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Světový den jízdního kola 2020 a ŠKODA:
Tradičně příjemná jízda i na dvou kolech
› ŠKODA si u příležitosti Světového dne jízdního kola připomíná své historické kořeny
› Aktuální kolekce jízdních kol zahrnuje celkem 17 modelů od dětského kola až po elektrokolo
› ŠKODA je už 16 let oficiálním hlavním partnerem a oficiálním vozem Tour de France
Mladá Boleslav, 3. června 2020 – Produktová paleta značky ŠKODA zahrnuje vedle osobních
vozů také širokou nabídku jízdních kol. S nimi v roce 1895 úspěšná historie firmy začala, což je
dostatečným důvodem k tomu si u příležitosti Světového dne jízdního kola a 125. výročí
založení firmy krátce vzpomenout na historické kořeny. Ještě dnes má tradiční česká
automobilka, která si letos připomíná 125. výročí svého založení, k jízdním kolům úzký vztah –
nejen v rámci dlouholeté sponzorské podpory Tour de France. Aktuální kolekce jízdních kol
značky ŠKODA zahrnuje 17 modelů – od dětského kola přes klasická městská kola, kvalitní
horská a závodní kola až po elektrokola. Praktické skládací kolo, které se vejde do kufru
každého modelu ŠKODA, je navíc Simply Clever řešením.
U příležitosti dnešního Světového dne jízdního kola si ŠKODA AUTO připomíná založení firmy před
125 lety. Oba zakladatelé, Václav Laurin a Václav Klement, totiž založením manufaktury na výrobu
jízdních kol v roce 1895 položili základ úspěšné historie podniku. Až později se oba začali věnovat
výrobě motocyklů a automobilů. Až do dnešních dní ale zůstala česká automobilka úzce spojena
s jízdním kolem: už 16 let je oficiálním hlavním partnerem Tour de France a poskytuje vozy, které
potřebují organizátoři a vedení závodu i četné závodní stáje.
Kromě toho se ŠKODA angažuje jako sponzor mnoha dalších národních a mezinárodních
cyklistických závodů. Po přestávce způsobené pandemií koronaviru umožňuje automobilka
prostřednictvím své mezinárodní kampaně #Ride2Unite na Livestreamu debatu s profesionálními
cyklisty a motivuje fanoušky k tomu, aby začali sami sportovat. Ta běží na platformě We Love Cycling
(WLC), za kterou stojí rovněž ŠKODA. Cyklistika je vedle ledního hokeje nejdůležitějším pilířem
sponzorské strategie značky. ŠKODA se tímto projektem vrací ke svým kořenům a chce posílit
vědomí, že dokáže být partnerem individuální mobility nejen motoristů, ale také cyklistů. Právě těmto
dvěma uživatelským skupinám je platforma rádcem, pomocníkem a jejich podporovatelem.
S ohledem na historii dodnes sází automobilka ŠKODA vedle výroby automobilů také na bicykly.
Automobilka v minulých letech průběžně rozšiřovala svou kolekci jízdních kol a nabízí pro každé
využití odpovídající variantu. V současné době nabídka zahrnuje 17 kvalitních modelů, mezi kterými
jsou závodní kola, horská kola, dětská kola, městská kola i moderní kola elektrická. Design se
vyznačuje pro značku typickými detaily, jako jsou krystalické prvky, zelené a stříbrné barevné tečky a
konturovaný nápis ŠKODA.
Čtyři vysoce moderní horská elektrokola s kvalitní offroadovou výbavou
Stávající nabídka krosových elektrokol E-BIKE a E-BIKE LADY se směrem nahoru rozšiřuje na horská
elektrokola EMTB FULL a EMTB. EMTB FULL je celoodpružené horské elektrokolo, zatímco sesterský
model EMTB má jako takzvaný hardtail odpruženou přední vidlici. Oba modely využívají silný pohon
Shimano STEPS E7000 a výkonné akumulátory typu STEPS BT-E8010 s kapacitou 504 Wh.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 ze 4

Tři dětská kola v pestrém designu
Pro nejmenší cyklisty nabízí ŠKODA dětská kola KID 16, KID 20 a KID 24 s koly o velikosti od 16 do
24 palců. Všechny modely se představily ve svěžím designu, kombinujícím bílý rám s krystalickými
motivy, žlutou a zelenou barvou a stříbrným nápisem ŠKODA.

