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ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement: vrcholná verze 
velkého modelu SUV  
 

› Model ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement s individuálními designovými prvky a velmi 

bohatou komfortní výbavou  

› Výjimečný prostor až pro sedm cestujících 

› Zakladatelé automobilky Václav Laurin a Václav Klement dali jméno výbavové řadě 

Laurin & Klement 

› Progresivní řízení součástí standardní výbavy  

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 5. března 2018 – Společnost ŠKODA AUTO představuje model 

ŠKODA KODIAQ v nové špičkové verzi Laurin & Klement, které dali jméno zakladatelé 

automobilky Václav Laurin a Václav Klement. ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement nabízí 

v základní výbavě až sedmi cestujícím mimořádně bohatou výbavu a komfort. Vrcholná 

verze velkého SUV slaví svoji světovou premiéru na letošním mezinárodním autosalonu 

v Ženevě. Stylový vzhled modelu umocňují full LED světlomety, mřížka chladiče tvořená 

vertikálními lamelami s chromovým dekorem, 19palcová kola z lehkých slitin „Sirius“ 

a specifický přední a zadní nárazník. Elegantní interiér ohromuje kůží čalouněnými sedadly 

a dekoračními prvky v provedení Piano Black.  

 

Nejvyšší výbavový stupeň ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement se vyznačuje elegantním designem 

a prémiovými prvky výbavy. Nová vrcholná verze modelové řady ŠKODA KODIAQ tak poskytuje 

mimořádný jízdní zážitek. Model ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement navazuje na tradici 

zakladatelů společnosti Václava Laurina a Václava Klementa a na jejich motto v otázce kvality: 

„Jen to nejlepší jest pro naše zákazníky dost dobré.“ Od roku 1895 se čeští průkopníci mobility 

věnovali nejprve výrobě jízdních kol. V roce 1905 představili první samostatně vyvinutý automobil. 

V roce 1925 došlo k fúzi se strojírenským koncernem ŠKODA.  

 

Stylový, komfortní a elegantní  

Standardní výbava modelu ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement zahrnuje: 

 Full LED světlomety s funkcí Light Assistant 

 19palcová kola z lehké slitiny „Sirius“ 

 elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru 

 systém Area View se čtyřmi kamerami a 360° záběry z okolí vozu 

 přední a zadní nárazník s osobitým designem, chromovaná maska chladiče 

 boční prahové lišty v barvě karosérie 

 elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s funkcí stmívání, funkcí Boarding 

Spots a systémem Blind Spot Detect; vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického stmívání 

a dešťovým senzorem 

 zatmavená boční okna a sklo pátých dveří (SunSet) 

 matně stříbrný střešní nosič, plaketa s nápisem Laurin & Klement na předních blatnících, 

nástupní lišty s nápisem KODIAQ 

 progresivní řízení (variabilní převod pomáhá řidiči při parkování i v dynamicky projížděných 

zatáčkách) 

 kůží čalouněná sedadla v černém nebo béžovém provedení s logem Laurin & Klement 

 ambientní osvětlení s deseti individuálně volitelnými barvami 
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 tříramenný kožený multifunkční volant 

 hliníkové pedály 

 elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí 

 Sound System Canton (s deseti reproduktory o výkonu 550 W) 

 

Prvky Simply Clever 

Mezi Simply Clever prvky patří mimo jiné ochrana hrany dveří, která se automaticky vysune po 

jejich otevření, elektrická dětská pojistka zadních dveří, krycí rolo v zavazadlovém prostoru, paket 

pro spaní, deštníky v předních dveřích a škrabka na led ve víku palivové nádrže. 

 

Infotainment a konektivita 

Infotainment systémy doplňují obsáhlou nabídkou mobilní online služby ŠKODA Connect. Služby 

Infotainment Online nabízí informace a zábavu, služby Care Connect poskytují pomoc při různých 

situacích a vzdálený přístup k vozu. Důležitou součástí mobilních online služeb jsou Dopravní 

informace online, které přenáší data o aktuálním provozu na zvolené trase a v případě dopravní 

zácpy navrhnou objízdnou trasu. Doplňující informace na míru poskytují služby Čerpací stanice, 

Parkovací místa, Zprávy nebo Počasí. 

 

Nabídka služeb Care Connect zahrnuje automatické Tísňové volání (Emergency Call), které po 

aktivaci zádržného systému zajistí spojení s ústřednou tísňového volání (spojení je možné navázat 

i stisknutím tlačítka ve stropním panelu); Proaktivní servisní službu, která umožňuje sjednat termín 

servisní prohlídky; a služby vzdáleného přístupu k vozu (Remote Access), kde si může řidič pomocí 

aplikace ŠKODA Connect na chytrém telefonu na dálku prohlížet informace o vozidle.  

 

Ve spojení s infotainment systémy Amundsen a Columbus lze pomocí Wi-Fi hotspotu připojit až 

osm mobilních zařízení. Funkce palubní komunikace ICC přenáší hlas řidiče pomocí reproduktorů 

do zadní části vozu. 

 

Moderní asistenční systémy pro vyšší bezpečnost a komfort z jízdy   

Podrobné informace o asistenčních systémech modelu ŠKODA KODIAQ naleznete na stránkách 

ŠKODA Storyboard (sekce „Asistenční systémy“):  

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/nova-skoda-kodiaq-tiskova-mapa/.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Silke Rosskothen     Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu    Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 605 293 509 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz    alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

   

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/nova-skoda-kodiaq-tiskova-mapa/
mailto:silke.rosskothen@skoda-auto.cz
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ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Follow us!  #Skoda 

 

 Facebook  YouTube  Instagram  Twitter 

 

 
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 2017 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. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://twitter.com/skodaweb
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda

