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Koloběžka ŠKODA nabízí ekologickou mobilitu pro poslední míli 
 

› Praktická a ekologická koloběžka pro velkoměstskou mobilitu 

› Simply Clever: Patentovaný skládací mechanismus  

› Snadné umístění pod podlahu zavazadlového prostoru vozů ŠKODA KAMIQ a SCALA 

 

Mladá Boleslav, 19. května 2020 – Mikromobilita získává na významu zejména v městském prostředí. 

V podobě koloběžky ŠKODA nabízí chytrý a životnímu prostředí šetrný dopravní prostředek, na míru střižený 

pro použití ve městech: moderní, dynamické a snadno ovladatelné vozidlo posouvá značku ŠKODA do 

povědomí cílové skupiny mladých, aktivních lidí s rozvinutým ekologickým cítěním. Díky patentovanému 

skládacímu mechanismu lze praktickou koloběžku bez velké námahy uložit v modelech KAMIQ a SCALA, aniž 

by tím došlo k omezení využitelného objemu zavazadlového prostoru. Skládací koloběžka je tak dokonalým 

vozidlem pro takzvanou první a poslední míli, tedy pro cestu k vozu a poté z vozu do cíle.  

 

Pro mimořádně komfortní přepravu lze novou koloběžku ŠKODA několika pohyby složit. Pak měří jen 49 x 42 x 11 

centimetrů. Složenou koloběžku je možné uložit v kompaktních modelech ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ do 

prohlubně pro náhradní kolo, pokud je vůz vybaven lepicí sadou pro nouzovou opravu defektu. Celý objem 

zavazadlového prostoru zůstává i pak zachován pro uložení zavazadel.  

 

Pohodlný úchop řídítek na cestě do práce, za sportem nebo do supermarketu zajistí gumové rukojeti. Koloběžka 

ŠKODA je vyrobena z oceli a hliníku a váží méně než pět kilogramů, nosnost má ovšem až 100 kilogramů. 

 

Koloběžka je jednoduchým řešením mobility v designu charakteristickém pro značku ŠKODA. S mimořádně snadno 

ovladatelným skládacím mechanismem přesně odpovídá cíli ŠKODA AUTO stát se Simply Clever společností 

poskytující nejlepší řešení mobility. Koloběžku lze zakoupit online v eshopu ŠKODA AUTO. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Koloběžka ŠKODA nabízí ekologickou mobilitu pro 

poslední míli 

S koloběžkou ŠKODA budou řidiči vozů ŠKODA kdykoli 

ekologicky mobilní. Nabízí se jako dopravní prostředek 

z domova na pracoviště, stejně jako na rychlý nákup.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Koloběžka ŠKODA nabízí ekologickou mobilitu pro 

poslední míli 

Aby bylo novou koloběžku ŠKODA možno snadno 

přepravovat, lze jí několika pohyby složit. Pak měří pouze  

49 x 42 x 11 centimetrů. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

 

ŠKODA nabízí ekologickou mobilitu pro poslední míli 

Složenou koloběžku je možné uložit v kompaktních 

modelech ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ do prohlubně 

pro náhradní kolo, pokud je vůz vybaven lepicí sadou pro 

nouzovou opravu defektu. Celý objem zavazadlového 

prostoru zůstává i pak zachován pro uložení zavazadel.  

  

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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