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Video: ŠKODA KAROQ doprovodil extrémní 
sportovce do Himalájí 
 

› Čtyři extrémní sportovci usilovali o překonání neobvyklého cyklistického rekordu 

› ŠKODA KAROQ posloužil cyklistům jako reference pro dosavadní nejlepší čas 

› Čtyřicetikilometrová trať vedla po nejvýše položených silnicích v Himalájích ve výšce přes 5.300 metrů 

› Sledujte závod na videu 'Catching Breath' na ŠKODA Storyboardu 

 

Mladá Boleslav, 11. prosince 2017 – ŠKODA, coby dlouholetý sponzor cyklistiky, podpořila 

mimořádně odvážný pokus čtyř extrémních sportovců o neobvyklý rekord. Jejich cílem bylo 

projet na jízdních kolech v rekordním čase nejvýše položenou horskou silnici v Himalájích. 

Cyklisty doprovázel vůz ŠKODA KAROQ, který udržoval přesnou rychlost držitele 

dosavadního rekordu. Kompaktní SUV doprovodilo cyklisty až do cíle horské etapy dlouhé 

40 kilometrů. S průměrným stoupáním 5 procent patří tato trasa k nejtěžším na celém světě. 

Jestli některý z profesionálních cyklistů rekord překonal se dozvíte ve videu 'Catching 

Breath' na ŠKODA Storyboardu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Vítězslav Kodym 

Vedoucí komunikace podniku Komunikace Sponsoring & Classic  
T +420 326 811 773   T +420 326 811 784 

tomas.kotera@skoda-auto.cz vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

 

Video k tématu: 
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                                                           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, 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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