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ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi
vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem
› Výroba elektromobilů značky ŠKODA představuje velký krok při realizaci Strategie 2025
› Od roku 2019 bude ŠKODA AUTO vyrábět také elektrické komponenty pro plug-in-hybridy
› ŠKODA AUTO plánuje, že do roku 2025 uvede na trh pět modelů s bateriově-elektrickým
pohonem
Mladá Boleslav, 17. listopadu 2017 – ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem
vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již od roku 2019 bude ŠKODA AUTO vyrábět i elektrické
komponenty pro plug-in-hybridy. Výroba elektromobilů a elektrických komponentů
představuje velký krok při realizaci strategie společnosti.
„Budoucnost značky ŠKODA bude elektrická,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA
AUTO Bernhard Maier. „Plánujeme, že do roku 2025 zákazníkům nabídneme pět vozů s čistě
elektrickým pohonem v různých segmentech. Těší nás, že první vůz značky ŠKODA s čistě
elektrickým pohonem bude vyráběn v České republice. Toto rozhodnutí potvrzuje velkou důvěru
koncernu v zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO. Je to důležitý krok pro budoucnost značky
ŠKODA i České republiky jako jednoho z center automobilového průmyslu,“ dodává Bernhard
Maier.
Vedle výroby elektromobilů se budou v mladoboleslavském závodě od roku 2019 vyrábět také
elektrické komponenty pro plug-in-hybridní vozy několika značek koncernu Volkswagen.
První elektrifikovaný sériový model značky ŠKODA na trh vstoupí již v roce 2019: bude to ŠKODA
SUPERB s plug-in-hybridním pohonem, který bude sjíždět z linky v závodě v Kvasinách. V roce
2020 k němu v Mladé Boleslavi přibude první model s čistě elektrickým pohonem. Na letošním
autosalonu Auto Shanghai automobilka představila elektrickou studii ŠKODA VISION E – svou
představu o budoucnosti autonomní jízdy s elektrickým pohonem.
Elektrifikace modelové palety značky ŠKODA a výroba elektrických komponentů pro koncern
Volkswagen patří mezi důležité pilíře Strategie 2025. Dalšími důležitými oblastmi jsou digitalizace
produktů a procesů, vstup na nové trhy a rozšiřování klasické výroby automobilů o mnoho dalších
služeb, souvisejících s mobilitou.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi
vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem
Na letošním autosalonu Auto Shanghai automobilka
představila elektrickou studii ŠKODA VISION E – svou
vizi autonomní jízdy s elektrickým pohonem.
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes
sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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