V Praze 18. 2. 2019

Největší česká automobilová výstava zve letos poprvé do Letňan
Tradiční česká automobilová přehlídka AUTOSHOW PRAHA vstupuje do svého
22. ročníku s několika zásadními novinkami. Letos proběhne výstava poprvé
v prostorách moderního výstaviště PVA EXPO PRAHA. Nový prostor nabídne
vystavovatelům komfortnější podmínky a větší expozice, návštěvníci ocení snadnou
dostupnost MHD i možnost parkování v bezprostřední blízkosti výstavních hal.
Prostornost výstaviště umožňuje rozšířit okruh zkušebních jízd, které jsou každoročně
jedním z nejvyhledávanějších bodů programu. Nový rozměr dostane i doprovodný
program. AUTOSHOW PRAHA proběhne ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v PVA EXPO
PRAHA.
AUTOSHOW PRAHA vloni přešla pod hlavičku největšího pořadatele veletrhů v ČR
společnost ABF. Tato změna umožňuje akci přesunout do ve všech směrech komfortnějších
prostor, které dnes nabízí PVA EXPO PRAHA. Ani letos nebude na této automobilové
události chybět žádná důležitá značka automobilů. „V současnosti již máme potvrzenou
účast řady nejvýznamnějších automobilových dealerů. Kromě vozidel, které jsou již nyní
v prodeji, zde však návštěvníci uvidí i mnoho výstavních premiér nebo prototypů
plánovaných modelů,“ říká Vanda Petrov, ředitelka veletrhu. Na zkušebním okruhu pak
budou moci zájemci usednou za volant až 11 vozů a udělat si reálný obraz například o svém
budoucím vozidlu.
Od tuningu po dětské sedačky
AUTOSHOW PRAHA představí aktuální trendy ve všech oblastech spojených s automobily
od designu, tuningu, audio vybavení po zabezpečovací systémy. Doprovodný program myslí
také na ženy-řidičky, kterým nabídne praktické informace a rady pro bezpečný pohyb na
silnici, odborníci poradí např. se správným upevněním dětské sedačky a přípravou dítěte na
cestu autem. Souběžně s AUTOSHOW PRAHA proběhne také mezinárodní soutěžní
výstava pro milovníky motocyklových staveb a přestaveb, BOHEMIAN CUSTOM BIKE.
Termín a místo konání: 12. - 14. 4. 2019 v PVA EXPO PRAHA
Otevírací doba: pátek, sobota: 10.00 – 19.00 hod., neděle: 10.00 - 17.00 hod.
Vstupenky: plné vstupné v době konání veletrhu: 200 Kč, zlevněné vstupné 150 Kč
http://autoshowpraha.cz/sleva/, vstupenky lze zakoupit zde https://vstupenkypva.cz/autoshow-praha-2019
Parkování: pro návštěvníky až 2500 míst v bezprostřední blízkosti areálu. Je možné využít i
záchytná parkoviště P+R v návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu.
Více informací: http://autoshowpraha.cz

AUTOSHOW PRAHA je jedinou komplexní přehlídkou značek převážně osobních
automobilů v ČR a každoročně se na ní představí okolo 40 novinek a 20 českých premiér.
Prezentují se zde vozy, které se prodávají a budou prodávat na českém trhu. Letos půjde již
o 22. ročník této významné automobilové akce.

Kontakt pro média: Darina Boumová, e-mail: darina@4info.cz, tel.: 608 310 366

