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ŠKODA KAROQ byla oceněna jako nejlepší 
designová novinka mezi kompaktními SUV 
 

› ŠKODA KAROQ vyhrála ve čtenářské anketě magazínu ,auto motor und sport‘ v Německu 

prestižní cenu ,Autonis‘  

› SUV české automobilky získalo 28,7 procent všech odevzdaných hlasů a v konkurenci 17 

soupeřů tak zvítězilo 

› ŠKODA KAROQ zaujme svým pro značku typickým designem a řadou krystalických prvků 

 

Mladá Boleslav, 2. října 2017 – Čtenáři německého odborného magazínu ,auto motor und 

sport‘ zvolili nový model ŠKODA KAROQ za nejlepší designovou novinkou mezi 

kompaktními SUV. Nový model české automobilky se v soutěži o prestižní cenu ,Autonis‘ 

prosadil proti 17 konkurentům. Tvarosloví modelu ŠKODA KAROQ je emocionální a 

dynamické, jak je ostatně pro vozy této značky typické. 

 

„Jsme hrdí na to, že čtenáři časopisu auto motor und sport zvolili model ŠKODA KAROQ za 

nejlepší designovou novinku. Výrazný design a jasné tvarosloví našich vozů se u našich zákazníků 

dočkaly skvělého přijetí. Cena ,Autonis‘ je pro nás potvrzením naší práce a současně podnětem pro 

další zostření designového profilu naší značky,“ říká s potěšením Christian Strube, člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického vývoje. 

 

V 17. ročníku ankety ‚Autonis‘ vybírali čtenáři z 88 automobilových novinek uplynulých dvanácti 

měsíců v celkem deseti kategoriích. Nejsilněji obsazená byla kategorie kompaktních SUV a 

terénních vozů s 18 modely. ŠKODA KAROQ získala 28,7 procenta ze zhruba 16.600 

odevzdaných hlasů a získala tak titul nejlepší designové novinky mezi všemi kompaktními SUV. 

 

Emocionální a dynamický design modelu ŠKODA KAROQ se svými jasnými liniemi a četnými 

krystalickými prvky naprosto zapadá do tvarosloví vozů SUV této značky. Příď se vyznačuje 

dvojdílnými světlomety, výraznou maskou chladiče a trojrozměrným pojetím nárazníku a kapoty. Při 

pohledu z boku se vůz vyznačuje krátkými převisy a splývavou, tvarem D-sloupku opticky 

prodlouženou linií střechy. Moderním designovým prvkem je také Tornádo-linie, která se táhne od 

předního blatníku až po zadní skupinová světla. Kolem podběhů jsou široké lemy – typický 

designový prvek SUV značky ŠKODA – díky nimž ŠKODA KAROQ působí velice mohutným 

dojmem. 

 

S modelem ŠKODA KAROQ pokračuje česká automobilka ve své SUV-ofenzívě. Vedle výrazného 

designu přesvědčuje KAROQ i typickými přednostmi vozů značky ŠKODA, jako je velkorysá 

nabídka prostoru, praktické Simply Clever-detaily a moderní řešení konektivity. Jako první model 

značky je ŠKODA KAROQ v nabídce i s digitálním přístrojovým panelem, toto provedení bude 

k dispozici od jara 2018. Namísto analogových ukazatelů budou informace o rychlosti jízdy, 

otáčkách motoru nebo navigaci zobrazovány prostřednictvím digitálního displeje. Řidič přitom bude 

moci volit mezi různými individuálně programovatelnými formami zobrazení. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu    Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 734 298 614 
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ŠKODA KAROQ byla oceněna jako nejlepší designová 

novinka mezi kompaktními SUV 

V 17. ročníku ankety ‚Autonis‘ vybírali čtenáři z 88 

automobilových novinek uplynulých dvanácti měsíců 

v celkem deseti kategoriích. ŠKODA KAROQ získala 28,7 

procenta ze zhruba 16 600 odevzdaných hlasů a získala 

tak titul nejlepší designové novinky mezi všemi 

kompaktními SUV. 
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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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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