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Zhasněte světla! - ŠKODA AUTO se zúčastnila
Hodiny Země
› ŠKODA se již potřetí zúčastnila globální ekologické akce
› ŠKODA na jednu hodinu zhasla osvětlení na dvaceti místech v České republice
› ‚Hodina Země’ proběhla 28. března v době od 20:30 do 21:30 hodin; gesto pro
zvýšení ekologického povědomí
Mladá Boleslav, 29. března 2015 – Již potřetí se ŠKODA AUTO tuto sobotu (28.
března) zúčastnila ‚Hodiny Země’. Při této ekologické akci se na celém světě na
vybraných místech na hodinu zhasla světla. Iniciátor ‚Hodiny Země’ – World
Wide Fund For Nature (WWF) – chce touto globální akcí vyslat signál ke zvýšení
ekologického povědomí.
Na 20 místech v závodech společnosti ŠKODA AUTO zhasla 28. března ve 20.30 hodin na
jednu hodinu světla. Společnost například zhasla část osvětlení na vstupních branách
hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi, stejně jako na Zákaznickém centru nebo na
Servisním centru v Kosmonosích. Také v závodech Vrchlabí a Kvasiny byla na jednu
hodinu vypnuta osvětlení a loga bran.
Akci ‚Hodina Země’ v roce 2007 uvedla do života jedna z největších mezinárodních
organizací na ochranu životního prostředí - WWF. Vypnutí osvětlení na firemních
budovách na 60 minut má upozornit na uvědomělé nakládání s energiemi a zvýšit
ekologické povědomí.
Svou účastí na ‚Hodině Země’ česká automobilka podtrhuje význam ekologie pro podnik.
Trvale udržitelný rozvoj a ekologie jsou pevnou součástí podnikové strategie společnosti
ŠKODA AUTO. To v první řadě představují efektivní a úsporné vozy s nízkou spotřebou,
které má automobilka v portfoliu mj. pod označením GreenLine, respektive Green tec.
Značka dnes nabízí 107 modelů s hodnotou emisí nižší než 120 g CO2/km, 25 z nich
dosahuje hodnot nižších než 100 g CO2/km.
Veškerá ekologická opatření automobilka shrnula do strategie ‚Green Future’. Vedle
vývoje a výroby efektivních vozů je druhým těžištěm této strategie šetrné nakládání se
zdroji při výrobě. Třetím pilířem strategie ‚Green Future’ je ochrana životního prostředí
v prodejní síti značky ŠKODA.
V oblasti ekologie se kromě toho angažují i zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO ve
svém volném čase. Od roku 2007 vysazuje ŠKODA za každý prodaný vůz v České
republice jeden strom. Dosud bylo vysazeno zhruba 480.000 stromků.
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Fotografie k tématu:
Zhasněte světla! - ŠKODA AUTO se zúčastnila
Hodiny Země
ŠKODA se již potřetí zúčastnila ekologické akce
‚Hodina Země’. V rámci globální akce, iniciované
fondem WWF, byla 28. března 2015 ve 20.30 hodin
na 1 hodinu zhasnuta světla na řadě míst. Na snímku
hala M13 v Mladé Boleslavi, kde probíhá výroba vozů
Octavia a Rapid.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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