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ŠKODA AUTO vyrobila milionté SUV 
 

› Na počátku srpna sjelo z výrobní linky závodu společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách 

milionté SUV značky ŠKODA 

› Jubilejní vůz ŠKODA KAROQ zamíří k zákazníkovi ve Španělsku 

 

Mladá Boleslav, 21. srpna 2018 – Společnost ŠKODA AUTO vyrobila své milionté SUV. 

Jubilejním vozem je ŠKODA KAROQ v odstínu zelená Emerald. Úspěšný příběh české 

automobilky v segmentu SUV začal v roce 2009 uvedením modelu ŠKODA YETI. Vozy SUV 

KODIAQ a KAROQ patří mezi nejdůležitější zdroje růstu společnosti ŠKODA AUTO. SUV-

ofenzíva je integrální součástí Strategie 2025. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky řekl: 

„1 000 000 vyrobených vozů v kategorii SUV představuje skvělý úspěch. V současné době přijímáme 

potřebná opatření, abychom mohli i v budoucnosti uspokojit rostoucí poptávku po vozech tohoto 

segmentu. Například náš závod v Kvasinách bude kompetenčním centrem pro výrobu vozů kategorie 

SUV. Model ŠKODA KAROQ se kromě toho jako jediný vůz naší značky vyrábí od začátku roku 

ve dvou českých závodech naší společnosti“. 

 

Základní kámen úspěchu palety vozů SUV značky ŠKODA položil model ŠKODA YETI, uvedený 

na trh v roce 2009. Do ukončení jeho výroby v roce 2017 bylo zákazníkům dodáno více než 680 000 

vozů tohoto modelu. Jako začátek aktuální SUV-ofenzívy představila značka ŠKODA na jaře roku 

2017 model ŠKODA KODIAQ a v říjnu 2017 následoval model ŠKODA KAROQ. Od letošního jara 

doplňuje portfolio vozů SUV model ŠKODA KAMIQ, který česká automobilka nabízí exkluzivně 

pro čínský trh.  

 

Atraktivní univerzální vozy patří mezi nejdůležitější faktory trvalého růstového kurzu společnosti 

ŠKODA AUTO. Do poloviny července sjelo z linky 215 700 vozů řady ŠKODA KODIAQ a 87 800 

exemplářů kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. ŠKODA své modely kategorie SUV vyrábí kromě 

České republiky také v Indii, Rusku, Číně a v Německu.  

 

Milionté SUV značky ŠKODA, vůz KAROQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 k) v odstínu zelená 

Emerald ve výbavě Ambition, sjelo z výrobní linky v českém závodě v Kvasinách. Vůz byl určen 

pro manželský pár Eike Schröder a Carmela Garbajosa ze Španělska. Pan Schröder se pro model 

KAROQ rozhodl kvůli vysoké kvalitě zpracování, přesvědčivému poměru ceny a výkonu a bohaté 

nabídce moderních technologií. Nový KAROQ je jeho prvním vozem značky ŠKODA.  

Populární kompaktní SUV nabízí nejen expresivní tvarosloví typické pro vozy této značky, velkorysou 

nabídku prostoru, nejmodernější asistenční systémy, komfort, ale také výkonné a úsporné motory.  

 

Ofenzíva v segmentu SUV je jedním z pilířů Strategie 2025 společnosti ŠKODA AUTO. Tímto plánem 

definovala automobilka hlavní cesty, kterými povede hlubokou proměnu automobilového průmyslu 

v další růst. Jedná se zejména o témata elektromobilita, autonomní řízení a konektivita. Dalšími 

důležitými oblastmi jsou digitalizace produktů a procesů, získávání nových trhů a rozšíření klasické 

výroby automobilů o širokou nabídku služeb spojených s mobilitou.  

https://skoda-storyboard.com/
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Milion SUV značky ŠKODA v číslech 

(Dodávky zákazníkům od roku 2009 do poloviny července 2018): 

ŠKODA YETI  684 500 

ŠKODA KODIAQ  215 700 

ŠKODA KAROQ  87 800 

ŠKODA KAMIQ  12 000 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro výrobu, personál a ekologii 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO vyrobila své milionté SUV  

Fidel Jiménez de Parga (vlevo), ředitel ŠKODA 

Španělsko, a Manuel Conde (vpravo), zakladatel a 

majitel ŠKODA A.M.S. Conde, předali jubilejní vůz Eike 

Schröderovi, německému občanovi žijícímu ve 

Španělsku, a jeho španělské manželce Carmele 

Garbajosa. 
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ŠKODA KAROQ 

Montáž modelu KAROQ probíhá v závodech ŠKODA 

AUTO v Kvasinách a Mladé Boleslavi. 
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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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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