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Vyroben 250 000. vůz ŠKODA KODIAQ:  
Nový milník v SUV-ofenzívě značky ŠKODA 
 
› Jubilejní vůz sjel z linky v závodě v Kvasinách 
› Velké SUV se vyrábí celkem v šesti závodech na celém světě 
› Od ledna do srpna 2018 bylo zákazníkům dodáno více než 100 000 vozů řady KODIAQ 
› Na pařížském autosalonu bude mít světovou premiéru nejnovější verze – sportovní provedení 

KODIAQ RS 
 
Mladá Boleslav, 27. září 2018 – Společnost ŠKODA AUTO dnes ve svém závodě v Kvasinách 
vyrobila 250 000. vůz řady KODIAQ. První velké SUV značky ŠKODA, které bylo poprvé 
představeno na podzim 2016, pro dosažení čtvrtmilionové hranice potřebovalo pouhé dva roky.  
KODIAQ dnes patří mezi neprodávanější modely české automobilky a jeho úspěšný příběh 
pokračuje s vysokou dynamikou: Jen v prvních osmi měsících letošního roku bylo zákazníkům 
dodáno více než 100 000 těchto vozů. 
 
Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, říká: 
„S ohledem na to, že jsme model ŠKODA KODIAQ uvedli teprve před dvěma lety, představuje 
250 000 vyrobených vozů obrovský úspěch. KODIAQ změnil pohled na značku ŠKODA a tím podpořil 
i prodej dalších modelů.“ 
 
S objemem výroby 250 000 vozů během zhruba 23 měsíců je ŠKODA KODIAQ v celosvětovém 
měřítku jedním z hlavních faktorů růstu české značky. Před dvěma lety, v září 2016, se první velké 
SUV v berlínském centru „Kraftwerk“ poprvé objevilo před zraky veřejnosti. Svou výstavní premiéru 
měl KODIAQ v témže měsíci na autosalonu v Paříži, výroba tohoto SUV s výrazným designem začala 
v českém závodě v Kvasinách v říjnu 2016. V modelu KODIAQ debutovala také nabídka konektivity  
ŠKODA Connect, která je dnes v nabídce téměř všech modelových řad značky. Jubilejní 250 000. 
KODIAQ je automobil v provedení SPORTLINE v šedé barvě Steel. Jubilejní vůz bude dodán 
zákazníkovi ve Francii. 
 
ŠKODA KODIAQ se v současné době vyrábí v šesti výrobních závodech po celém světě. Kromě 
východočeských Kvasin se velké SUV vyrábí také v čínském Čchang-ša, ruském Nižním Novgorodu, 
v indickém Aurangabádu, v ukrajinském Solomonovu a v Usť-Kamenogorsku v Kazachstánu. 
 
První velké SUV značky zaujme svou praktičností v každodenním provozu, excelentním poměrem 
ceny a výkonu, mimořádnou nabídkou prostoru, inovativní nabídkou konektivity ŠKODA Connect a 
nejmodernějšími asistenčními systémy pro zlepšení bezpečnosti a komfortu.  
 
ŠKODA poprvé přenesla svůj expresivní designový jazyk do segmentu SUV pomocí emocionálního 
designu karoserie modelu KODIAQ. Pro jeho vzhled jsou charakteristické jasné a pro vozy značky 
ŠKODA typické precizní linie, výrazná maska chladiče a masivním dojmem působící rozšířené 
blatníky. Jako první vůz značky ŠKODA je KODIAQ volitelně k dispozici i se třetí řadou sedadel, tudíž 
si excelentního jízdního komfortu ve velkém SUV může užívat až sedm cestujících. 
 
Portfolio vozů značky ŠKODA v kategorii SUV v současné době zahrnuje vedle modelu KODIAQ i 
kompaktní SUV KAROQ a v Číně vyráběný a pro tamní trh určený model ŠKODA KAMIQ. Brzy bude 
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ŠKODA KODIAQ opět hrát průkopnickou roli: Jako první SUV značky ponese logo RS, kterým ŠKODA 
označuje své sportovně laděné modely. Elegantní linie, sportovní kontury spolu s robustností umocňují 
emocionální design typický pro vozy kategorie SUV. Svou světovou premiéru bude mít ŠKODA 
KODIAQ RS s motorem o výkonu 176 kW (240 k) již v následujícím týdnu na pařížském autosalonu 
2018. 
 
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 ochranu 
životního prostředí 
kamila.biddle@skoda-auto.cz 
T +420 730 862 599 
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Vyroben 250 000. vůz ŠKODA KODIAQ - Nový milník  
v SUV-ofenzívě značky ŠKODA 
250 000. KODIAQ je automobil v provedení SPORTLINE 
v šedé barvě Steel. První velké SUV značky ŠKODA, které 
bylo poprvé představeno na podzim 2016, dnes patří mezi 
neprodávanější modely české automobilky a zájem ze 
strany zákazníků o něj neustále roste.  
 
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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