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ŠKODA opět generálním partnerem Teniskology 
 

› ŠKODA se představí na největším veletrhu tenisek ve střední Evropě 

s bohatým doprovodným programem  

› Teniskology se uskuteční 21. a 22. října 2016 v areálu Pragovka v Praze 

 

Praha, 20. října 2016 – Značka ŠKODA se opět stala generálním partnerem 

eventu Teniskology, největšího veletrhu tenisek ve střední Evropě 

doprovázeného exkluzivními koncerty, shows a laboratoří kreativních umělců. 

ŠKODA pro návštěvníky připravila unikátní program i celou řadu soutěží.  

 

Nedílnou součástí Teniskology i atraktivních vystoupení bude na hlavní stage ŠKODA 

SUPERB SPORTLINE ve speciální metalické barvě Dragon Skin a vozy ŠKODA z rodiny 

MONTE CARLO. Tuto sportovně zaměřenou linii, která oslovuje především zákazníky z řad 

mladších řidičů, budou reprezentovat vozy CITIGO, RAPID SPACEBACK a FABIA COMBI 

na sekundární stage. Model CITIGO bude dokonce integrální součástí autodráhy 

připravené pro návštěvníky. 

 

Návštěvníci Teniskology se mohou těšit nejen na nespočet tenisek v limitovaných edicích, 

koncerty a influencery z různých koutů streetové kultury, ale také unikátní Teniskology 

ŠKODA Show. Pod choreografii a provedení show se podepsal Yemi A.D. a jeho skupina 

performerů.   

 

ŠKODA připravila také atraktivní soutěž, jejíž rozuzlení a vyhlášení bude součástí 

sobotního programu. Tipovat, zda v závodě zvítězí ŠKODA CITIGO MONTE CARLO, či 

skupina parkouristů, lze na speciální minisite i přímo na Teniskology.  

 

Více informací o účasti značky ŠKODA, programu a soutěžích je na webu 

http://www.skodateniskology.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 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA generálním partnerem Teniskology 

ŠKODA připravila pro vyznavače tenisek a street 

kultury unikátní show, prezentaci modelů Monte 

Carlo a SUPERB SPORTLINE s lakováním Dragon 

Skin.  

 

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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