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Nový KAMIQ GT: Páté SUV značky ŠKODA pro čínský trh 
 

› Další krok v SUV ofenzívě značky ŠKODA na největším světovém trhu značky 

› SUV kupé KAMIQ GT je speciálně upraveno na míru potřebám čínských zákazníků 

› Řada designových prvků modelu KAMIQ GT odkazuje na emotivní studii VISION GT  

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – ŠKODA AUTO v Číně rozšiřuje svou rodinu 

SUV modelů. Nová ŠKODA KAMIQ GT je druhým SUV kupé značky a stejně jako větší 

ŠKODA KODIAQ GT je dostupný exkluzivně pro čínský trh. ŠKODA AUTO tak nyní na svém 

největším světovém trhu nabízí celkem pět různých SUV modelů. Vedle obou SUV kupé byla 

speciálně pro čínský trh uzpůsobena také čínská verze městského SUV KAMIQ. SUV ofenzíva 

značky započala v roce 2017 uvedením modelu KODIAQ na trh. 

 

Alain Favey, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketing, říká: 

„Čína je pro ŠKODA AUTO nejdůležitějším světovým trhem a čínští zákazníci mají modely SUV obzvlášť 

v oblibě. Každé třetí SUV značky ŠKODA se prodá v Číně. Díky tomu, že ŠKODA AUTO v Číně nabízí 

pět různých SUV, je schopna uspokojit širokou škálu požadavků zákazníků. Všechna se vyznačují pro 

značku typickými kvalitami, jako je prostorný interiér, řada Simply Clever prvků a skvělý poměr ceny 

a užitné hodnoty.“ 

 

Dynamický vzhled modelu ŠKODA KAMIQ GT, velká prostornost a řada praktických prvků, to vše 

bylo uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo mladým, lifestylově orientovaným zákazníkům. Důraz byl kladen 

především na radost z jízdy, každodenní využitelnost a emotivní design. Součástí standardní výbavy 

je také pokročilá konektivita a moderní infotainment systém. Nový model KAMIQ GT v sobě spojuje 

výrazný designový jazyk čínského městského SUV KAMIQ se sportovní elegancí karosářské varianty 

kupé. Řada jeho designových prvků odkazuje na emotivní studii VISION GT. Svěží a expresivní linie 

tohoto 4 409 mm dlouhého SUV jsou výsledkem spolupráce designérů ze SAIC ŠKODA v Číně 

s designéry z oddělení ŠKODA Design v České republice.  

 

Dr. Ralf Hanschen, prezident společnosti ŠKODA China, s hrdostí poznamenal, že nový model 

KAMIQ GT je dynamické a módní SUV kupé pro mladé čínské zákazníky. „ŠKODA AUTO je plně oddána 

čínskému trhu a tamním zákazníkům. Naše vize pro Čínu je zcela jasná: pomocí chytrých řešení zlepšit 

zákazníkům život. Našim čínským zákazníkům nabízíme vždy jen to nejlepší, proto také na tomto trhu 

nabízíme více SUV modelů než kdekoliv jinde,“ řekl Dr. Hanschen. „Navíc se nezaměřujeme pouze na 

auta, ale také na nové služby mobility. Tým ŠKODA AUTO DigiLab China, což je naše globální inovační 

centrum v Pekingu, vyvíjí služby a řešení mobility pro Čínu i zbytek světa.“ 

 

Od modelu KODIAQ po KAMIQ – pět SUV modelů v Číně 

Vedle nového modelu KAMIQ GT zahrnuje čínská modelová paleta vozů ŠKODA další čtyři SUV. 

Prostorný KODIAQ, který v roce 2017 odstartoval SUV ofenzívu značky a nabízí místo až pro sedm 

cestujících, se nabízí bok po boku se svým elegantním dvojčetem KODIAQ GT, což je SUV kupé 

nabízené výhradně na čínském trhu. Pro obě varianty je k dispozici nabídka motorů s výkonem 

až 162 kW (220 k). KAROQ je o 50 mm delší než jeho evropská verze, díky čemuž čínským zákazníkům 

nabízí ještě více prostoru a pohodlí. Tento model je k dostání s motory 1,2 TSI o výkonu 85 kW (115 k) 

a 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k). Městské SUV KAMIQ bylo navrženo speciálně pro čínský trh a od 

roku 2018 představuje vstupní bránu do čínské rodiny vozů SUV značky ŠKODA. KAMIQ měří 4 390 mm, 
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což je přibližně o 15 cm více než evropský model, který se představil v létě 2019, a s objemem 

zavazadlového prostoru od 463 do 1 510 l nabízí také větší přepravní kapacitu. Čínský KAMIQ 

pohání motor 1,5 MPI o výkonu 82 kW (111 k).  
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Čína je největším světovým trhem značky ŠKODA 
 