Dvě kvalitní závodní kola s ultralehkým karbonovým rámem
Jakožto oficiální partner Tour de France nabízí ŠKODA ve své kolekci jízdních kol také dvě kvalitní
závodní kola vybavená ušlechtilými komponenty. Obě mají lehký rám a vidlice z karbonu. Špičkový
model ROAD ELITE o váze 7,9 kilogramů je vybaven komponenty Shimano ULTEGRA R8000 a jezdí
na bezdušových pneumatikách s koly značky DT Swiss. Model ROAD váží 9,6 kilogramů a, stejně
jako vrcholná varianta, je k dispozici ve čtyřech velikostech rámu.
Tři robustní modely horských kol s kvalitním osazením
Pro jezdce, kteří se nejraději pohybují mimo asfaltové silnice, jsou horská kola MTB 29 FULL, MTB 29
nebo MTB LADY určitě tím správným řešením. Celoodpružený model MTB 29 FULL s karbonovým
rámem je bestsellerem v portfoliu značky ŠKODA. Díky komponentům, jako je přehazovačka SRAM
Eagle a pružení DT Swiss se zdvihem 100 milimetrů a nastavitelnou tuhostí pružení, bude výlet do
terénu hračkou. Kolo MTB 29 ve variantě hardtail má odpruženou přední vidlici a je, stejně jako
sesterský model, k dispozici ve třech velikostech rámu. Kolo MTB LADY se nabízí ve dvou velikostech
rámu a má speciální geometrii rámu. Dámský model se od všech ostatních horských kol liší i opticky.
Tři praktická městská kola a Simply Clever skládací kolo
Městská kola značky ŠKODA v retro stylu se opticky podobají jízdním kolům z dob počátků
automobilky, nabízí ale moderní techniku a jsou vhodné pro každodenní použití. VOITURETTE a CITY
jsou lakované v klasickém černém odstínu a mají hnědé sedlo, hnědé rukojeti řídítek a béžové
pneumatiky. Model CITY LADY má krémový lak a hnědé pneumatiky. Sedmistupňová přehazovačka
od firmy Shimano je synonymem spolehlivosti a praktičnosti. Čistý a mimořádně pohodlný pohon u
modelu VOITURETTE zajišťuje moderní hnací řemen nahrazující běžný řetěz.
Kolo ztělesňující ŠKODA Simply Clever: s modelem STRETCHGO si na své přijdou i automobilisté.
Praktické skládací kolo se totiž vejde do zavazadlového prostoru a je tak dokonalým průvodcem pro
poslední míli. Má sedmistupňovou přehazovačku Shimano a nabízí pohodlný posez i dobrý přehled
v městském provozu.
Jízdní kola značky ŠKODA, originální příslušenství a další značkové zboží najdete u prodejců značky
ŠKODA nebo na ŠKODA E-Shopu.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Martin Preusker
Vedoucí Komunikace produktu
Mluvčí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
T +420 604 292 190
hermann.prax@skoda-auto.cz
martin.preusker2@skoda-auto.cz
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Fotografie k tématu:
Světový den jízdního kola 2020 a ŠKODA: Tradičně
příjemná jízda i na dvou kolech
Městská kola značky ŠKODA v retro stylu se opticky
podobají jízdním kolům z dob počátků automobilky. Nabízí
ale moderní techniku a jsou vhodné pro každodenní použití.
VOITURETTE a CITY jsou lakované v klasickém černém
odstínu a mají hnědé sedlo, hnědé rukojeti řídítek a béžové
pneumatiky.
Download
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Světový den jízdního kola 2020 a ŠKODA: Tradičně
příjemná jízda i na dvou kolech
Jakožto oficiální partner Tour de France nabízí ŠKODA ve
své kolekci jízdních kol také dvě kvalitní závodní kola
vybavená ušlechtilými komponenty. Obě mají lehký rám a
vidlice z karbonu. Špičkový model ROAD ELITE o váze 7,9
kilogramů je vybaven komponenty Shimano ULTEGRA
R8000 a jezdí na bezdušových pneumatikách s koly značky
DT Swiss.
Download
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Světový den jízdního kola 2020 a ŠKODA: Tradičně
příjemná jízda i na dvou kolech
Model CITY LADY má krémový lak a hnědé pneumatiky.
Sedmistupňová přehazovačka od firmy Shimano je
synonymem spolehlivosti a praktičnosti.
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Světový den jízdního kola 2020 a ŠKODA: Tradičně
příjemná jízda i na dvou kolech
EMTB FULL je celoodpružené horské elektrokolo, zatímco
sesterský model EMTB má jako takzvaný hardtail
odpruženou přední vidlici. Oba modely využívají silný
pohon Shimano STEPS E7000 a výkonné akumulátory typu
STEPS BT-E8010 s kapacitou 504 Wh.
Download
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ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
SUPERB, KAMIQ , KAROQ a KODIAQ,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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“.

