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Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ na fotografiích 
 

› Nové kompaktní SUV značky ŠKODA poprvé ve světle reflektorů 

› Premiéra za účasti zhruba 500 hostů z celého světa proběhla ve Stockholmu 

› KAROQ je nejmladším reprezentantem nového designového jazyka vozů SUV značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Stockholm, 18. května 2017 – Světová premiéra nového kompaktního SUV 

značky ŠKODA: v muzeu Artipelag u Stockholmu se dnes večer poprvé postavil do světla 

reflektorů nový model ŠKODA KAROQ. Prezentace nového SUV nadchla nejen zhruba 500 

přítomných hostů; další statisíce diváku sledovaly světovou premiéru v přímém přenosu  

na internetu.  

 

V rámci své Strategie 2025 bude značka ŠKODA i v následujících letech důsledně rozšiřovat svou 

modelovou paletu. Přitom se bude soustřeďovat především na rozšiřování nabídky vozů kategorie 

SUV. Teprve nedávno bylo na trh uvedeno velké SUV – model ŠKODA KODIAQ. Model ŠKODA 

KAROQ je tak pro značku dalším milníkem. Na trh bude tento model uveden ve druhém pololetí 

roku 2017. 

 

Fotografie vozu ŠKODA KAROQ najdete na adrese https://www.skoda-storyboard.com/. 

 

Videozáznam světové premiéry můžete shlédnout na adrese:  

https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-cs/zive-vysilani/zive-svetova-premiera-vozu-skoda-karoq/ 

 

Tisková mapa k modelu ŠKODA KAROQ s fotografiemi a videi je ke stažení na adrese 

https://www.skoda-storyboard.com/. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 641  

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ 
ve Stockholmu 

Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO na světové 
premiéře nového modelu značky ŠKODA. Muzeum 
Artipelag u Stockholmu, 18. května 2017. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ  

ve Stockholmu  

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier představil 18. května 2017 nové kompaktní 

SUV ŠKODA KAROQ. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ  

ve Stockholmu  

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 
prodeje a marketingu Werner Eichhorn představil 18. 
května 2017 nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ. 
 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ  

ve Stockholmu  

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 
technického vývoje Christian Strube představil 18. května 
2017 nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ. 
 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Světová premiéra modelu ŠKODA KAROQ  

ve Stockholmu  

V muzeu Artipelag u Stockholmu se 18. května 2017 
postavil poprvé do světla reflektorů nový model ŠKODA 
KAROQ. 
 
 

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 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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