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Premiéra nového modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 
proběhne 15. února 
 

› Ze závodní tratě na silnici: modely MONTE CARLO připomínají úspěchy značky ŠKODA v 

motorsportu 

› FABIA MONTE CARLO brzy rozšíří nabídku sportovně-lifestylových variant 

› V úspěšné historii vozu ŠKODA FABIA je to již třetí verze MONTE CARLO 

 

Mladá Boleslav, 8. února 2022 – Premiéra nového modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

proběhne 15. února. ŠKODA AUTO tak rozšíří nabídku sportovně-lifestylových verzí o třetí 

model s označením MONTE CARLO: stejně jako SCALA a KAMIQ sází v této výbavové 

variantě i nová FABIA na typický dynamický vzhled, kterým ŠKODA AUTO připomíná své 

četné závodní úspěchy na Rallye Monte Carlo. Jedná se již o třetí variantu MONTE CARLO v 

historii modelu FABIA.  

 
Monte Carlo – tento název připomíná četné závodní úspěchy značky ŠKODA na legendární rally v 
Monackém knížectví. ŠKODA FABIA Rally2 evo zde nedávno oslavila čtvrté vítězství značky za 
posledních šest let a celkově patnácté vítězství ve třídě WRC2. Na tyto mimořádné úspěchy 
v motorsportu odkazuje značka ŠKODA již od roku 2011 sportovně-lifestylovými variantami svých 
kompaktních modelů. V této tradici pokračuje i nová ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Premiéra 
nového vrcholného modelu FABIA bude 15. února a doplní výbavové stupně Ambition a 
Style. 
 
DNA vozů MONTE CARLO značky ŠKODA 

Zrozena na závodních tratích, postavena pro silnici – to je DNA vozů MONTE CARLO. Toto 
označení, které bylo poprvé použito před 86 lety, nesou sportovně-lifestylové modely různých 
kompaktních modelových řad této automobilky. V roce 1936 se ŠKODA POPULAR umístila na 
Rallye Monte Carlo na druhém místě ve třídě do 1500 cm3. Na počest tohoto triumfu automobilka 
vyrobila speciální sérii 70 vozů ŠKODA POPULAR MONTE CARLO. První dvojnásobné vítězství 
na Rallye Monte Carlo vybojovala v roce 1977 legendární ŠKODA 130 RS ve třídě do 1300 cm3. 
V 90. letech dosáhly dvojnásobného vítězství také vozy FAVORIT a FELICIA, než začala úspěšná 
kariéra modelu ŠKODA FABIA v rally. Po několika pódiových umístěních následovalo v roce 2013 
vítězství vozu ŠKODA FABIA SUPER 2000 ve své třídě. Nástupnický vůz ŠKODA FABIA R5 
(Rally2) v Monte Carlu vyhrál v kategorii WRC2 v letech 2017 a 2018. Modernizovaný model 
ŠKODA FABIA Rally2 evo tento dvojnásobný úspěch zopakoval v letech 2021 a 2022. 
 
Nová ŠKODA FABIA MONTE CARLO je již třetí sériovou verzí této modelové řady, která dostala 
toto sportovní označení. V roce 2011 značka ŠKODA započala tuto tradici pro kompaktní sériové 
modely druhou generací modelu FABIA a v roce 2014 následovala její třetí generace. Čtvrtá 
generace modelu ŠKODA FABIA doplňuje nabídku sportovně-lifestylových variant MONTE CARLO 
jako třetí model značky ŠKODA vedle modelů SCALA a KAMIQ. 
   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://vimeo.com/674456889
https://vimeo.com/674456889
https://vimeo.com/674456889
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu  
T +420 730 862 420    T +420 604 292 190   
christian.heubner@skoda-auto.cz   martin.preusker2@skoda-auto.cz  
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 

 

 

Premiéra nového modelu ŠKODA FABIA MONTE 

CARLO proběhne 15. února 

Zrozena na závodních tratích, postavena pro silnici – to 
je DNA vozů MONTE CARLO značky ŠKODA. 
Automobilka rozšiřuje nabídku sportovně-lifestylových 
verzí se slavným označením na celkem tři modelové 
řady. 
 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Premiéra nového modelu ŠKODA FABIA MONTE 

CARLO proběhne 15. února 

Nová ŠKODA FABIA MONTE CARLO je již třetí 
sériovou verzí této modelové řady, která získala tento 
sportovní název. 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů 

s elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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