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ŠKODA KODIAQ: Světová premiéra na fotografiích 
 

› Nové velké SUV značky ŠKODA poprvé vjíždí do světla lamp 

› Odhalení vozu v berlínském kulturním centru „Kraftwerk“ za účasti zruba 800 

hostů z celého světa  

› S modelem ŠKODA KODIAQ značka zahájí svou rozsáhlou ofenzívu v kategorii SUV 

 

Mladá Boleslav/Berlín, 1. září 2016 – Světová premiéra nového SUV značky 

ŠKODA: V berlínském kulturním centru Kraftwerk dnes večer při působivé show 

do světla ramp vjel nový model ŠKODA KODIAQ. Zajímavé propojení filmu, 

hudby a tance nadchlo nejen zruba 800 hostů přímo v místě, tisíce dalších 

diváků sledovaly světovou premiéru formou livestreamu na internetu. 

S celkovou délkou 4,70 m, až sedmi místy k sezení a největším zavazadlovým 

prostorem ve své třídě je ŠKODA KODIAQ prvním velkým SUV české 

automobilky. Nejnovější model značky ŠKODA vstoupí na trh na počátku roku 

2017 a to se všemi typickými přednostmi vozů této značky: s charakteristickým 

designem a mimořádnou nabídkou prostoru, s praktickou inteligencí a 

s inovativními technologiemi, které lze běžně najít jen ve vozech vyšších tříd. 

ŠKODA KODIAQ představuje počátek rozsáhlé ofenzívy značky ŠKODA 

v kategorii SUV. 

 

Další fotografie ze světové premiéry nového SUV značky ŠKODA najdete na 

https://media.skoda-auto.com/ 

 

Tisková mapa k modelu ŠKODA KODIAQ obsahující oficiální fotografie, videa a 

technická data vozu je k dispozici na https://media.skoda-auto.com/. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Ann Harder 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 769 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz  ann.harder@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie a video k tiskové zprávě:  

 

 

ŠKODA KODIAQ – Světová premiéra v Berlíně  
Bernhard Maier, předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO, představil nový model 

ŠKODA KODIAQ v Berlíně 1. září 2016.  
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ŠKODA KODIAQ – Světová premiéra v Berlíně 
Jozef Kabaň, šéfdesignér značky ŠKODA, nabídl 

publiku pohled do tvorby designu nového velkého 

SUV značky z Mladé Boleslavi. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO  

 

 

ŠKODA KODIAQ – Světová premiéra v Berlíně 
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO při 

světové premiéře modelu ŠKODA KODIAQ v bývalé 
berlínské elektrárně, 1. září 2016. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

  

 

 

Video: ŠKODA KODIAQ – Světová premiéra v 
Berlíně 
Tradiční česká automobilová značka prezentovala 1. 
září 2016 v bývalé berlínské elektrárně nové velké 

SUV ŠKODA KODIAQ. Před přibližně 800 hosty, 
mezi nimiž nechyběly mezinárodní celebrity a VIP 
hosté, se představil nový model v multimediální 
show. 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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