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ŠKODA KODIAQ startuje od 677.900 Kč s bohatou 

výbavou, pohonem 4x4 nebo automatem DSG  
 

› SUV ofenzíva začíná, model KODIAQ zná svoji zaváděcí cenu v České republice 

› Model KODIAQ s motorem 1.4 TSI ACT/110 kW s pohonem všech kol a 

manuální převodovkou, nebo předním pohonem a automatickou převodovkou 

DSG za 677.900 Kč ve startovací, ale bohaté výbavě Active 

› ŠKODA Care Connect: Nová dimenze na poli navigace, údržby a informací o 

voze již v základní výbavě 

› Nový designový jazyk posiluje emocionální hodnotu značky, současně 

zachovává špičkové parametry prostornosti typické pro vozy ŠKODA 

› První sedmimístné SUV značky ŠKODA v novodobé historii automobilky 

 

Paříž, 29. září 2016 – Čerstvý přírůstek do rodiny vozů ŠKODA zná svoji 

startovací cenu. Nový model KODIAQ, který si právě odbývá světovou výstavní 

premiéru na mezinárodním autosalonu v Paříži, bude možné objednat již 

počátkem října letošního roku u všech autorizovaných partnerů značky ŠKODA 

v České republice. První vozy budou zákazníkům dodány v průběhu února 2017. 

 

„Vstupujeme do úplně nového segmentu, který se těší celosvětovému růstu,“ říká šéf 

ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vlček. „Náš nový model KODIAQ má ambice dobýt 

nejen nové trhy, ale zejména oslovit nové skupiny zákazníků. S ohledem na první reakce 

odborné i laické veřejnosti při odhalení vozu pevně věříme, že se setká s úspěchem,“ 

nastiňuje obchodní plány pro nejbližší budoucnost Luboš Vlček. 

 

Design vozu odráží jeho všestranný charakter. Vyznačuje se souhrou elegantních linií, 

dynamických křivek a robustního vzhledu, díky čemuž je jasně rozpoznatelný. Tento nový 

designový jazyk posiluje emocionální hodnotu značky ŠKODA. Svými rozměry se KODIAQ 

pohybuje na horní hranici segmentu kompaktních SUV a díky tomu nabízí nadprůměrně 

prostorný interiér. Prostor pro hlavu cestujících na předních sedadlech činí 1020 mm, pro 

cestující na zadních sedadlech 1015 mm, šířka ve výšce loktů činí 1527 mm vpředu a 

1510 mm vzadu. Zadní pasažéři mají před koleny prostor až 104 mm. Rekord ve třídě 

drží zavazadelník svým základním objemem 720 litrů, který se může zvětšit až na 2065 

litrů. Uvnitř vozu lze přepravovat předměty dlouhé až 2,8 m, pokud je sedadlo 

spolujezdce vybaveno sklopným opěradlem. Užitné vlastnosti vozu povyšuje schopnost 

táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny, pro tento účel je k dispozici také asistent couvání 

s přívěsem. 

 

Motorová paleta pro český trh čítá 2 zážehové a 2 vznětové pohonné jednotky pokrývající 

výkonové spektrum od 110 kW do 140 kW. Základním zážehovým agregátem bude 

čtyřválec 1.4 TSI ACT/110 kW kombinovaný se šestistupňovou manuální převodovkou a 

pohonem všech kol. Takto motorizovaný KODIAQ má stejnou doporučenou cenu jako 

verze s totožným motorem, ale ve spojení se šestistupňovou automatickou převodovkou 
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DSG pohánějící výhradně přední kola. Zákazníci, kteří vyžadují pohon všech kol, tak 

mohou uplatnit své preference, aniž by museli zvažovat ekonomické hledisko. Dalšími 

zážehovými variantami jsou 1.4 TSI /110 kW 4x4 DSG a 2.0 TSI/132 kW 4x4 DSG. 

Příznivci vznětových motorů mohou volit některé z následujících pohonných ústrojí: 2.0 

TDI/110 kW 4x4, 2.0 TDI/110 kW DSG, 2.0 TDI/110 kW 4x4 DSG a 2.0 TDI/140 kW 4x4 

DSG. 

