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ŠKODA na autosalonu v Ženevě: Elektrifikovaná, chytrá, 
inovativní a emocionální 
 

› ŠKODA VISION iV: Konkrétní předzvěst budoucího čistě elektricky poháněného vozu 

značky a další krok automobilky směrem k eMobilitě 

› ŠKODA KAMIQ: Nové městské SUV pro evropský trh  

› ŠKODA SCALA: Zcela nově definuje kompaktní třídu vozů značky ŠKODA 

› ŠKODA FABIA R5: Další evoluce úspěšného soutěžního vozu WRC2 

› KLEMENT: Elektrický jednostopý koncept jako inovativní řešení městské mobility 

› Tisková konference 5. Března 2019 v 9:40 na stánku značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 – Na ženevském autosalonu, který se bude konat 

od 5. do 17. března, představí ŠKODA veškeré své služby související s mobilitou. Studie 

VISION iV je konkrétní vizí prvního čistě elektrického vozu značky ŠKODA vycházejícího 

z modulární platformy pro elektromobily (MEB). S novým modelem KAMIQ rozšiřuje česká 

automobilka svou úspěšnou rodinu vozů SUV o zástupce rostoucího segmentu městských 

SUV. SCALA pro značku ŠKODA zcela nově definuje kompaktní třídu. Na stánku značky 

ŠKODA se představí také nejnovější evoluce modelu ŠKODA FABIA R5, nejúspěšnějšího 

soutěžního vozu v historii značky. Se studií čistě elektricky poháněného jednostopého 

konceptu KLEMENT ukáže ŠKODA inovativní řešení městské mobility. Značka se tak vrací 

zpět k počátkům své úspěšné existence, jelikož před 124 lety zakladatelé Václav Laurin 

a Václav Klement začínali právě výrobou jízdních kol. 

 

Na letošním ženevském autosalonu se bude ŠKODA prezentovat jako Simply Clever-společnost 

pro inovativní služby související s mobilitou. Studie VISION iV a koncept KLEMENT nabízejí 

zajímavý pohled do elektrické budoucnosti značky ŠKODA. Automobilka také představí nové 

městské SUV KAMIQ, nový kompaktní model SCALA a přehled aktuální modelové palety. Tisková 

konference na stánku ŠKODA začíná v Ženevě 5. března v 9:40 v hale číslo 2. 

 

Rok 2019 představuje mimořádný moment ve 124leté historii společnosti: ŠKODA AUTO vstupuje 

do éry eMobility. V příštích letech bude automobilka investovat zhruba dvě miliardy eur do 

alternativních pohonů a nových služeb souvisejících s mobilitou, což bude představovat největší 

investici v historii firmy, a do konce roku 2022 uvede na trh deset elektrifikovaných modelů. Kromě 

toho bude ŠKODA AUTO svou nabídku služeb souvisejících s mobilitou dále rozšiřovat. Příkladem 

je carsharingová platforma HoppyGo nebo služba CareDriver, která kombinuje mobilitu se 

sociálními službami. Vysoká úroveň propojení mezi vozem, řidičem a okolním světem umožňuje 

zapojit vozy ŠKODA do sítí Smart Home nebo ovládat aplikaci ŠKODA Connect pomocí Alexy, 

hlasového asistenta společnosti Amazon. Na ženevském stánku automobilky se návštěvníci mohou 

seznámit s multimediálními službami značky ŠKODA souvisejícími s mobilitou a na 

User Experience Table si sestavit vlastního avatara,  

 

ŠKODA VISION iV: Konkrétní vize eMobility „made by ŠKODA“  

VISION iV je předzvěstí budoucí rodiny vozů ŠKODA s čistě elektrickým pohonem. Studie je 

prvním vozem značky postaveným na modulární platformě pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen. Zaujme svou atletickou karoserií a důrazem na aerodynamiku a nabídne velmi 

prostorný interiér, který je pro vozy ŠKODA typický. Dvaadvacetipalcová kola představují výrazný 
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optický prvek a dále podtrhují působivý vzhled vozu. Nápadnými detaily jsou také osvětlené 

krystalické prvky ve vertikálních žebrech masky chladiče nebo kamery namísto klasických zpětných 

zrcátek, jejichž kryty připomínají žraločí ploutve. O bezemisní pohon se starají dva elektromotory, 

jeden na přední a jeden na zadní nápravě, díky čemuž VISION iV disponuje pohonem všech kol. 

