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Výjimečná možnost individualizace pro nový vůz  
ŠKODA SCALA: Na páté dveře jméno na přání 
 
› Nápis ŠKODA na pátých dveřích vozu SCALA je možné vyměnit za jméno na přání  
› Metoda rapidního 3D tisku dovoluje rychlou výrobu potřebných písmen 
› Nová možnost v konfigurátoru automobilu je okamžitě dostupná 
 
Mladá Boleslav, 1. dubna 2019 – S vozem ŠKODA SCALA činí česká automobilka další krok 
vpřed v kompaktní třídě vozů s velkorysým prostorem. Budoucí majitelé modelu budou moci 
propůjčit svému vozu SCALA díky výjimečné možnosti individualizace obzvlášť osobní ráz. 
S technologií rapidního 3D tisku vyvinutou společností ŠKODA AUTO je možné nahradit 
jednotlivá písmena nápisu ŠKODA na zádi vozu jménem na přání. V konfigurátoru je tato 
volba k dispozici s okamžitou platností. 
 
ŠKODA SCALA určuje emocionálním designem, moderní technologií, vysokou funkčností a 
nejmodernějšími možnostmi konektivity nová měřítka v kompaktní třídě. Kromě tří výbavových 
úrovní a nespočetných možností se postará technologie, která je ve výrobě automobilů prozatím 
ojedinělá, od nynějška o vysokou míru personalizace. Technologie rapidního 3D tisku vyvinutá 
společností ŠKODA AUTO dovoluje nahradit nápis ŠKODA na víku kufru individuálně zvoleným 
jménem.  
 
Metoda rapidního 3D tisku umožňuje umístit na záď automobilu nápis o délce od 3 do 9 písmen. 
Může to být například vlastní jméno, jméno partnera nebo dítěte. Všechna písmena jsou provedena 
v typickém písmu ŠKODA, povrch je chromový ve vysokém lesku. Použít lze výlučně velká 
písmena, včetně české diakritiky, ovšem bez mezer nebo pomlček. Nová možnost je k dispozici 
pouze v kombinaci s prodlouženým zadním oknem, které je u značky SCALA součástí balíčku 
Emotion a Image. Mimořádně dobře působí písmena na tmavém skle, mimo to se při nanášení 
nápisu používá speciální lepidlo. Na přání může být nápis beze zbytků odstraněn.  
 
Simply Clever: Nápis na pátých dveřích lze vyměnit za originální nápis ŠKODA, aniž by bylo nutné 
navštívit servis. ŠKODA dodá nápis na nosiči, který působí díky pochromovanému rámu a povrchu 
s krystalickými strukturami mimořádně elegantně. Tento nosič je možné postavit pomocí 
rozložitelného stojanu jako obraz, může být mimo jiné zavěšen. Materiál nosiče se vyrábí 
z dorůstajících surovin, které mohou být ekologicky zlikvidovány. Písmena se vyrábějí 
z recyklovatelného materiálu. Nebude-li nápis již třeba, odebere ho zpět každý smluvní partner 
ŠKODA. Představu o optickém působení jména si může udělat zájemce přímo v konfigurátoru 
ŠKODA, dostupná je nová možnost okamžitě.  
 
ŠKODA používala speciální metodu 3D tisku doposud pro výrobu náhradních dílů pro historické 
automobily. Aby ji mohla použít just-in-time pro sériovou výrobu v závodě v Mladé Boleslavi, 
technologii rapidního 3D tisku dále rozvinula a nechala patentovat. SCALA je prvním vozem české 
automobilky na evropském trhu, který nese na zádi název značky vyhotovený v jednotlivých 
písmenech, a umožňuje tak tuto individualizaci.  
 
 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodacz
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 z 3    

 
 
 
  
 
 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

Výjimečná možnost individualizace pro nový vůz 
ŠKODA SCALA - Na páté dveře jméno na přání 
Individualizace 2.0 – Se jménem na přání na pátých 
dveřích se stává z vozu ŠKODA SCALA dokonale osobní 
vůz. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
  
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 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 39 000 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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