› Díky úspěšné SUV ofenzívě prodala v roce 2018 ŠKODA AUTO v Číně 341 000 vozů (+ 4,9 %) 

› Do roku 2021 investuje ŠKODA AUTO v Číně v přepočtu dvě miliardy eur 

› Nová společnost ŠKODA AUTO DigiLab China v Pekingu se soustředí na mobilitu budoucnosti 

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – Již devět let je Čína největším světovým trhem 

české automobilky. V současné době se zde prodá každé čtvrté auto značky ŠKODA. V rekordním 

roce 2018 zde prodeje vozů ŠKODA vzrostly o 4,9 % na celkových 341 000 vozů, z nichž třetinu 

tvořily SUV modely. Na budoucnost se ŠKODA AUTO připravuje investicí ve výši dvou miliard eur 

a založením ŠKODA AUTO DigiLab China v Pekingu. Ta vznikla především za účelem vývoje 

atraktivních nových modelů, alternativních pohonů, inovativních řešení mobility a na míru 

uzpůsobených online služeb. 

 

ŠKODA AUTO spolu se SAIC Volkswagen investuje do roku 2021 v Číně v přepočtu dvě miliardy 

eur. Cílem modelové ofenzívy je především rozšíření nabídky SUV modelů – s modely KODIAQ GT 

a KAMIQ GT bude ŠKODA AUTO nabízet výhradně na čínském trhu dva SUV modely. Do budoucna 

plánuje ŠKODA AUTO v Číně nabízet také vozy s alternativními pohony. Kromě toho pracuje 

ŠKODA AUTO v Číně také na vývoji chytrých řešení, která jejím zákazníkům v budoucnu zjednoduší 

a zpříjemní život na cestách. Nové modely a služby zákazníkům nabídnou inspirující design, 

mimořádnou funkčnost a neobvyklý zážitek z cestování. 

 

V dubnu roku 2019 v Pekingu otevřela ŠKODA AUTO DigiLab China. V tomto novém inovačním 

centru spolupracuje ŠKODA AUTO s místními startupovými společnostmi na vývoji společných projektů. 

Soustředí se především na mobilitu budoucnosti a digitalizaci, ale také na rozvoj a aktivní působení 

v dalších oblastech podnikatelské činnosti. Nová řešení mobility a nové služby se nevyvíjejí pouze pro 

čínský trh, ale jsou uzpůsobeny také potřebám evropských či mezinárodních zákazníků. Již nyní probíhá 

několik pilotních projektů, jako je například „Care Driver“ nebo „Way To Go“. 

 

ŠKODA působila v Číně již ve třicátých letech minulého století. V roce 1936 měla ŠKODA v této asijské 

zemi pět obchodních zastoupení. Skutečný úspěch pak odstartoval v roce 2007, kdy se po několika 

desetiletích vrátila na čínský trh jako součást společného podniku SAIC Volkswagen a začala zde 

v továrně v Ning-po vyrábět model ŠKODA OCTAVIA. Prodejní úspěchy se dostavily vzápětí. Druhým 

vozem vyráběným ve městě Ning-po je ŠKODA KAROQ. Výroba modelu KODIAQ a jeho kupé verze GT 

probíhá v závodě společného podniku Volkswagen ve městě Čchang-ša. RAPID a RAPID SPACEBACK 

sjíždí z výrobní linky ve městě I-čeng. Modely SUPERB, KAMIQ a KAMIQ GT se vyrábějí ve městě 

Nan-ťing. Uplynulých devět let byla Čína největším světovým trhem společnosti ŠKODA AUTO – 

v současné době se zde prodá každé čtvrté auto značky ŠKODA. Prodeje vozů ŠKODA zde v roce 

2018 vzrostly o 4,9 % na celkových 341 000 vozů, z čehož třetinu tvořily SUV modely.  