Plochá ion-lithiová baterie je zabudovaná v podlaze vozu, čímž šetří místo, a umožňuje dojezd 

až 500 kilometrů v měřicím cyklu WLTP. Inovativní technologie zajišťují větší bezpečnost a komfort 

a do nové éry vstoupila také oblast infotainmentu a digitalizace. Do infotainment systému vozu lze 

integrovat chytré telefony, které mohou být mimo jiné použity jako digitální klíč k otevření vozu. 

 

Nová ŠKODA KAMIQ, první městské SUV značky 

Modelem KAMIQ pokračuje ŠKODA ve své úspěšné SUV-ofenzívě a prezentuje své první 

městské SUV. KAMIQ je po modelech KODIAQ a KAROQ třetí modelovou řadou kategorie SUV 

pro evropský trh a rozšiřuje portfolio SUV značky ŠKODA o zástupce tohoto populárního segmentu. 

Jméno KAMIQ podtrhuje příslušnost k rodině SUV a důsledně pokračuje v již etablované 

nomenklatuře: také jména KODIAQ a KAROQ začínají písmenem K a končí písmenem Q. 

Slovo KAMIQ pochází z jazyka Inuitů žijících na severu Kanady a v Grónsku a znamená něco, 

co dokonale vyhoví každé situaci a má vlastní charakter. V rámci stále oblíbenějšího segmentu 

městských SUV v sobě ŠKODA KAMIQ spojuje výhody SUV, jako je větší světlá výška a vyšší 

pozice sedadel, se stylovým terénním vzhledem a agilitou kompaktního vozu. ŠKODA KAMIQ, 

který se vyznačuje emocionálním designem a nabízí nejmodernější asistenční a infotainment 

systémy, velkorysý prostor a mnoho prvků Simply Clever, splňuje nároky lifestylově 

orientovaných zákazníků i rodin. 

 

ŠKODA SCALA přichází s emocionálním designem 

Emocionálním designem, vysokou funkčností a nejmodernějšími možnostmi konektivity 

ŠKODA SCALA nově definuje kompaktní třídu vozů značky ŠKODA. Nový charakter vozu 

a moderní technologie vyjadřuje i nový název vozu. Název SCALA pochází z latiny a v překladu 

znamená schody nebo žebřík. Znamená také velký pokrok, který česká automobilka tímto modelem 

učinila. Výrazným prvkem je nový designový jazyk, který vzbudil pozornost již při představení studie 

ŠKODA VISION RS. ŠKODA SCALA dále nabízí vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti, 

full LED přední světlomety a zadní skupinové svítilny, dostatek místa pro cestující i jejich 

zavazadla, pět úsporných motorů s výkony od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k) a mnoho prvků 

Simply Clever. Model vstoupí na trh začátkem druhého čtvrtletí 2019.  

 

Nový vzhled a modernizace vozu světových šampionů v rallye ŠKODA FABIA R5 

Fanoušci motoristického sportu se mohou na ženevském stánku ŠKODA těšit na žhavou novinku. 

Na dvou simulátorech budou moci na vlastní kůži virtuálně zažít strhující rychlostní zkoušku v rallye 

a následně se ponořit do sportovní historie značky, jelikož ŠKODA do Švýcarska přiveze všechny 

poháry z mistrovství světa WRC2 z ročníků 2016 až 2018. Především však ŠKODA Motorsport na 

ženevském autosalonu představí zmodernizovanou verzi vozu ŠKODA FABIA R5. Nejúspěšnější 

vůz rallye v historii značky ŠKODA přebírá designové prvky sériového vozu ŠKODA FABIA pro rok 

2019. Vůz dostal také řadu významných technických inovací. Zmodernizovaný vůz FABIA R5 bude 

po jeho homologaci využívat tovární tým ŠKODA pravděpodobně od poloviny roku 2019. Ihned 

poté bude také zahájen prodej zákaznickým týmům. 
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Jednostopý koncept KLEMENT jako nový trend městské mobility 

Nové elektrické řešení mobility KLEMENT s jednoduchým a intuitivním ovládáním představuje 

současný moderní a ekologický životní styl. Futuristický jednostopý koncept, který spadá do oblasti 

mikromobility, se představuje jako ekologická alternativa ke klasickému automobilu. Elektromotor, 

který je umístěn v náboji zadního kola a je vybaven integrovanou rekuperací brzdné energie, 

dokáže koncept rozjet až na maximální rychlost 45 km/h a dvě baterie umožňují dojezd přes 60 km. 

Koncept také nabízí plnou konektivitu. V aplikaci lze například zjistit aktuální stav nabití baterií. 

Je také možné nadefinovat oblast, ze které koncept KLEMENT nesmí vyjet. 

 

SUV ŠKODA KAROQ a KODIAQ s novými a volitelnými prvky výbavy 

SUV ŠKODA KAROQ a ŠKODA KODIAQ se v Ženevě představí s inovacemi, které budou v 

průběhu roku nabízeny v rámci standardní výbavy nebo výbavy na přání. Oba modely už budou 

mít na pátých dveřích nápis ŠKODA. Oba zmiňované vozy také budou moci být vybaveny 

asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist), který dokáže upozornit řidiče až na vzdálenost 

70 m. Adaptivní podvozek DCC bude v budoucnu dostupný i pro verze s pohonem předních kol. 

Nabídka motorů vozu ŠKODA KAROQ bude rozšířena o naftový motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW 

(190 k) v kombinaci se sedmistupňovou převodovkou DSG. Model ŠKODA KODIAQ bude vybaven 

například novým systémem kontroly tlaku pneumatik se senzory tlaku umístěnými na každém kole. 

Novinkou budou i na přání dostupná ventilovaná sedadla pro vůz ŠKODA KODIAQ SCOUT. Pro 

verze RS a SPORTLINE budou nabízena nová 20" kola z lehké slitiny Ignite. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí komunikace produktu Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům ŠKODA v Ženevě získáte pod hashtagem #SKODAinGENEVA2019. 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 

  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SKODAinGENEVA2019?src=hash
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Úspěšný rok 2018 pro společnost ŠKODA AUTO –  
rok 2019 bude ve znamení eMobility 
 

› Nové rekordy:  ŠKODA dodala v roce 2018 zákazníkům na celém světě 1 253 700 vozů, 

v České republice vyrobila 886 100 vozů 

› Globální hráč: ŠKODA AUTO je aktivní na více než 100 trzích a zaměstnává více než 

36 000 zaměstnanců 

› eMobilita: V roce 2019 uvede ŠKODA model SUPERB s plug-in hybridním pohonem 

a elektrickou verzi modelu CITIGO 

› Digitalizace: ŠKODA AUTO DigiLab se sídlem v Praze a v IT-hotspotu v Tel Avivu 

› INDIA 2.0: ŠKODA AUTO odpovídá za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen v Indii 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 – V roce 2018 dodala ŠKODA svým zákazníkům 

celkem 1 253 700 vozů a již pátý rok za sebou tak dosáhla nového prodejního rekordu. 

S rokem 2019 začíná pro značku ŠKODA éra eMobility. Zahájena bude elektrickou verzí 

modelu CITIGO a modelem SUPERB s plug-in-hybridním pohonem. ŠKODA pokračuje 

důsledně v realizaci své Strategie 2025 také v oblasti digitalizace: ŠKODA AUTO DigiLab 

je zastoupen v Praze a v IT-hotspotu v Izraeli, kde již navázal četná partnerství se startupy. 

Kromě toho je automobilka v rámci projektu INDIA 2.0 odpovědná za modelovou ofenzívu 

koncernu Volkswagen na indickém trhu. 

