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Video: Klíčové okamžiky výstavní premiéry 

modelu ŠKODA KODIAQ  
 

› Výstavní premiéra modelu ŠKODA KODIAQ: Nové SUV na autosalonu v Paříži 

› Video ukazuje nejdůležitější okamžiky autosalonové premiéry ve Francii  

 

Mladá Boleslav/Paříž, 30. září 2016 – ŠKODA KODIAQ včera zažila během 

tiskové konference značky ŠKODA na autosalonu v Paříži svou mezinárodní 

výstavní premiéru. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, 

Bernhard Maier, představil klíčové prvky novinky: Výrazný design, špičkový 

package i řadu technických inovací, s nimiž se první velkého SUV značky vydá 

na začátku roku 2017 k zákazníkům. 

 

Sestřih nejdůležitějších okamžiků výstavní premiéry modelu ŠKODA KODIAQ během 

prvního novinářského dne autosalonu v Paříži je k dispozici ke stažení na adrese 

www.skoda-storyboard.com. 

 

Tisková mapa k modelu ŠKODA KODIAQ s fotografiemi, videi a technickými daty je 

k dispozici na adrese https://www.skoda-storyboard.com/. 

 

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 

 

 

Video k tématu: 

 

 

Video: Klíčové okamžiky výstavní premiéry 

modelu ŠKODA KODIAQ  

Sestřih nejdůležitějších okamžiků výstavní premiéry 

modelu ŠKODA KODIAQ během prvního 

novinářského dne autosalonu v Paříži, prohlášení 

členů představenstva společnosti ŠKODA AUTO a 

šéfdesignéra Jozefa Kabaně. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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