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Mercedes-Benz novým titulním partnerem Virtual GP 
 
Praha, Česká republika: Dnešním dnem Virtual GP oznamuje spolupráci se 
značkou Mercedes-Benz, která se stává oficiálním partnerem hlavního šampionátu 
pro rok 2018, nyní pod názvem Mercedes-Benz Virtual GP 2018. Pozice titulního 
partnera byla vždy pro projekt velice důležitá, a není pochyb o tom, že nadcházející 
sezóna Mercedes-Benz Virtual GP 2018 bude zatím tím největším projektem 
virtuálních závodů v České republice vůbec. 
 
Již od samého začátku bylo dlouhodobým cílem Virtual GP nalézt partnera v podobě 
skutečné automobilky, a to se pro letošní rok podařilo. Společnými silami se 
Mercedes-Benz a Virtual GP pustí do přelomového ročníku s cílem nabídnout co 
nejkvalitnější virtuální závody. Virtual GP se těší se spolupráci se značkou Mercedes-
Benz, která v posledních letech dominuje skutečným závodům Formule 1 a je známa 
mnoha dalšími úspěchy v motoristickém sportu. 
 
Mercedes-Benz Virtual GP 2018 se bude odehrávat v pražském RE-PLAY studiu, a to 
od března až do listopadu. Do závodů proti sobě nastoupí 12 závodníků bojujících o 
mistrovský titul ve 12 závodech. Velkou novinkou bude střídání vozů, kdy je nyní 
sezóna rozdělena na tři části, vždy po čtyřech závodech, a na každou připadne jiný 
závodní vůz značky Mercedes-Benz. Letošní ročník zahájí Mercedes-AMG GT3, 
následovaný historickým prototypem Mercedes-Benz C9 1989 LM a na závěr 
moderní formule Mercedes F1 Hybrid 2017 z dílny RaceSimStudia. To vše 
v realistickém simulátoru Assetto Corsa a s kvalitními volanty a pedály značky 
Thrustmaster. 
 
Kompletní informace o nadcházející sezóně Mercedes-Benz Virtual GP 2018 pak 
budou zveřejněny na tiskové konferenci v pátek 26. ledna odpoledne, která bude 
spojena i se speciální akcí pro novináře a se samotnou kvalifikací v pražském RE-
PLAY studiu. Tisková konference bude rovněž vysílána živě na internetu. 
 
Další informace jsou pak k dispozici v doprovodném článku na oficiálním webu 
http://www.virtualgp.cz/2018/01/08/mercedes-benz-novym-titulnim-partnerem-
virtual-gp/ 
 
Registrační formulář do kvalifikace - https://re-play.typeform.com/to/aeNKUj 
 
Video oznámení - https://www.youtube.com/watch?v=2ewegGW3uUI 
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    Mercedes-Benz Virtual GP 

O Virtual GP: Virtual GP je zcela unikátní projekt platformy pro pořádání 
profesionálních soutěží ve virtuálních závodech. S využitím nejmodernějších 
technologií se snaží spojit to nejlepší z obou světů – toho reálného i virtuálního – a 
pomoci s hledáním nových talentů a jejich přípravou na svět motorsportu. 
 
O Mercedes-Benz Česká Republika: Společnost Mercedes-Benz Česká republika je 
generálním dovozcem automobilů značek Mercedes-Benz a smart Českou republiku. 
Firma působí na českém trhu od roku 1995 a jejím 100 % vlastníkem je Daimler AG 
se sídlem v německém Stuttgartu. Společně se sítí autorizovaných dealerů zajišťují v 
ČR prodej a servis nejen osobních vozidel uvedených značek. 
 
 
Virtual GP na Facebooku - https://www.facebook.com/VirtualGP  
Virtual GP na Twitteru - https://twitter.com/VirtualGPcz 
Virtual GP na Instagramu - https://www.instagram.com/virtualgp/ 
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