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ŠKODA World Dealer Conference zcela  

ve znamení nového modelu KODIAQ 
 

› Partneři značky ŠKODA z celého světa se v Bilbau osobně seznámí s modelem 

ŠKODA KODIAQ 

› Event superlativů: 4.500 účastníků ze 72 zemí testuje 250 sériových 

exemplářů nového velkého SUV značky 

› Nová ŠKODA KODIAQ nadchne svým silným designem a inovativními 

technologiemi, obvyklými ve vozech vyšších tříd 

 

Mladá Boleslav/Bilbao, 23. ledna 2017 – Letošní World Dealer Conference 

(WDC) značky ŠKODA proběhne zcela ve znamení prvního velkého SUV značky: 

Od 23. ledna do 3. února se v severošpanělském Bilbau bude všechno točit 

kolem vozu ŠKODA KODIAQ. Se zcela nově vyvinutým vozem KODIAQ zahájí 

ŠKODA svou široce pojatou SUV-ofenzívu a vstoupí do nového, rostoucího 

segmentu. 

 

„Na World Dealer Conference společně zahájíme zajímavý rok, který skýtá jak značce 

ŠKODA, tak všem našim partnerům skvělé vyhlídky: KODIAQ je začátkem rozsáhlé 

modelové ofenzívy. V roce 2017 společně s našimi partnery na silnice vyšleme 11 

produktových novinek,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO za oblast prodeje a marketingu.  

 

Jen několik týdnů před zahájením prodeje modelu ŠKODA KODIAQ vyhlíží partneři značky 

ŠKODA z celého světa nové SUV značky s velkým napětím. Vždyť několik týdnů před 

zahájením prodeje je část roční produkce nového SUV již prodaná.  

 

V živé kulturní metropoli Bilbau se více než 4.500 účastníků ze 72 zemí – importérů, 

prodejců, fleetových zákazníků a dalších hostů – seznámí s novým velkým SUV ve všech 

aspektech. Pro zkušební jízdy po okolí tohoto baskického průmyslového a přístavního 

města bude k dispozici 250 sériových vozů. Na výstavišti Bilbao Exhibition Centre se 

účastníci WDC kromě toho také podívají na dvě další modelové novinky, které budou mít 

premiéru v průběhu tohoto roku. Mezi hosty budou vedle evropských prodejních partnerů 

značky také prodejci z Číny a Austrálie, z Karibské oblasti a dokonce i z několika 

afrických zemí.  

 

Nová ŠKODA KODIAQ je první velké SUV značky. Nadchne svou působivou kombinací 

silného designu, nadprůměrné nabídky prostoru, vysoké funkčnosti, nejmodernějších 

asistenčních systémů a pokrokové konektivity. Mnohé z těchto inovativních technologií 

jsou běžné jen ve vozech vyšších tříd. S online-službami ŠKODA Connect KODIAQ ukáže, 

jak umí být toto SUV vždy online. Systém dosahuje nové dimenze navigace, informace a 

zábavy a současně prostřednictvím aplikace umožňuje vzdálený přístup k vozu. ŠKODA 

KODIAQ je tedy prvním plně k síti připojeným vozem mladoboleslavské značky. 
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Design exteriéru tohoto SUV se vyznačuje pro značku ŠKODA typickými jasnými liniemi, 

výraznou maskou chladiče a svalnatými blatníky. Jako první model značky nabízí ŠKODA 

KODIAQ volitelně třetí řadu sedadel. Vysokého komfortu cestování si tak může užívat až 

sedm osob. S objemem od 720 do 2.065 litrů (při sklopených zadních sedadlech) má vůz 

největší zavazadlový prostor ve své třídě. V mnoha zemích bude toto první velké SUV 

značky zákazníkům dodáváno od jara 2017. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž Tomáš Kubík 

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz  tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA World Dealer Conference zcela  

ve znamení nového modelu KODIAQ 

Od 23. ledna do 3. února se v severošpanělském 

Bilbau bude všechno točit kolem vozu ŠKODA 

KODIAQ. Více než 4.500 účastníků ze 72 zemí – 

importérů, prodejců, fleetových zákazníků a dalších 

hostů – se seznámí s novým velkým SUV ve všech 

aspektech. 
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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 2016 již potřetí 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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