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Žádaná výbavová řada: ŠKODA AUTO představila 
před deseti lety modelem FABIA verze MONTE 
CARLO   
 
› Výbavová řada kompaktních vozů odráží rallyeové úspěchy českého výrobce 
› Model POPULAR MONTE CARLO byl před 85 lety prvním automobilem značky ŠKODA 

s tímto slavným označením 
› ŠKODA v roce 2021 slaví 120. výročí svého působení v motosportu a zároveň si připomíná 

svá vítězství na Rallye Monte Carlo 
 
Mladá Boleslav, 1. dubna 2021 – Výročí modelů ŠKODA MONTE CARLO: před deseti lety 
představila česká automobilka výbavovou řadu pojmenovanou po městské části Monackého 
knížectví, zpočátku exkluzivně pro model FABIA. Sportovní vzhled s černými prvky následně 
získaly i další modely ŠKODA: CITIGO, YETI nebo RAPID SPACEBACK a v současnosti pak 
modely SCALA a KAMIQ. Výbava připomíná úspěchy značky ŠKODA na Rallye Monte Carlo 
a odkazuje na vůz ŠKODA POPULAR MONTE CARLO z roku 1936. Po obsazení druhého 
místa v Rallye Monte Carlo automobilka před 85 lety vyrobila celkem 70 roadsterů a 
aerodynamických kupé a poprvé u nich použila označení MONTE CARLO. V provedení 
MONTE CARLO bude dostupný i model FABIA čtvrté generace, který bude uveden na trh 
v letošním roce. 
 
Monte Carlo, část Monackého knížectví, symbolizuje nejen životní styl a eleganci, ale také 
vrcholový motosport a stejnojmennou rallye. Od roku 2011 připomínají velké úspěchy ve slavném 
závodě také různé řady kompaktních modelů MONTE CARLO. Mezi významné momenty 120leté 
historie motorsportu značky ŠKODA patří druhé místo modelu ŠKODA POPULAR před 85 lety 
a dvojnásobná vítězství ve své třídě vozů ŠKODA 130 RS v roce 1977, ŠKODA FAVORIT v letech 
1993 a 1994, ŠKODA FELICIA Kit Car v letech 1996 a 1997 a ŠKODA FABIA R5 v roce 2017. 
 
Současná FABIA Rally2 evo navázala v lednu letošního roku na úspěšný příběh značky 
v Monte Carlu a zajistila třetí vítězství v kategorii WRC2 během posledních pěti let. S více než 
1 250 vítězstvími a množstvím titulů po celém světě je FABIA R5 v současnosti nejúspěšnějším 
rallyeovým vozem na světě. 
 
Černé doplňky a sportovní interiér 
V návaznosti na speciální sérii 70 automobilů ŠKODA POPULAR MONTE CARLO z roku 1936, 
z nichž tři jsou nyní ve sbírce ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, zavedla ŠKODA před deseti lety 
pro model FABIA znovu označení MONTE CARLO. Od té doby je tento přívlastek u kompaktních 
modelů české automobilky spojován s dynamickou výbavou a lifestylovými prvky s typicky černými 
doplňky a sportovním interiérem. 
  
V roce 2014 představila ŠKODA verzi MONTE CARLO modelu FABIA třetí generace a následně i v 
dalších modelech. Nejprve přišly na řadu vozy ŠKODA CITIGO MONTE CARLO a ŠKODA YETI 
MONTE CARLO, krátce poté navázal model ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE CARLO. 
Sportovní YETI zůstal v nabídce až do roku 2017, RAPID SPACEBACK byl dostupný do roku 2018 
a CITIGO bylo součástí portfolia až do roku 2019. Tyto tři modely byly koncem roku 2019 
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nahrazeny vozy ŠKODA SCALA MONTE CARLO a ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO. V 
průběhu letošního roku bude ve verzi MONTE CARLO k dispozici také nadcházející čtvrtá 
generace modelu ŠKODA FABIA, čímž naváže na dosavadní tradici. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Christian Heubner,    Martin Preusker, 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 
T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 
christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

Žádaná výbavová řada: ŠKODA AUTO představila  
před deseti lety modelem FABIA verze MONTE CARLO   
Úspěch na světoznámé rallye inspiroval už v roce 1936 
k vytvoření speciální série POPULAR MONTE CARLO. 
FABIA MONTE CARLO si své zákazníky získává od 
roku 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Žádaná výbavová řada: ŠKODA AUTO představila 
před deseti lety modelem FABIA verze MONTE CARLO   
ŠKODA FABIA MONTE CARLO je vrcholnou 
výbavovou variantou i současné třetí generace 
modelu FABIA.  
  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Žádaná výbavová řada: ŠKODA AUTO 
představila před deseti lety modelem FABIA 
verze MONTE CARLO   
ŠKODA FABIA čtvrté generace, která bude uvedena na 
trh v roce 2021, bude opět k dispozici i ve verzi MONTE 
CARLO. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem 

k vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky 
v oblasti ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 

› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


