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Autosalon v Paříži 2016: Výstavní premiéra 

modelu ŠKODA KODIAQ živě na internetu 
 

› ŠKODA na autosalonu v Paříži představí své nové velké SUV 

› Tisková konference značky ŠKODA, která začíná v 07:45 h, bude přenášena 

živě na internetu 

 

Mladá Boleslav/Paříž, 26. září 2016 – Nová ŠKODA KODIAQ bude mít výstavní 

premiéru na autosalonu v Paříži. ŠKODA bude svou tiskovou konferenci, která 

se koná 29. září 2016 od 07:45 h, živě přenášet na internetu.   

 
Tiskovou konferenci je možno sledovat v přímém přenosu na nové platformě značky 

ŠKODA Storyboard. Média mají navíc také možnost vysílat přenos prostřednictvím 
vloženého kódu na svých vlastních internetových stránkách.  

Livestream: https://www.skoda-storyboard.com/en/livestream/skoda-kodiaq-goes-paris/  
Embed Code: <div class="iframe-wrap" style="display:block;padding-
bottom:56.25%;position:relative;"><iframe frameborder="0" scrolling="no" 
allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" 
src="https://skoda.gomexlive.com/player?stn=paris&lang=en"></iframe></div> 

Údaje pro připojení k satelitu pro televizní média: 

Evropa / Střední východ  
Satelit: EUT 10A  
Transpondér (digitální): F5, Channel 7 - 12  
Downlinková frekvence: 12.685,830 MHz  
Polarizace: X  

Video Std: 1080i/50 Hz PAL  
Audiokanály: kanál 1 + 2: angličtina (IT)  
Modulace: 8 PSK  
Modulační rychlost: 7.2000 Msymb/s  
FEC: 3/4  
MPEG: 4:2:0 / MPEG4  
Enkrypce: bez enkrypce 

Střední východ / Asie / Austrálie - live HD Feed  
Satelite: Asiasat 5  

Transpondér (digitální): C2V, Service 3 (SID-60)  
Downlinková frekvence: 3,700.000 MHz  
Polarizace: Y  
Video Std: 1080i/50 Hz PAL  
Audiokanály: kanál 1 + 2: angličtina (IT)  
Modulace: 8 PSK  
Modulační rychlost: 7.2000 Msymb/s  

FEC: 3/4  
MPEG: 4:2:0 / MPEG4  
Enkrypce: bez enkrypce 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Ann Harder 

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 769 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   ann.harder@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Autosalon v Paříži 2016: Výstavní premiéra 
modelu ŠKODA KODIAQ živě na internetu 

S modelem ŠKODA KODIAQ rozšiřuje značka 
svou modelovou paletu o nové velké SUV. Vůz o 
délce 4,70 metru, s až sedmi místy k sezení a 
největším zavazadlovým prostorem ve své třídě 
bude mít výstavní premiéru na autosalonu v 
Paříži.  

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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