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ŠKODA vysvětluje: Individualizace názvu na pátých dveřích
modelu ŠKODA SCALA byl aprílový žert
› Individualizace nového modelu ŠKODA SCALA prostřednictvím nápisu na pátých dveřích
na přání v nabídce nebude
› ŠKODA SCALA jako první model značky pro evropský trh zdůrazňuje svou silnou identitu
nápisem ŠKODA na pátých dveřích
Mladá Boleslav, 2. dubna 2019 – ŠKODA včera vykročila do nového měsíce malým aprílovým
žertíkem. Možnost individualizace nového kompaktního modelu ŠKODA SCALA
prostřednictvím nápisu na pátých dveřích na přání v nabídce nebude.
Tento model ale přesto vyzařuje silnou individualitu: Jako první sériový vůz značky v Evropě
dokumentuje SCALA svou silnou identitu prostřednictvím nápisu ŠKODA na zádi vozu, kde nahradil
známé logo.
Jednotlivá písmena, vyvedená v lesklém chromu, se dobře vyjímají zejména na prodlouženém okně
pátých dveří vozů s výbavovými pakety Emotion nebo Image a propůjčují modelu SCALA
nezaměnitelný vzhled i při pohledu zezadu.
Se svými klenutými tvary, dynamickými liniemi a precizními detaily přesvědčila ŠKODA SCALA už
před svým uvedením na trh mezinárodní odbornou porotu, udělující cenu Red Dot Award. Nový
kompaktní model získal cenu v kategorii „produktový design“.
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T +420 326 811 776
hermann.prax@skoda-auto.cz
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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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