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Nová ŠKODA KODIAQ RS:  
Sportovní charakter, každodenní komfort a velkorysá nabídka 
prostoru 
 
› Interiér vozu KODIAQ RS zaujme sedadly a výplněmi dveří s Alcantarou a kontrastním 

prošitím v designu Diamond Cross 
› Nejsportovnější verze modelu KODIAQ nabízí velkorysou nabídku prostoru kombinovanou 

s jedinečnou praktičností 
› Vysoce výkonné SUV bude mít světovou premiéru na autosalonu v Paříži 2018 
 
Mladá Boleslav, 25. září 2018 – ŠKODA KODIAQ RS je novým, sportovním a vysoce výkonným 
modelem značky, jehož světová premiéra proběhne na autosalonu v Paříži. Nový člen rodiny 
RS v sobě spojuje velkorysou a flexibilní prostornost a pro vozy značky ŠKODA typickou 
praktičnost se sportovně laděným interiérem.  
 
ŠKODA KODIAQ RS má ve standardní výbavě sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami  
potažené materiálem Alcantara, který je často používán v motorsportu. Opticky působivá je výrazná 
perforace černého potahu a červené kontrastní obšití v designu Diamond Cross. Boky sedadel jsou 
potažené kůží v barvě karbonu a stejně jako středová loketní opěrka a opěrky ve výplních dveří jsou 
obšité červeným stehem.  
 
Sportovní volant s červeným kontrastním obšitím a novým logem RS 
Sportovní multifunkční volant nese logo RS a je obšitý červeným kontrastním stehem. Výplně dveří 
jsou potažené Alcantarou s černým křížovým prošíváním. Sportovní charakter vozu ŠKODA KODIAQ 
RS doplňuje palubní deska s karbonovým vzhledem, černý strop a kryty pedálů z ušlechtilé oceli. 
Vysoce výkonné SUV navíc nabízí i všechny obvyklé přednosti modelové řady KODIAQ: dostatek 
místa pro pět nebo sedm osob, velkorysý zavazadlový prostor a celou řadu Simply Clever prvků 
typických pro modely značky ŠKODA. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Alžběta Šťastná 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 
hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 
 
 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews 
Veškeré informace k vozu ŠKODA KODIAQ RS získáte pod hashtagem #KodiaqRS 
 

 
 
 
 
 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media.skoda-auto.com
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:alzbeta.stastna@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/KodiaqRS?src=hash


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

Fotografie k tématu: 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS:  
Sportovní charakter, každodenní komfort a velkorysá  
nabídka prostoru 
Sportovní sedadla nového výkonného SUV jsou 
potažena perforovanou Alcantarou a karbonovou kůží 
s červeným kontrastním stehem. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS:  
Sportovní charakter, každodenní komfort a velkorysá  
nabídka prostoru 
Znakem příslušnosti vrcholného sportovního SUV 
k rodině RS je také nové logo RS s červeným „v“ vyšité 
na sedadlech. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS:  
Sportovní charakter, každodenní komfort a velkorysá  
nabídka prostoru 
Multifunkční sportovní volant a loketní opěrky jsou 
rovněž obšity červeným kontrastním stehem. Karbonový 
dekor dodává palubní desce sportovní vzhled. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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