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ŠKODA SLAVIA se představuje na mezinárodní scéně
› Žákovský vůz ŠKODA zazářil při testování britskými novináři na testovacím polygonu
v Millbrooku asi 80 km severně od Londýna
› Jméno SLAVIA připomíná začátky značky před 125 lety
› Jako základ pro žákovský vůz byla poprvé použita ŠKODA SCALA
Mladá Boleslav, 16. listopad 2020 – ŠKODA SLAVIA oslavila minulý týden svou britskou
premiéru. Zástupci předních britských médií si vyzkoušeli sedmý žákovský vůz ŠKODA
na testovacím polygonu v Millbrooku. Novináři byli nadšeni neotřelým designem, skvělým
zpracováním a vysokou úrovní detailů tohoto nevšedního konceptu, jehož základem byla
ŠKODA SCALA. Koncept navrhlo a postavilo 31 učňů Středního odborného učiliště
strojírenského v Mladé Boleslavi (součást ŠKODA Academy). Koncept SLAVIA ukazuje
vysokou kvalitu vzdělání, kterou automobilka mladé generaci poskytuje. Projekt žákovských
vozů vznikl před šesti lety a od té doby učni každý rok představili zcela nový nezaměnitelný
koncept.
Současný projekt žákovských vozů byl inspirován řadou programů ze 70. let, kdy se učňům, často ve
volném čase, podařilo postavit jedinečné vozy. Bohužel jen málo z těchto automobilů bylo dostatečně
zdokumentováno, tak, jak je tomu dnes. Stěžejní myšlenka současného projektu žákovských vozů
však zůstává stále stejná jako v minulosti – dát učňům šanci vyvinout a postavit provozuschopný
automobil.
Testovací polygon v Millbrooku, vzdálený asi 80 kilometrů severně od Londýna, byl dokonalým místem
pro exkluzivní testovací jízdy britských novinářů. Zástupci médií mohli sami usednout za volant
konceptu SLAVIA a vyzkoušet si jej na slavné Hill Route, což je 6,5 kilometru dlouhý okruh s
množstvím stoupání se sklony od 6,5 % až do 26 %. Rozsáhlý areál testovacího polygonu dovoloval
odpovídající rozestupy mezi hosty a dodržení všech ochranných opatření spojených s bojem proti
nemoci COVID-19.
ŠKODA SLAVIA – výrazný koncept pro jubilejní rok
Učni Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi modelem SLAVIA oslavili jubilejní
rok společnosti. Před 125 lety začali zakladatelé automobilky Václav Laurin a Václav Klement
společně opravovat jízdní kola. Krátce nato už jízdní kola vyráběli sami a v roce 1896 je začali
úspěšně prodávat pod značkou SLAVIA. Právě toto jméno převzali učni pro svůj koncept.
Dynamický, otevřený, emotivní
Vůz ŠKODA SLAVIA navrhli učni jako klasický dvoumístný Spider: dynamický, otevřený a emotivní.
Jako základ pro žákovský vůz byla poprvé použita ŠKODA SCALA. Z kompaktního hatchbacku se po
mnoha zásadních konstrukčních změnách karoserie stal otevřený dvoudvéřový vůz, který hodil za
hlavu svazující konvence. Koncept SLAVIA vyzařuje svobodu a bezstarostnost mladé generace. Více
o vozu ŠKODA SLAVIA najdete na ŠKODA Storyboard.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA SLAVIA se představuje ve Velké Británii
Testovací polygon v Millbrooku vzdálený asi 80 km severně
od Londýna byl ideálním dějištěm pro testovací jízdy
britských motoristických novinářů s konceptem
ŠKODA SLAVIA.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA SLAVIA se představuje ve Velké Británii
Zástupci médií si za volantem vyzkoušeli sedmý žákovský
vůz ŠKODA na okruhu Hill Route, který má délku 6,5 km
a nabízí množství stoupání. Okruh je součástí testovacího
polygonu v Millbrooku.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA SLAVIA se představuje ve Velké Británii
ŠKODA SLAVIA se britským novinářům dostala pod kůži.
Novináři předních britských motoristických médií mohli
usednout za volant sedmého žákovského vozu ŠKODA
a otestovat ho na testovacím polygonu v Millbrooku.
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Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA SLAVIA se představuje ve Velké Británii
Zástupci britských médií testovali žákovský vůz ŠKODA na
testovacím polygonu v Millbrooku. Polygon se nachází asi
80 km severně od Londýna.
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Zdroj: ŠKODA AUTO
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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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› 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“.