 

ŠKODA AUTO i nadále udržuje celosvětově úspěšný kurz: v roce 2018 dosáhla automobilka 

popáté za sebou nového prodejního rekordu. Dodávky zákazníkům v minulém roce vzrostly 

o 4,4 % na 1 253 700 vozů. Výrazný nárůst dodávek zákazníkům zaznamenala automobilka 

v Evropě (+4,9 %) a na růstových trzích v Číně (+4,9 %) a Rusku (+30,7 %). Hlavními motory růstu 

jsou nadále SUV modely KODIAQ a KAROQ, bestsellerem značky zůstává ŠKODA OCTAVIA. 

 

S 341 000 dodanými vozy zákazníkům je Čína nadále celosvětově nejvýznamnějším trhem značky 

ŠKODA. V Německu, na největším evropském trhu a zároveň druhém největším trhu značky 

ŠKODA, zaznamenala automobilka 176 600 dodaných vozů, což v porovnání s minulým rokem 

představuje nárůst o 1,9 %. Na domácím českém trhu dodala ŠKODA zákazníkům 93 600 vozů. 

První desítku největších trhů značky ŠKODA doplňuje Velká Británie (74 500 vozů), Polsko 

(71 100 vozů), Francie (32 000 vozů), Španělsko (27 000 vozů), Itálie (26 400 vozů) a Rakousko 

(24 900 vozů). 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „V roce 2018 jsme 

našim zákazníkům opět dodali více vozů než kdykoli předtím. Ukazuje se, že naše Strategie 2025 

zabírá, produktová ofenzíva ukazuje celosvětově svou sílu. ŠKODA roste trvale a řízeně, přestože 

rok 2018 připravil celému automobilovému odvětví mnohé výzvy, jako např. přechod na WLTP. 

V roce 2019 v produktové ofenzívě budeme důsledně pokračovat novými modely, jako je SCALA, 

KAMIQ a mnoha dalšími. Současně v letošním roce zahájením výroby našeho prvního vozu 

s plug-in-hybridním pohonem a prvního čistě elektricky poháněného automobilu vstoupí značka 

ŠKODA do éry eMobility – to je naprosto výjimečný moment ve 124leté historii našeho podniku.“ 
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ŠKODA vstupuje do éry eMobility a přebírá v koncernu další odpovědnosti 

Domovem automobilky je Česká republika. Z českých výrobních linek sjelo v roce 2018 celkem 

886 100 vozů. Automobilka tak zaznamenala meziroční nárůst o 3,3 % a zároveň také nový výrobní 

rekord. Důvěru koncernu Volkswagen v české výrobní závody a jejich standardy kvality potvrzuje 

rozhodnutí koncernu o přemístění výroby modelové řady Volkswagen Passat od roku 2023 

do závodu společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách, kde se bude vyrábět společně s modely 

ŠKODA SUPERB a ŠKODA KODIAQ. 

 

V roce 2019 vstoupí značka ŠKODA do éry eMobility. 124 let po založení automobilky představí 

ŠKODA svůj první sériový elektrifikovaný model SUPERB PHEV. Vlajková loď značky s plug-in-

hybridním pohonem bude sjíždět z linky závodu v Kvasinách. CITIGO rozšíří nabídku automobilky 

o elektromobil s čistě bateriovým pohonem. V roce 2020 budou následovat první sériové modely 

na bázi platformy MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten), mezi nimi také sériová verze studie 

ŠKODA VISION iV Do roku 2022 představí ŠKODA více než 30 nových modelů, z nichž více než 

deset bude elektrifikovaných.  

 

Kromě elektromobilů bude mladoboleslavský závod od roku 2019 vyrábět také elektrické 

komponenty pro plug-in-hybridní modely několika značek koncernu Volkswagen. 

 

ŠKODA důsledně pokračuje v internacionalizaci a digitalizaci 

ŠKODA důsledně pokračuje v získávání nových trhů. Od minulého roku je značka aktivní také 

v Singapuru – automobilka je tak nyní zastoupena na 103 trzích. ŠKODA zaměstnává po celém 

světě více než 36 000 zaměstnanců. Internacionalizace automobilky je jedním z pilířů 

Strategie 2025. 

 

Dalšími strategickými oblastmi jsou eMobilita, autonomní řízení, konektivita a digitalizace. 

Důslednou realizací těchto témat chce ŠKODA AUTO na jedné straně nadále zvyšovat prodej 

vozů. Na straně druhé mají nové oblasti podnikání, jako například poskytování nových digitálních 

služeb mobility, vytvořit širší základnu růstového kurzu. 

