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Přímý přenos světové premiéry nového modelu ŠKODA 
SCALA živě na internetu 
 
› ŠKODA představí nový kompaktní model 6. prosince 2018 v Tel Avivu 
› Livestream světové premiéry modelu ŠKODA SCALA od 18.30 h na ŠKODA Storyboard, 

YouTube, Twitteru a Facebooku 
 
Mladá Boleslav, 3. prosince 2018 – Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zve ŠKODA do Tel Avivu 
na světovou premiéru modelu ŠKODA SCALA. Pro všechny, kteří se světové premiéry nového 
kompaktního modelu nebudou moci zúčastnit na místě, bude ŠKODA tuto 45 minut trvající 
prezentaci dne 6. prosince 2018 od 18.30 h živě přenášet na internetu.  
 
Přenos lze sledovat prostřednictvím livestreamu na ŠKODA Storyboardu, na YouTube, Twitteru a 
Facebooku. Média mají navíc možnost přenos pomocí vloženého kódu vysílat na svých vlastních 
online kanálech. 
 
Termín: čtvrtek, 6. prosince od 18:30 h 
Livestream: http://www.skoda-storyboard.com 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EEX78Di9hrw 
Twitter: https://twitter.com/skodaautonews 
Facebook: https://www.facebook.com/skoda/ 
Embed Code: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EEX78Di9hrw" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu Mluvčí Komunikace produktu 
T +420 326 811 173   T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 

 
Fotografie k tématu: 
 

 

Přímý přenos světové premiéry nového modelu 
ŠKODA SCALA živě na internetu 
Pro všechny, kteří se světové premiéry nového 
kompaktního modelu nebudou moci zúčastnit na místě, 
bude ŠKODA tuto 45 minut trvající prezentaci 6. prosince 
2018 od 18.30 h živě přenášet na internetu.  
 
Download                                    Zdroj: ŠKODA AUTO 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews 
Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala  
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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