 

Nová ŠKODA KODIAQ vstupuje na tuzemský trh ve třech výbavových stupních. Již 

základní provedení Active startující na částce 677.900 Kč nabídne bohatou výbavu, v níž 

nechybí nic podstatného. Zahrnuje například 7 airbagů, dvouzónovou klimatizaci 

Climatronic, 17palcová kola z lehkých slitin, infotainment Swing s 6,5“ dotykovým 

displejem a Bluetooth, multifunkční volant, LED denní svícení a LED zadní svítilny, střešní 

nosiče a spoustu dalších prvků komfortní výbavy. Modely s automatickou převodovkou 

DSG obsahují automaticky možnost řazení převodů pádly pod volantem. Na přání bude 

možné objednat výhodný paket Active Plus obsahující zadní parkovací senzory, 

tempomat a přední mlhové světlomety.  

 

Jako první vůz značky ŠKODA bude model KODIAQ neustále online zásluhou pokrokových 

technologií na poli infotainmentu a konektivity. Název ŠKODA Connect označuje služby 

Infotainment Online (navigace a informace v reálním čase) a Care Connect (proaktivní 

servisní služby a vzdálený přístup k vozu). Infotainment Online je spojen s navigačními 

systémy Amundsen a Columbus a zahrnuje například informace o aktuálním stavu 

dopravní situace, aktualizaci mapových podkladů, informace o cenách pohonných hmot a 

vytížení parkovišť, informace o počasí a další. Služby Infotainment Online jsou v rámci 

navigace Amundsen na 1 rok a pro systém Columbus na 3 roky zahrnuty v ceně vozu. 

Služby lze po uplynutí doby prodloužit o 1 nebo 2 roky. Balíček služeb Care Connect je 

k dispozici již od základního stupně Active ve standardní výbavě vozu. Proaktivní servis 

v rámci Care Connect umožní uživateli získat přehled nad stavem vozu a servisním 

plánem, zároveň pomůže v případě poruchy informováním asistenční služby. Vzdálený 

přístup k vozu pak ze zákazníkova mobilního telefonu udělá „dálkové ovládání“ pro 

vybrané funkce automobilu. Lze tak například zjistit stav vozu, ovládat světelnou a 

zvukovou signalizaci automobilu pro případ lokalizace vozu na kratší vzdálenost, získat 

upozornění v případě aktivace alarmu a další. Ke službě Care Connect se pojí funkce 

Tísňové volání (eCall), která je ve voze zdarma a v případě nehody kontaktuje tísňovou 

linku s informacemi o nehodě. Systém eCall bude povinnou výbavou ve vozidlech 

prodávaných v Evropské unii od roku 2018, ŠKODA KODIAQ má tak systém tísňového 

volání v základní výbavě již dnes. 

 

Model KODIAQ zahajuje širokou ofenzívu nových sportovně užitkových vozů značky 

ŠKODA. Přitom nabízí všechny přednosti, které se staly pro vozy s okřídleným šípem 

charakteristické: vynikající poměr ceny a užitné hodnoty, vysokou funkčnost i prvotřídní 

prostornost. Díky volitelné třetí řadě sedadel bude KODIAQ schopen plnit nejrozmanitější 

přepravní požadavky. Jeho technické kvality, prvotřídní zpracování a praktická funkčnost 

jsou ideálními předpoklady pro objevování nových obzorů. Aniž by se zpronevěřilo DNA 
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značky ŠKODA, nové SUV mladoboleslavské automobilky jistě osloví i náročné zákazníky, 

kteří dosud využívali vozy z vyšších automobilových tříd. 

 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA KODIAQ startuje od 677.900 Kč s 

bohatou výbavou, pohonem 4x4 nebo 

automatem DSG 

ŠKODA KODIAQ s motorem 1.4 TSI ACT/110 kW 

s pohonem všech kol a manuální převodovkou, nebo 

předním pohonem a automatickou převodovkou DSG 

vstupuje na český trh s cenou 677.900 Kč ve 

startovací, ale bohaté výbavě Active. 

 

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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