 

Transformace mobility a digitální transformace přitom mají mimořádný strategický význam. ŠKODA 

intenzivně pracuje na digitalizaci svých produktů a procesů. Tento proces zahrnuje všechny oblasti 

podnikání od nákupu přes další vzdělávání, finance, nábor až po prodej. Pozornost přitom bude 

věnována zejména technickému vývoji, výrobě, logistice a samozřejmě také hotovým produktům 

pro koncového zákazníka. 

 

V oblasti logistiky a výroby sází automobilka stále více na technologie podle vzoru Průmyslu 4.0: 

Ve velkých praktických testech v českých výrobních závodech evidují plně autonomní drony stavy 

přepravních obalů, roboty pracují společně s lidskými kolegy a chytrým způsobem ulehčují jejich 

práci. Pomocí prediktivní údržby stroje samy identifikují potřebu údržby nebo opravy dříve, než 

dojde ke škodám nebo prostojům. A při balení sad zcela rozložených vozů (CKD) ukáží projekce 

v rozšířené realitě, kam a jak se mají jednotlivé díly na paletě uložit. 

 

Při zavedení nové modulární stavebnice infotainmentu MIB 3 vystupuje ŠKODA v rámci celého 

koncernu v roli průkopníka. Pro zákazníky značky to tedy znamená, že ve svých vozech brzy 

získají nejlepší konektivitu a mohou si užívat výhod komfortních aktualizací prostřednictvím 

bezdrátového připojení k internetu ve všech nových modelech značky.  



TISKOVÁ MAPA 
Strana 7 ze 30 

 
Tisková mapa ŠKODA ŽENEVA 2019 || Obsah || ŠKODA na autosalonu v Ženevě || Úspěšný rok 2018 pro společnost ŠKODA AUTO || 
ŠKODA AUTO vstupuje rokem 2019 do éry eMobility || ŠKODA VISION iV || ŠKODA KAMIQ || ŠKODA FABIA R5 || ŠKODA SCALA || 
KLEMENT 
 
 

  
 

 

 

Ve spolupráci s městy, jako je například Praha, se společnost ŠKODA AUTO angažuje při realizaci 

městských konceptů udržitelné mobility. Cílem je optimalizace provozu a inteligentní propojení 

intermodální dopravy. Díky tomu se zvýší bezpečnost a komfort lidí a současně se také sníží zátěž 

pro životní prostředí. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab posiluje schopnost inovovat a kompetenci k digitálnímu vývoji 

ŠKODA AUTO zároveň vyvíjí také různá řešení mobility a Vehicle on demand. Peer to peer-

carsharing HoppyGo, studentský projekt sdílení vozů Uniqway nebo také služba mobility Care 

Driver pro lidi s potřebou zvláštní péče vznikly ve ŠKODA AUTO DigiLabu. Aktuálně testuje 

ŠKODA perspektivní řešení doručování, kdy se zásilky doručují přímo do zavazadlového prostoru 

objednatele – digitálně zabezpečené a s maximálním komfortem pro řidiče vozu značky ŠKODA. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab slouží jako hlavní nástroj a hnací motor pro řadu digitálních inovačních 

procesů. Tato kreativní dílna posiluje kompetence značky v oblasti digitálního vývoje. Vedle 

původního pracoviště v Praze zahájil na počátku roku 2018 svoji činnost také ŠKODA AUTO 

DigiLab Israel Ltd. v IT-hotspotu Tel Avivu. Obě centra jsou součástí startupové scény, přemýšlí 

nekonvenčně a jednají agilně. Vyvíjí nové obchodní modely, řešení a produkty související 

s mobilitou budoucnosti.  

 

Inovativní centrum si v Tel Avivu na místní startupové scéně vybudovalo silnou síť a v oblastech 

umělé inteligence, Big Data, kybernetické bezpečnosti a senzoriky vozů aktuálně spolupracuje 

s 13 nadějnými začínajícími podniky. ŠKODA si tak zajišťuje přístup k novým technologiím, jako 

jsou Big Data a umělá inteligence. 