 

ŠKODA AUTO v Číně intenzivně pracuje na image značky a zvyšování povědomí o značce. Společnost 

se tak zapojuje do dění sponzoringem šanghajského kritéria Tour de France a účastí na veteránských 

rallye. Kromě toho je značka ŠKODA aktivní také v oblasti společenské odpovědnosti – česká 

automobilka podporuje mládežnické oddíly čínských hokejových klubů, univerzity a další instituce.   
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ŠKODA KAMIQ GT: kompaktní sportovní SUV kupé 
 

› Chytré detaily tohoto nového městského SUV přesně zapadají do životního stylu mladých Číňanů 

› Kompaktní rozměry, spousta vnitřního prostoru a sportovně elegantní tvar kupé 

› Druhé SUV kupé ŠKODA speciálně uzpůsobené potřebám čínského trhu jde ve stopách modelu KODIAQ GT  

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – Nový sportovně laděný model KAMIQ GT je kupé 

verzí městského SUV KAMIQ a je dostupný výhradně na čínském trhu. Jeho dynamický vzhled, 

velká prostornost i řada praktických prvků byly uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly mladým, 

lifestylově orientovaným zákazníkům. Důraz byl kladen především na radost z jízdy, každodenní 

využitelnost a emotivní design. Součástí standardní výbavy jsou také pokročilé prvky konektivity 

a moderní infotainment systém.  

 

Nová ŠKODA KAMIQ GT v sobě spojuje výrazný designový jazyk čínského městského SUV KAMIQ 

se sportovní elegancí karosářské varianty kupé. S délkou 4 409 mm a šířkou 1 606 mm je o 19 mm delší 

než model KAMIQ. Šířka se nemění a činí 1 781 mm, stejně tak i rozvor zůstává s 2 610 mm totožný. 

Díky tomu toto městské SUV s karoserií kupé zvenku působí kompaktně, ale zároveň nabízí pozoruhodný 

vnitřní prostor. Jak v interiéru, tak v exteriéru se najde řada designových prvků, které odkazují na emotivní 

studii VISION GT, se kterou ŠKODA poprvé naznačila budoucí podobu svého pátého čínského SUV. 

Jeho svěží a expresivní linie jsou výsledkem spolupráce designérů ze SAIC ŠKODA v Číně s designéry 

z oddělení ŠKODA Design v České republice. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, vysvětluje: „Spolupráce mezi naším designérským 

týmem v Mladé Boleslavi a našimi čínskými kolegy ze SAIC ŠKODA byla extrémně úspěšná. Díky 

tomu, že jsme model KAMIQ GT navrhovali společně, jsme mohli přijít s vozem, který perfektně zapadá 

do emotivního designového jazyka naší rodiny vozů SUV a zároveň přesně splňuje požadavky mladých 

čínských zákazníků na moderní design.“ 

 

Emotivní design karoserie ve stylu studie ŠKODA VISION GT 

Zepředu působí KAMIQ GT velice sebevědomě a odhodlaně. Ostré rysy a avantgardní designové prvky 

dávají vozu moderní a atraktivní vzhled, který skvěle zapadá do vkusu mladých Číňanů. Maska chladiče 

má výrazné svislé žebrování a po stranách přechází v krystalické LED přední světlomety s LED světly pro 

denní svícení. Společně navozují dojem výkonu a dynamiky. Velké horizontální nasávací otvory umístěné 

pod maskou a postranní lišty ve tvaru písmene L dodávají novému SUV ještě sebevědomější postoj.  

 

Z profilu obzvlášť vynikne sportovní vzhled kompaktního modelu KAMIQ GT. Plynulá linie střechy 

se mírně svažuje dozadu, kde přechází v zadní spoiler, což ještě posiluje sportovní vzhled. Chromové 

lišty kolem oken a stříbrné střešní nosiče poté vozu dodávají punc elegance. Ostře řezaná linie pasu 

vytváří trojrozměrný efekt a dokonale vizuálně souzní s výraznými lemy kol. To vše spolu s černými 

sedmnáctipalcovými koly z lehké slitiny dává vozu sportovní, dynamický vzhled, který skvěle zapadá 

do rušného městského prostředí. Třešničkou na dortu jsou poté dvoubarevné disky kol a krystalické 

logo po straně – oboje s trojrozměrných efektem. 

 

Dynamická záď a nová interpretace tvaru písmene C 

Také záď modelu KAMIQ GT přebírá dynamický design studie VISION GT. Na první pohled zaujmou LED 

koncová světla s estetickými krystalickými strukturami, která zcela nově interpretují pro značku ŠKODA 
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typický tvar písmene C. Výrazný nárazník se světelným pruhem táhnoucím se po celé šíři vozu 

dále podtrhává expresivní design zádě. Na zadní části vozu se stejně jako na přídi nachází postranní 

lišty ve tvaru písmene L, které ještě umocňují design karoserie SUV, který je stejnou měrou odvážný 

a moderní. Nový KAMIQ GT může být na přání vybaven střechou v kontrastní barvě nebo 

panoramatickou skleněnou střechou. Paleta barev dostupných pro nové SUV kupé se navíc rozšířila 

o metalízu Modern Gold.  

