2014 až 2019 nabízel český výrobce modely 

ŠKODA CITIGO, ŠKODA RAPID a ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE CARLO, od roku 2015 do 

roku 2017 také model ŠKODA YETI MONTE CARLO.  

 

V této úspěšné historii budou nyní kromě modelu FABIA MONTE CARLO plynule pokračovat také 

verze MONTE CARLO modelů ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ. Tyto sportovní, lifestylově 

zaměřené varianty jsou pojmenované podle městské části Monaka a také podle automobilové soutěže 

Rallye Monte Carlo, pořádané od roku 1911, jejíž nedílnou součástí jsou legendární rychlostní 

zkouška „Sisteron“ či jízda přes proslulý průsmyk Col de Turini. Řada černých prvků na vozech 

dodatečně zdůrazňuje sportovní charakter a design. Modely MONTE CARLO působí díky tomu ještě 

více emotivně a dynamicky. ŠKODA SCALA MONTE CARLO dostane charakteristicky černé části 

předního spojleru, ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO pro změnu nabídne třeba černé střešní nosníky. 

Kromě toho bude možné nové špičkové verze poznat podle speciální plakety. 

 

Vozy ŠKODA SCALA MONTE CARLO a ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO oslaví svou premiéru 

na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu od 10. do 22. září 2019. 
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Fotografie k tiskové zprávě: 

 

 

ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

ŠKODA FABIA MONTE CARLO je na trhu již od roku 2011 

a také v aktuální třetí generaci modelu FABIA představuje 

nejvyšší výbavový stupeň. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA POPULAR Sport Monte Carlo 

V roce 1936 dosáhl vůz ŠKODA POPULAR v Rallye Monte 

Carlo na druhé místo ve své třídě, což byl také startovní 

impulz pro modely MONTE CARLO. 

 

 

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 devět modelových řad: 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“. 
 
 
Monte-Carlo je registrovanou ochrannou známkou společnosti Monaco Brands 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/08/FABIA_MC_07.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/03/SKODA-POPULAR-MONTE-CARLO_outside.JPG.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/08/FABIA_MC_07.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/03/SKODA-POPULAR-MONTE-CARLO_outside.JPG.jpg

	Zrozeny na soutěžní trati: Modely ŠKODA MONTE CARLO reprezentují tradici, motorsport a životní styl
	› Řada MONTE CARLO vzdává hold úspěšné historii motorsportu značky ŠKODA
	› Sportovní doplňky a černé designové prvky pomáhají dotvářet lifestylové varianty modelů už od roku 2011
	› Nejvyšší výbavová řada pro model SCALA a KAMIQ se představí na IAA 2019 v září
	› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
	› v současnosti nabízí zákazníkům devět modelových řad: 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“.   Monte-Carlo je registrovanou ochrannou známkou společnosti Monaco Brands