 

Tento směr znázorňují tří příklady: Anagog se specializuje na vývoj a aplikaci umělé inteligence 

v souvislosti s mobilitou. Izraelský startup dokáže prostřednictvím softwaru analyzovat a pochopit 

chování zákazníků v určitých situacích, například řidiče navigovat k nejbližšímu volnému parkovišti. 

Chakratec se zabývá nabíjecími stanicemi pro elektromobily s akumulátorem elektřiny, pracujícím 

na bázi konceptu setrvačníku, s takřka neomezeným počtem cyklů hloubkového nabití a vybití. 

To mimo jiné umožní i instalaci nabíjecích stanic na odlehlých místech. Zakladatelé UVeye nabízí 

kamerovou technologii, která naskenuje vůz a zjistí případná poškození, což je zajímavé například 

pro oblast výroby nebo kvality. 
 

ŠKODA odpovídá za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen v Indii 

V červnu 2018 převzala ŠKODA vedení projektu INDIA 2.0. V této pozici zodpovídá značka 

ŠKODA za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen na indickém trhu. Koncern Volkswagen 

do realizace záměru investuje jednu miliardu eur, zejména v období mezi roky 2019 a 2021. 

Investice bude přednostně směřována do vývoje vozů značek ŠKODA a Volkswagen, které budou 

vytvořeny na míru požadavkům zákazníků na indickém subkontinentu. Prvním z těchto modelů 

bude SUV v segmentu A0, které bude představeno v roce 2020. Otevření Technologického centra 

v Pune v lednu 2019 bylo prvním velkým krokem k realizaci projektu. Maximální blízkosti k trhu 

dosáhne ŠKODA AUTO pomocí vysokého stupně lokalizace, která bude dosahovat 95 %. 

To znamená, že téměř všechny komponenty vozů budou vyráběny v Indii. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického vývoje, 

říká: „Zahájením provozu Technologického centra potvrzujeme naše odhodlání dovést projekt 
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INDIA 2.0 k úspěchu. Indie má vynikající univerzity a vysoce kvalifikované zaměstnance a toto 

moderní centrum nám pomůže tohoto potenciálu využít – zejména pak v oblasti designu a vývoje. 

Lokální vývoj je podle nás klíčem k úspěchu.“ 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Zdeněk Štěpánek 

Tiskový mluvčí pro prodej, finance a business 

zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 771  
 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům ŠKODA v Ženevě získáte pod hashtagem #SKODAinGENEVA2019. 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 

 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SKODAinGENEVA2019?src=hash
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ŠKODA AUTO vstupuje rokem 2019 do éry eMobility 
 

› První elektrifikované vozy ŠKODA představují milník v 124leté historii společnosti 

› Do roku 2022 představí ŠKODA deset elektrifikovaných vozů 

› V roce 2020 bude mít premiéru první vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily 

(MEB) 

› Společnost ŠKODA AUTO investuje dvě miliardy eur do vývoje alternativních 

pohonů a nových služeb v oblasti mobility 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 - Rok 2019 představuje milník v 124leté historii 

společnosti ŠKODA AUTO. Tímto rokem také ŠKODA AUTO vstupuje do éry eMobility. 

Prvními elektrifikovanými vozy značky ŠKODA budou vůz ŠKODA SUPERB s plug-in 

hybridním pohonem a vůz ŠKODA CITIGO s čistě elektrickým pohonem. V roce 2020 bude 

následovat první vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen. V následujících čtyřech letech bude společnost ŠKODA AUTO investovat 

zhruba dvě miliardy eur do alternativních pohonů a do nových služeb v oblasti mobility. 

Jedná se tak o největší investici v historii společnosti ŠKODA AUTO. Do konce roku 2022 

představí deset elektrifikovaných modelů.  