 

Prostorný interiér se sportovně dynamickým nádechem 

Díky pečlivě vybraným barvám, materiálům a povrchům nabízí moderní interiér vozu KAMIQ GT 

skvělý mix robustního vzhledu a vzdušného, sportovně dynamického dojmu. Přístrojová deska 

se po celé své šíři dočkala kartáčované metalické lišty. Exkluzivním designovým detailem, který interiéru 

dodává na atraktivitě, je logo GT umístěné na straně spolujezdce a sladěné s barvou karoserie. Řidiči 

a spolujezdci poskytují oporu sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy. Dynamický vzhled 

interiéru dále umocňuje vyšité logo GT na opěrkách hlavy, horizontální pruhy a speciální dekorativní 

prošívání. Charakteru vozu odpovídá také multifunkční volant, jehož věnec padne přesně do rukou 

a který umožňuje rychlé a spolehlivé ovládání všech důležitých funkcí vozu. 
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Od modelu KODIAQ po KAMIQ: rodina SUV modelů 
ŠKODA v Číně 
 

› ŠKODA AUTO odstartovala na čínském trhu SUV ofenzívu v roce 2017 uvedením modelu KODIAQ  

› KODIAQ GT, který se nabízí výhradně v Číně, je prvním SUV kupé značky ŠKODA 

› Modely KAROQ a KODIAQ jsou prostornější, aby lépe vyhovovaly požadavkům čínských zákazníků 

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – Vedle modelu KAMIQ GT nabízí ŠKODA AUTO 

v Číně další čtyři SUV. Prostorný KODIAQ pojme až sedm cestujících a exkluzivně v Číně 

se po jeho boku nabízí také spřízněné elegantní SUV kupé KODIAQ GT. KAROQ je o 50 mm 

delší než jeho evropská verze a vstupní model KAMIQ byl speciálně navržen pro čínský trh.  

 

Uvedení modelu KODIAQ na trh na jaře roku 2017 odstartovalo rozsáhlou SUV ofenzívu značky ŠKODA 

na čínském trhu. Jeho svébytný designový jazyk, z něhož vyzařovala robustnost a bezpečnost, stál 

vzorem všem následujícím SUV modelům značky. KODIAQ v Číně rychle přilákal početnou skupinu 

zákazníků. Ty zaujal především jeho interiér, který je díky 2 791 mm dlouhému rozvoru velice prostorný 

a schopný pojmout až sedm cestujících, skvělá funkčnost, intuitivní ovládání, perfektní zpracování 

a výborný poměr ceny a užitné hodnoty. KODIAQ je postaven na modulární platformě MQB koncernu 

Volkswagen, měří 4 698 mm na délku, 1 883 mm na šířku a 1 676 mm na výšku (včetně střešních 

nosičů). Ve svém segmentu se může pyšnit největším objemem zavazadlového prostoru, který 

po sklopení zadních sedadel činí 2 065 l. Základní objem zavazadlového prostoru u pětimístné verze 

je 506 l, plně obsazená sedmimístná varianta pojme 190 l. V rámci příplatkové výbavy je k dispozici 

také řada asistenčních systémů, jako je například Front Assist, a inovativní infotainment systémy 

a prvky konektivity. Ty zahrnují například Baidu CarLife, což je platforma umožňující kdykoliv se připojit 

ke službám Infotainment Online. Na výběr je ze dvou výkonných, zároveň však úsporných benzinových 

motorů – 2,0 TSI o výkonu 137 kW (186 k) a 2,0 TSI o výkonu 162 kW (220 k). 

 

Vrcholný model KODIAQ GT dostupný výhradně pro čínské zákazníky značky ŠKODA 

Na konci roku 2018 představila ŠKODA AUTO model KODIAQ GT, který je určen výhradně pro čínský 

trh, jako své historicky první SUV kupé. KODIAQ GT v sobě perfektně kombinuje všestrannost SUV 

s elegancí kupé, díky čemuž je schopen oslovit také lifestylově orientované zákazníky. Díky černě 

lemované masce chladiče s chromovanými zdvojenými lamelami, LED světlometům, trojrozměrně 

tvarovanému nárazníku a širokým otvorům pro vstup vzduchu je ještě výraznější než KODIAQ. Linie 

střechy, která za předními dveřmi pozvolna klesá a přechází ve vykrojené páté dveře, a dynamicky 

tvarované boční prahové lišty doplněné matně černými prvky přispívají ke sportovnímu a svalnatému 

vyznění designového jazyka. Záď zaujme ostře konturovanými LED zadními skupinovými svítilnami 

s krystalickými tvary v typickém designu značky ŠKODA, černým difuzorem a úzkou odrazkou, která 

se táhne pod nakládací hranou po celé šířce vozu. Interiér charakterizují kvalitní materiály a individuálně 

nastavitelný Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání. Exkluzivitě modelu KODIAQ GT odpovídá také 

