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ŠKODA na Ženevskem avtomobilskem salonu 2018: številne
posodobitve modelov in vpogled v avtomobilsko prihodnost
›
›
›
›
›
›
›

ŠKODA VISION X bo ponudil vpogled v prihodnji razvoj modelov češkega proizvajalca avtomobilov
Premiera obsežno posodobljenega modela ŠKODA FABIA
ŠKODA KODIAQ L&K: uvedba najvišje različice tega iskanega športnega terenskega vozila
ŠKODA SUPERB z novim 2,0-litrskim TSI ponuja 200 kW (272 KM) moči in 7-stopenjski DSG
ŠKODA OCTAVIA RS z 2,0-litrskim TSI s 180 kW (245 KM) moči in paketom Challenge Plus
Vsi TSI-motorji so opremljeni s filtri za bencinske delce
Aktivni informacijski zaslon bo na voljo tudi za modelne serije OCTAVIA, SUPERB in KODIAQ

Mlada Boleslav/Ženeva, 22. februar 2018 – Češki proizvajalec avtomobilov ŠKODA bo na mednarodnem Ženevskem
avtomobilskem salonu 2018 predstavil številne posodobitve svojih modelov. Vrhunec letošnjega avtomobilskega salona
bo premierna predstavitev oblikovalske študije ŠKODA VISION X, ki ponuja vpogled v razvoj novih modelov. Javnosti
bosta prvič predstavljena obsežno posodobljena ŠKODA FABIA in novi ŠKODA KODIAQ L&K, najvišja različica tega
popularnega športnega terenskega vozila. ŠKODA SUPERB bo na voljo z novim 2.0 litrskim TSI bencinskim motorjem in
7-stopenjskim DSG-menjalnikom, nova ŠKODA OCTAVIA RS pa bo na voljo s paketom Challenge Plus. Vsi motorji z
neposrednim vbrizgavanjem goriva so opremljeni s filtri za bencinske delce. Dodatno bo aktivni informacijski zaslon na
voljo tudi za modele serije OCTAVIA, KODIAQ in SUPERB.
ŠKODA AUTO ostaja v stiku s prihodnostjo. To potrjuje tudi nastop češkega proizvajalca avtomobilov na letošnjem
mednarodnem Ženevskem avtomobilskem salonu, ki bo potekal od 8. do 18. marca. Osrednji prostor razstavišča družbe
ŠKODA je predor z inovacijami, kjer je obiskovalcem podrobno in interaktivno predstavljena študija VISION X. Na desni
strani predora bodo predstavljene različne pametne rešitve. Skozi zgodbo bodo obiskovalci dobili informacije o aplikacijah
ŠKODA AUTO DigiLab in drugih novostih. Na drugi strani predora bodo predstavljeni materiali, ki se uporabljajo v
proizvodnji avtomobilov. Predstavljen bo dizajn površin v notranjosti avtomobilov in visoka kakovost uporabljenih
komponent. V predoru z inovacijami bo mogoče na različne načine spoznati tudi materiale zunanjih delov vozila. Dodatno
bo ŠKODA obiskovalcem ponudila vpogled v trenutne storitve blagovne znamke na področju povezljivosti in mobilnosti.
Na koncu predora bodo obiskovalci na zaslonih in tabličnih računalnikih dobili izčrpne informacije o konceptni študiji
VISION X.
ŠKODA VISION X: čustveno bogata študija, ki se osredotoča na avtomobilsko trajnost in agilnost
Poleg svoje vizije sodobnega križanja segmentov češki proizvajalec avtomobilov s študijo ŠKODA VISION X ponuja
vpogled v tretji model svoje uspešne družine športnih terenskih vozil. Študija prenaša značilen oblikovalski jezik, v nadaljnji
razvoj SUV segmenta vozil ŠKODA. VISION X vključuje kristalne oblikovalske poudarke, ki jih navdihuje tradicionalna
češka steklarska umetnost. Nov je velik zaslon na dotik, ki omogoča nov koncept upravljanja v smislu infotainmenta in
povezljivosti. Koncept hibridnega pogona je še posebej inovativen: združuje CNG-pogon (stisnjen zemeljski plin), štirivaljni
turbomotor in električni pogon in s tem omogoča posebno nizko porabo goriva in nizko raven emisij.
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ŠKODA FABIA: najboljše prodajani model v segmentu malih avtomobilov z velikim naborom novih funkcij
Zelo privlačno je predstavljena tudi posodobljena ŠKODA FABIA. Spremenjena oblika sprednjega in zadnjega dela vozila
predstavlja elegantno, dinamično in moderno zunanjost. Poleg tega so prvič na voljo tudi LED žarometi in LED zadnje luči.
Na novo zasnovana instrumentna plošča in prenovljeni sedeži zagotavljajo sveže doživetje notranjosti vozila. Znova je
dopolnjena tudi ponudba asistenčnih sistemov in rešitev Simply Clever. Po novem bodo vozilo ŠKODA FABIA in ŠKODA
FABIA COMBI poganjali odzivni in učinkoviti bencinski motorji. Na voljo so štirje motorji z močjo od 60 do 110 KM.
ŠKODA KODIAQ L&K: ekskluzivna, najvišja različica tega uspešnega športnega terenskega vozila
ŠKODA KODIAQ L & K je standardno opremljen s posebnimi funkcijami in vrsto ekskluzivne opreme. Najvišja različica
tega velikega športnega terenskega vozila vključuje 19-colska aluminijasta platišča Sirius, LED žaromete, rešetko hladilnika
s kromiranimi letvami in za ta model specifičen prednji in zadnji odbijač. Usnjeno oblazinjenje in edinstveno oblikovani
dekorativni elementi v notranjosti poudarjajo eleganten stilski slog ŠKODA KODIAQ L&K. Za uvedbo ŠKODA KODIAQ
L&K na trgu je bil posodobljen tudi portfelj motorjev. Za ta segment vozil sta prvič na voljo dva nova motorja – 1,5 litrski
TSI bencinski motor z močjo 110 kW (150 KM) in 2,0-litrski TSI bencinski motor z močjo 140 kW (190 KM).
ŠKODA SUPERB in ŠKODA OCTAVIA RS zagotavljata še večji užitek v vožnji
V Ženevi bo prvič predstavljen nov pogonski sklop za ŠKODA SUPERB. Bencinski 2,0 TSI motor proizvaja moč 200 kW
(272 KM), ki se prenaša na kolesa preko prav tako novega 7-stopenjskega menjalnika z dvojno sklopko. Dodatno je pri
novem ŠKODA SUPERB-u na voljo cela vrsta novih funkcij, vključno z razširjeno varnostno funkcijo KESSY (Keyless Entry,
Start in Exit System) ali ambientalno osvetlitvijo, ki je povezana z izborom načina vožnje.
ŠKODA OCTAVIA RS zagotavlja čisti užitek v vožnji. V Ženevi bo prvič predstavljen nov opcijski paket Challenge Plus, ki
vključuje ekskluzivne praktične in oblikovne dodatke. Od poletja 2018 bo najbolj športna različica vozila ŠKODA OCTAVIA
z oznako RS opremljena s TSI-motorjem z močjo 180 kW (245 KM), ki bo svojim lastnikom zagotavljal nadvse dinamično
vožnjo. Elektronsko krmiljena omejena blokada diferenciala sprednje preme izpostavlja športne ambicije ŠKODA
OCTAVIA RS.
Aktivni informacijski zaslon na voljo tudi za druge modele ŠKODA
Aktivni informacijski zaslon, ki je bil prvič predstavljen v kompaktnem športnem terenskem vozilu ŠKODA KAROQ, bo na
voljo tudi za vozila ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB in ŠKODA KODIAQ. Aktivni informacijski zaslon se lahko
programira individualno, na voljo je izbira različnih postavitev. Velikost in položaj prikazanih informacij je mogoče prosto
nastaviti. Poleg hitrosti, števila vrtljajev, merilnika goriva ali navigacijskega cilja so lahko na zaslonu za volanom prikazani
tudi podatki o zvočnem sistemu, telefonu ali asistenčnih sistemih.
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Dodatne informacije
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Medijske slike:
ŠKODA VISION X
Poleg svoje vizije sodobnega križanja segmentov češki
proizvajalec avtomobilov s študijo ŠKODA VISION X ponuja
vpogled v tretji model svoje uspešne družine športnih
terenskih vozil.
Prenos