 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Rokem 2019 vstupuje 

ŠKODA AUTO do éry eMobility. Jedná se tak o velmi důležitý moment v historii společnosti 

ŠKODA AUTO, která příští rok slaví 125. výročí. Začínáme vozem ŠKODA SUPERB s plug-in 

hybridním pohonem a plně elektrickou verzí vozu ŠKODA CITIGO. Do konce roku 2022 

představíme deset plně nebo částečně elektrických modelů.“ 

 

Éra eMobility začne v Kvasinách a v Mladé Boleslavi. V Kvasinách začne v roce 2019 výroba 

prvního plug-in hybridního vozu značky ŠKODA. Od roku 2020 bude mateřský výrobní závod 

v Mladé Boleslavi vyrábět čistě elektrické vozy ŠKODA na bázi modulární platformy pro 

elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Do konce roku 2022 představí ŠKODA celkem deset 

vozů s plug- in hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. Studie VISION iV představuje další 

krok značky ŠKODA na cestě k poskytovateli celé řady řešení v oblasti eMobility. 

 

ŠKODA si pro oblast eMobility stanovila jasné priority. Jízda v elektrifikovaném voze ŠKODA musí 

být v prvé řadě zábavná. Jednotlivé vozy budou mít také atraktivní a emocionální design. K výbavě 

vozů budou patřit nejmodernější asistenční systémy a rozsáhlé možnosti konektivity. Velmi důležitý 

je pro společnost ŠKODA AUTO také dlouhý dojezd a v neposlední řadě přesvědčivý poměr ceny 

a užitné hodnoty. 
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Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, dodává: „Představíme 

eMobilitu našim zákazníkům v momentě, kdy bude opravdu Simply Clever a budeme moci ukázat 

všechny její výhody, mezi které patří dlouhý dojezd, krátká doba nabíjení, rozsáhlá síť dobíjecích 

stanic a rozumné ceny. Budeme ji postupně vylepšovat v souladu se souborem tří hodnot značky 

ŠKODA, které lze shrnout slovy „zjednodušující“, „překvapivé“ a „zákaznicky orientované“. Pro 

pohodlné nabíjení vyvíjíme ve spolupráci s koncernem Volkswagen wallboxy s intuitivním 

ovládáním. Během cesty bude mít řidič k dispozici platební kartu ŠKODA pro dobíjení, pomocí 

které mohou zákazníci rychle a pohodlně nabít vůz ŠKODA na veřejných dobíjecích stanicích po 

celé Evropě. Nadchneme tak pro eMobilitu co nejvíce zákazníků.“ 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům ŠKODA v Ženevě získáte pod hashtagem #SKODAinGENEVA2019. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SKODAinGENEVA2019?src=hash
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ŠKODA VISION iV nabízí pohled na elektrickou 
budoucnost značky ŠKODA 
 

› Dynamická studie VISION iV představuje další krok značky ŠKODA směrem k eMobilitě  

› Čistě elektrický crossover s karoserií kupé má systémový výkon 225 kW (306 k) a je 

vybaven pohonem všech kol 

› ŠKODA VISION iV poodhaluje první sériově vyráběný vůz ŠKODA na bázi platformy MEB 

 

Plně elektrická studie ŠKODA VISION iV nabízí pohled na elektrickou budoucnost značky 

ŠKODA. První vůz na české automobilky na bázi modulární platformy pro elektromobily 

(MEB) koncernu Volkswagen představuje její další krok směrem k eMobilitě. Čtyřdveřový 

crossover s karoserií kupé fascinuje svými sportovními a emocionálními liniemi, a nabízí 

také velkorysý prostor. O dynamickou jízdu se stará pohon všech kol a dva elektromotory 

se systémovým výkonem 225 kW (306 k). 

 

Délka studie VISION iV činí 4 665 mm, šířka 1 926 mm a výška 1 613 mm. Dynamická linie 

zajišťuje sportovní vzhled. Nové proporce s krátkou kapotou a dlouhým prostorem pro cestující 

naznačují již při pohledu zvenku velkorysý vnitřní prostor. Studie VISION iV tak poodhaluje 

konkrétní podobu prvního sériově vyráběného vozu ŠKODA na bázi modulární platformy pro 

elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. 

