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Video: ŠKODA poslala KODIAQ RS do „Zeleného pekla“ 
 
› Závodnice Sabine Schmitz pokořila s nejsportovnějším SUV značky legendární Severní 

smyčku (Nordschleife) Nürburgringu 
› Kompletní video z rekordní jízdy na ikonické Severní smyčce bude zveřejněno 14. června 
› Světová premiéra nového špičkového provedení vozu ŠKODA KODIAQ RS proběhne 

na letošním autosalonu v Paříži 
 
Mladá Boleslav, 12. června 2018 – ŠKODA poslala závodnici Sabine Schmitz v novém voze 
ŠKODA KODIAQ RS, ještě před zahájením prodeje tohoto špičkového modelu, na rekordní jízdu 
„Zeleným peklem“. Česká automobilka tak prezentuje mimořádný výkon tohoto sedmimístného 
SUV. Upoutávka ukazuje s jakým soustředěním vysoce profesionální tým toto výkonné SUV, 
zatím ještě ve sportovně pojatých maskovacích barvách, připravuje na rekordní jízdu po 
legendární Severní smyčce (Nordschleife) německého Nürburgringu. Záběry ve videu poutají 
na nový model ŠKODA KODIAQ RS; kompletní video z rekordní jízdy bude zveřejněno 14. 
června. Nová ŠKODA KODIAQ bude mít oficiální světovou premiéru v říjnu na autosalonu 
v Paříži. 
 
Sabine Schmitz jakožto uznávaná odbornice na Severní smyčku zná tento legendární 20,832 
kilometrů dlouhý okruh v německém regionu Eifel se 73 zatáčkami a zhruba třísetmetrovým 
převýšením opravdu nazpaměť. Jako první a dosud jediná žena v historii tu vyhrála slavný 24hodinový 
závod. Šanci zažít tuto jízdu na sedadle spolujezdce si nenechal ujít František Drábek, vedoucí 
produktové řady Compact ve ŠKODA AUTO, který se na vlastní kůži přesvědčil o sportovních 
kvalitách tohoto vysoce výkonného SUV, na jehož vývoji se významnou měrou podílel. Nová vrcholná 
verze úspěšného SUV bude oficiálně představena v říjnu na autosalonu v Paříži. 
 
Další fotografie k tématu najdete na skoda-storyboard.com. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax     Alžběta Šťastná 
Vedoucí komunikace produktu   Tisková mluvčí komunikace produktu  
T +420 734 298 173    T +420 605 293 509 
Hermann.Prax@skoda-auto.cz    Alzbeta.Stastna@skoda-auto.cz 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

VIDEO: Upoutávka na závod s časem v „Zeleném 
pekle“ 
Teaser láká na kompletní film o honbě vozu ŠKODA 
KODIAQ RS za rekordním časem na Severní smyčce 
okruhu Nürburgring. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
První „nadupané“ SUV značky ŠKODA, model KODIAQ 
RS, demonstruje své sportovní schopnosti na Severní 
smyčce Nürburgringu. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Profesionální závodnice Sabine Schmitz a vedoucí 
produktové řady Compact František Drábek vyrazili ve voze 
ŠKODA KODIAQ RS společně za rekordem. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Sabine Schmitz jako první a dosud jediná žena už vyhrála 
slavný 24hodinový závod na Nürburgringu. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
František Drábek, který zodpovídal za vývoj modelu, se 
připravuje na svou roli spolujezdce. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Brzdový systém vozu ŠKODA KODIAQ RS čeká 
v „Zeleném pekle“ hodně práce. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Severní smyčka okruhu Nürburgring je považována za 
nejnáročnější závodní trať na světě. 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Na KODIAQ RS čeká 20,832 kilometrů dlouhá trať se 73 
zatáčkami a zhruba třísetmetrovým převýšením.  
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Sabine Schmitz svojí oblíbenou trať nosí na krku v podobě 
zlatého přívěšku.  
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Jméno uznávané odbornice na Severní smyčku Sabine 
Schmitz na zadním bočním okně rekordního vozu ŠKODA 
KODIAQ RS. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS v „Zeleném pekle“ 
Pro jízdu „Zeleným peklem“ dostala ŠKODA KODIAQ RS 
speciální sportovní kamufláž.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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