Vir: ŠKODA AUTO

ŠKODA FABIA
Zelo privlačno je predstavljena tudi izčrpno posodobljena
ŠKODA FABIA. Spremenjena oblika sprednjega in zadnjega
dela vozila zagotavlja elegantno, dinamično in moderno
zunanjost.
Prenos

Vir: ŠKODA AUTO

ŠKODA KODIAQ L&K
ŠKODA KODIAQ L & K je standardno opremljen s posebnimi
funkcijami in vrsto ekskluzivne opreme. Najvišja različica tega
velikega športnega terenskega vozila vključuje 19-colska
aluminijasta platišča Sirius, LED-žaromete, rešetko hladilnika s
kromiranimi letvami in za ta model specifičen prednji in zadnji
odbijač.
Prenos

Vir: ŠKODA AUTO

ŠKODA SUPERB
V Ženevi bo prvič predstavljen nov pogonski sklop za vozilo
ŠKODA SUPERB. 2,0-litrski TSI bencinski motor proizvaja
moč 200 kW (272 KM), ki se prenaša na kolesa prek prav
tako novega 7-stopenjskega menjalnika z dvojno sklopko.

Prenos
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ŠKODA OCTAVIA RS
Od poletja 2018 bo najbolj športna različica vozila ŠKODA
OCTAVIA z oznako RS opremljena s TSI-motorjem z močjo
180 kW (245 KM), ki bo svojim lastnikom zagotavljal nadvse
dinamično vožnjo.
Prenos
Vir: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je eden od najbolj uveljavljenih proizvajalcev avtomobilov na svetu. Družba je bila ustanovljena 1895 – v pionirski dobi avtomobilizma. Danes je
sedež družbe še vedno v Mladi Boleslav.
› Trenutni portfelj vozil vključuje modele: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ in SUPERB.
› Leta 2017 je družba kupcem po vsem svetu dobavila več kot en milijon vozil.
› Od leta 1991 je del koncerna Volkswagen Group, enega od najuspešnejših proizvajalcev vozil na svetu. ŠKODA v sodelovanju s koncernom
neodvisno razvija in proizvaja vozila in njihove sklope, kot so motorji in menjalniki.
› Deluje na treh lokacijah v Češki republiki; proizvaja na Kitajskem, v Rusiji, na Slovaškem, v Alžiriji in Indiji v glavnem s partnerji koncerna ter v
Ukrajini in Kazahstanu z lokalnimi partnerji.
› Zaposluje več kot 30.000 ljudi po vsem svetu in je aktivna na več kot sto trgih.
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