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Odstartovaly největší testovací jízdy ŠKODA 

v historii: Roadshow a Testovací jízdy Fabia 2015 
 

› Roadshow Fabia 2015 třicetkrát ve městech České republiky 

› Testovací jízdy s novými modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi u více než 150 

autorizovaných prodejních partnerů 

› Bohatý doprovodný program pro celou rodinu, soutěže o ceny a atraktivní 

workshopy 

 

Mladá Boleslav, 1. dubna 2015 – ŠKODA AUTO Česká republika zahájila 

na domácím trhu největší turné testovacích jízd v historii značky. V rámci 

Roadshow Fabia 2015 je pro zájemce v takřka třiceti městech napříč celou 

republikou připraven zajímavý program. Možnost osobně ověřit kvality nových 

vozů Fabia a Fabia Combi, včetně tipovací soutěže o nový vůz ŠKODA Fabia 

Combi, nabízejí prostřednictvím Testovacích jízd Fabia 2015 také autorizovaní 

prodejci ŠKODA. 

 

Auto roku 2015 v České republice, nová ŠKODA Fabia, se vydává na turné po městech 

ve všech regionech, kde se bude s vozy moci seznámit nejširší veřejnost. Roadshow 

Fabia 2015 a Testovací jízdy Fabia 2015 budou probíhat po celé České republice do 10. 7. 

2015. 

 
„Atraktivní Roadshow i testovací jízdy Fabia 2015 jsou příležitostí k tomu, abychom se 

s našimi zákazníky potkali osobně a ve spolupráci s našimi prodejními partnery je 
detailně seznámili s kvalitami nových modelů Fabia a Fabia Combi,“ říká Luboš Vlček, šéf 
prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika.  

 
Součástí každé zastávky Roadshow je mimo osmi testovacích vozů v nejrůznějších 

specifikacích také pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Program Roadshow 

zahrnuje například workshopy ‚beatbox‘ a ‚jojo‘, taneční vystoupení i workshop, unikátní 

Komixbox, rodinné foto a pestré aktivity pro ty nejmenší. Pro účastníky jsou připraveny 

také expozice ŠKODA Boutique, seznámení se sortimentem ŠKODA Originálního 

příslušenství, službami ŠKODA Finance od ŠkoFINu, možnost objednat zboží ze ŠKODA E-

shopu.  

 

Kterýkoli z návštěvníků Roadshow nebo Testovacích jízd také může do osobního 

vlastnictví vyhrát nový vůz ŠKODA Fabia Combi s paketem Mobilita PLUS, službou 

Předplacený servis na pět let a sadou zimních kol. Stačí správně odpovědět na dvě 

produktové otázky a tipnout odpověď na soutěžní otázku: ‚Kolik testovacích jízd se 

uskuteční během akcí „Roadshow Fabia 2015“ a „Testovací jízdy Fabia 2015“ v termínu 

od 20. 3. 2015 do 10. 7. 2015 včetně‘. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 2 z 2 

 
Další informace a program zastávek ŠKODA Roadshow Fabia 2015 a Testovacích jízd 

Fabia 2015 jsou k dispozici na webu testovacijizdyskoda.cz 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Největší testovací jízdy ŠKODA v historii 

Na vítěze tipovací soutěže v rámci Roadshow a 

testovacích jízd čeká nová ŠKODA Fabia Combi se 

službou Předplacený servis na pět let, paketem 

Mobilita PLUS a sadou zimních kol. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Největší testovací jízdy ŠKODA v historii 

ŠKODA AUTO Česká republika zahájila na domácím 

trhu největší turné testovacích jízd v historii značky. 

Návštěvníci Roadshow nebo Testovacích jízd můžou 

do osobního vlastnictví vyhrát nový vůz ŠKODA Fabia 

Combi. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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