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Nová ŠKODA KAROQ doprovodí cyklistu Alberta 
Contadora při dnešní časovce na Vueltě   
 

› Nové kompaktní SUV značky ŠKODA slouží jako servisní vozidlo pro španělskou 

cyklistickou superstar 

› Jedná se o debut modelu KAROQ na závodě La Vuelta a také první okamžik, kdy se vůz 

objeví na španělských silnicích 

› ŠKODA je pevně spjata s cyklistikou již od svých prvopočátků 

 

Mladá Boleslav / Madrid, 5. září 2017 - ŠKODA KAROQ bude doprovázet španělskou 

cyklistickou superhvězdu Alberta Contadora jako jeho servisní vozidlo při dnešní 

individuální časovce na závodě La Vuelta. Nové kompaktní SUV tradiční české automobilky 

bude sloužit pro přepravu technického týmu cyklisty a poveze také náhradní díly pro 

Contadorovo závodní kolo. Pro tento debut si ŠKODA zvolila nejprestižnější 16. etapu 

závodu. Trasa mezi okruhem Circuito de Navarra a městem Logroño nebude jen místem 

premiéry vozu KAROQ na Vueltě, ale bude to také vůbec poprvé, kdy se tento model objeví 

na španělských silnicích. 

 

Představení vozu ŠKODA KAROQ ve Španělsku se uskuteční v klíčovém okamžiku Vuelty. Po 

volném pondělku mají cyklisté na programu 40,2 kilometru dlouhou časovku, která začíná na 

okruhu Circuito de Navarra a končí ve městě Logroño. Alberto Contador pojede po boku nového 

modelu ŠKODA KAROQ. KAROQ, který bude sloužit jako servisní vůz týmu Trek-Segafredo, byl do 

města Navarra přepraven přímo z Mladé Boleslavi. Kompaktní SUV splňuje všechny požadavky na 

doprovodný vůz díky své variabilitě a nabídce prostoru. 

 

Nová ŠKODA KAROQ, která oslavila svou světovou premiéru v květnu ve Stockholmu, je 

kompaktní SUV s dynamickým charakterem. Jeho design je charakteristický krystalickými prvky, 

které jsou základním elementem designového jazyka české značky. Mezi nejdůležitější prvky vozu 

patří kapacita zavazadlového prostoru 1630 l, LED světlomety, plně programovatelný digitální 

přístrojový panel nebo nejmodernější asistenční systémy. 

 

Při říjnovém uvedení na trh bude pro vůz k dispozici pět variant motoru v rozsahu od 85 kW (115k) 

až po 140 kW (190k) výkonu. ŠKODA KAROQ zaujme také Simply Clever řešeními, jako je systém 

zadních sedadel VarioFlex, který umožňuje zvýšení kapacity úložného prostoru až na 1810 l nebo 

virtuální pedál pro pohodlné otevření zavazadlového prostoru. 

 

Premiéra vozu KAROQ na závodě La Vuelta zdůrazňuje blízký vztah značky ŠKODA ke světu 

cyklistiky, který trvá již od prvopočátků automobilky. Před zahájením výroby automobilů v roce 1905 

vyráběli zakladatelé společnosti Václav Laurin a Václav Klement jízdní kola. Toto spojení se 

zachovalo dodnes. V současné době je česká značka jedním z hlavních sponzorů cyklistických 

soutěží. Kromě Tour de France a La Vuelta a España podporuje ŠKODA mnoho dalších 

cyklistických závodů a také jiných sportovních událostí. 
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Pro více informací: 

Tomáš Kotera Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance a výroba 

T +420 326 811 737 T +420 326 811 771 

tomas.kotera@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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ŠKODA KAROQ doprovodí cyklistu Alberta Contadora 

při dnešní časovce na Vueltě   

Nové kompaktní SUV tradiční české automobilky bude 

sloužit pro přepravu technického týmu cyklisty a poveze 

také náhradní díly pro Contadorovo závodní kolo.  
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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, KAROQ, 

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, v Alžírsku 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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