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Výrobní závod ŠKODA AUTO slaví zahájení sériové 

výroby: Z Kvasin se staly ‚Qasiny‘ 
 

› V závodě v Kvasinách dnes byla zahájena sériová výroba modelu ŠKODA KODIAQ 

› Obec byla u této příležitosti na jeden den přejmenována na ‚Qasiny‘ 

› ŠKODA tak navázala na úspěšnou mezinárodní komunikační kampaň k uvedení 

nového modelu ŠKODA KODIAQ 

 

Mladá Boleslav/Kvasiny, 18. října 2016 – Od dnešního dne sjíždí ve výrobním 

závodě společnosti ŠKODA AUTO ve východočeských Kvasinách z linky nový 

model KODIAQ. Při této příležitosti byla obec Kvasiny na jeden den 

přejmenována na ‚Qasiny‘. 

 

Touto akcí ŠKODA navazuje na mezinárodní komunikační kampaň, která vyvolala 

značnou pozornost už v květnu letošního roku. Tehdy byl aljašský ostrov KODIAK na 

jeden den přejmenován na KODIAQ. Na oslavu zahájení výroby modelu ŠKODA KODIAQ 

v závodě v Kvasinách nyní následovalo symbolické jednodenní přejmenování Kvasin na 

‚Qasiny‘. Akci podpořilo i vedení obce Kvasiny, které v rámci akce společně se ŠKODA 

AUTO přelepilo název obce na některých informačních tabulích. 

 

„V posledních letech bylo označení ‚Made in Kvasiny‘ nerozlučně spjato především 

s modely ŠKODA SUPERB a YETI,“ říká vedoucí závodu Jiří Černý. „Od dnešního dne 

vstupuje do rodiny našich produktů také nový model KODIAQ. Všichni zaměstnanci jsou 

hrdí na to, že byl první vůz ŠKODA KODIAQ vyroben v ‚Qasinách‘,“ dodává Jiří Černý. 

 

„Obec Kvasiny a  závod ŠKODA AUTO jsou nerozlučně spjaté už po desetiletí,“ říká 

starostka obce Kvasiny Alice Nováková. „Při zveřejnění jména nového automobilu 

z Kvasin nás inspirovala akce starostky města KODIAK na Aljašce, která nechala ostrov 

při této příležitosti na jeden den přejmenovat na KODIAQ. Na tabuli, označující začátek 

naší obce, tak dnes byly QASINY,“ dodává starostka. 

 

Automobilku ŠKODA a obec Kvasiny, čítající 1 400 obyvatel, pojí partnerství, trvající již 

od poloviny čtyřicátých let. V roce 1946 sjel v této české obci poprvé z linky vůz značky 

ŠKODA. V letech 1958 až 1964 se tu vyráběl jeden z nejznámějších modelů značky: 

ŠKODA FELICIA. I model 110 R Coupé se vyráběl v Kvasinách. Dnes zde vznikají tři 

modely značky ŠKODA: YETI, SUPERB, resp. SUPERB COMBI a nově také model KODIAQ. 

 

Při příležitosti jednodenního přejmenování obce Kvasiny na ,Qasiny‘ vznikl krátký komiks, 

který naleznete na adrese https://www.skoda-storyboard.com/cs/modely/kodiaq-

cs/dalsi-dobrodruzstvi-pismene-q/.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž,  Jana Bahníková, 

Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 738 

jozef.balaz@skoda-auto.cz         jana.bahnikova3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 
 

 

 

Výrobní závod ŠKODA AUTO slaví zahájení 
sériové výroby: Z Kvasin se staly ‚Qasiny‘ 

Od dnešního dne sjíždí ve výrobním závodě 
společnosti ŠKODA AUTO ve východočeských 
Kvasinách z linky nový model KODIAQ. Při této 
příležitosti byla obec Kvasiny na jeden den 
přejmenována na ‚Qasiny‘. 
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Výrobní závod ŠKODA AUTO slaví zahájení 

sériové výroby: Z Kvasin se staly ‚Qasiny‘ 

Dnešní zahájení sériové výroby je pro značku a 

zejména pro závod v Kvasinách důležitým 

mezníkem. Na oslavu tohoto okamžiku pokračuje 

ŠKODA ve své marketingové kampani, která se točí 

kolem modelu KODIAQ – lépe řečeno kolem 

písmena Q v jeho jméně.  

 

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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