široká nabídka prvků v oblasti infotainmentu a konektivity. Ty zahrnují Wi-Fi připojení a rozhraní 

Apple CarPlay, Baidu CarLife a MirrorLinkTM. O maximální bezpečnost se starají četné asistenční systémy 

jako asistent hlídání mrtvého úhlu, Front Assist nebo Adaptivní tempomat (ACC) se systémem start-stop. 

Základní motorizace, kterou je motor 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k), se stejně jako agregát 2,0 TSI 

o výkonu 137 kW (186 k) vždy pojí s pohonem předních kol. Vrcholný motor, kterým je stejně jako 

u modelu KODIAQ motor 2,0 TSI o výkonu 162 kW (220 k), je dodáván výhradně s pohonem všech kol 

a sedmistupňovou převodovkou DSG.  
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Čínský KAROQ nabízí více prostoru a větší pohodlí 

V porovnání s evropskou verzí je čínský KAROQ o 50 mm delší. O stejnou délku narostl také rozvor, 

který tak měří 2 688 mm. Díky tomu nabízí KAROQ v interiéru více místa i větší pohodlí. Design 

čínského modelu KAROQ, který měří 4 432 mm na délku, 1 841 mm na šířku a 1 614 mm na výšku, 

kráčí ve šlépějích jeho většího sourozence, vozu KODIAQ, a působí stejně expresivním, silným 

a robustním dojmem jako ostatní SUV modely ŠKODA. Jeho vzhled je charakterizován krátkým předním 

a zadním převisem, svažující se linií střechy, která je opticky ještě prodloužena linkou na D-sloupku, 

a zašpičatělou zádí. Na výběr je ze dvou úsporných motorů - 1,2 TSI o výkonu 85 kW (115 k) a vrcholné 

varianty 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k). ŠKODA KAROQ může být vybaven řadou moderních 

asistenčních systémů, jako je například Front Assist včetně funkce nouzové brzdy nebo asistent hlídání 

mrtvého úhlu, které jsou k dispozici na přání.  

 

KAMIQ - vstupní model vyvinutý speciálně pro čínský trh 

KAMIQ zastává v Číně pozici vstupní brány do rodiny SUV modelů značky ŠKODA. Měří 4 390 mm, což 

je přibližně o 15 cm více než evropský model, který se představil v létě 2019. S objemem zavazadlového 

prostoru od 463 do 1 510 l nabízí také větší přepravní kapacitu. Toto SUV měří 1 781 mm na šířku, 

1 593 mm na výšku a jeho rozvor činí 2 610 mm. KAMIQ pohání motor 1,5 MPI o výkonu 82 kW (111 k) 

a s maximálním točivým momentem 150 Nm. Kromě základní verze je KAMIQ standardně vybaven 

automatickou převodovkou. Prostorný interiér se stejně jako exteriér vyznačuje robustním vzhledem 

a pohodlná přední sedadla s károvým vzorem s 3D efektem mu dodávají přidanou vizuální hodnotu. 

Vzhledem k tomu, že KAMIQ cílí primárně na mladé městské zákazníky, nabízí vysokou úroveň 

konektivity. Jedním z nejvýznamnějších prvků je intuitivní hlasové ovládání od společnosti iFLYTEK. 

Tento systém, který vyvinula jedna z předních asijských společností v oboru a který rozumí lokálním 

variacím standardní čínštiny, se pomocí umělé inteligence dokáže naučit také individuální přízvuky. 

Chytré telefony lze spárovat s infotainment systémy skrze Apple CarPlay, Baidu CarLife nebo 

MirrorLinkTM. Funkci řídicí jednotky zastává osmipalcový dotykový displej. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozu ŠKODA KAMIQ GT získáte pod hashtagem #KAMIQGT. 

 
 
 
 
 
 

mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/kamiqgt?src=hash
https://www.skoda-storyboard.com/cs/skoda-media-services-aplikace/


TISKOVÁ MAPA 
Strana 9 z 9 

 
 
Tisková mapa ŠKODA KAMIQ GT || Obsah || Přehled || ŠKODA AUTO v Číně || ŠKODA KAMIQ GT || Rodina SUV modelů ŠKODA v Číně || Kontakty 
   
 

 

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“. 