 

Nový design masky chladiče značky ŠKODA a horizontální světelná lišta  

Studie má horizontální světelnou lištu, která prochází po celé šíři vozu přes přepracovanou, 

uzavřenou masku chladiče s vertikálními jemnými lamelami a krystalickými strukturami, 

a spojuje LED-Matrix světlomety. Pohled zboku na studii VISION iV charakterizuje atletická 

karoserie, rozšířené blatníky a linie střechy ve stylu karoserie kupé. Dveře nemají kliky a otevírají 

se automaticky dotykem. Místo klasických vnějších zrcátek má studie kamery, které přenáší 

180stupňové záběry okolí vozu do vnitřního zrcátka. Novými prvky v interiéru jsou uspořádání 

přístrojové desky a středové konzole v různých úrovních nebo obrazovka, která se zdánlivě vznáší. 

 

Dva elektromotory a neustálé propojení s chytrým telefonem 

Ekologický pohon studie ŠKODA VISION iV zajišťují dva elektromotory. Jeden je umístěn na 

přední a druhý na zadní nápravě. Studie ŠKODA VISION iV je tak vybavena pohonem všech kol, 

který rozděluje systémový výkon 225 kW (306 k) dle potřeby na jednotlivá kola a tím zajišťuje 

dynamickou a bezpečnou jízdu. Maximální dojezd činí v režimu WLTP 500 km. Baterii lze nabít 

za 30 minut na 80 % její kapacity. Studie se umí skvěle orientovat díky laserovým skenerům, 

radarovým senzorům a kamerám. Za určitých situací umí i jezdit autonomně nebo 

automaticky zaparkovat. Rozsáhlé možnosti konektivity umožňují přímou komunikaci s ostatními 

řidiči, vozy a infrastrukturou.  

 

Infotainment systém nové generace umožňuje přístup k mnoha mobilním online službám ŠKODA 

a kromě ovládání gesty a hlasem umožňuje řidiči a spolujezdci propojit si chytré telefony k funkcím 

ovládání. Digitální klíč umožňuje otevírat a nastartovat studii VISION iV chytrým telefonem. Studie 

ŠKODA VISION iV také zvyšuje bezpečnost díky kontrole tepové frekvence řidiče. V případě nouze 

zastaví automaticky vůz na krajnici.  
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ŠKODA VISION iV se vyznačuje prostorností 
a dynamickými liniemi 
 

› Design naznačuje jednoduché ovládání budoucích elektrických vozů ŠKODA 

› Horizontální světelná lišta prochází po celé šíři vozu a spojuje LED-Matrix světlomety 

› Nový koncept interiéru s různými úrovněmi a obrazovkou, která se zdánlivě vznáší 

 

Studie VISION iV nabízí konkrétní pohled na budoucí elektrické vozy ŠKODA. Horizontální 

světelná lišta studie ŠKODA VISION iV prochází přes masku chladiče po celé šíři vozu 

a spojuje LED-Matrix světlomety. Minimalistický design studie ŠKODA VISION iV ukazuje, 

jak jednoduché bude každodenní ovládání elektrických vozů. Radost z jízdy naznačují 

sportovní a dynamické linie vozu. Velkorysý prostor ukazuje, že je tato studie pravý 

vůz ŠKODA. Novými prvky v interiéru jsou uspořádání přístrojové desky a středové konzole 

v různých úrovních nebo centrální obrazovka, která se zdánlivě vznáší. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, vysvětluje: „Výrazná příď se světelnou lištou 

propůjčuje studii ŠKODA VISION iV velmi moderní vzhled a přispívá k silnému, sebevědomému 

designu.“ 

 

Délka studie ŠKODA VISION iV činí 4 665 mm, šířka 1 926 mm a výška 1 613 mm. Rozvor 

činí 2 765 mm. Karoserie studie je lakována vícevrstvou barvou Ultra Yellow, která obsahuje 

pigmentovanou zlatou barvu a vytváří tak dojem mnoha barevných odstínů. Třpytivý povrch 

karoserie doplňují designové prvky v matné antracitové barvě, které propůjčují studii robustní, 

moderní vzhled. Design studie ŠKODA VISION iV kombinuje atleticky tvarovanou karoserii 

s výraznými blatníky a výraznou plynulou linií střechy ve stylu karoserie kupé. Příď a záď spojuje 

charakteristická Tornado linie a zvýrazňuje čisté plochy dveří bez klik, které se otvírají dotykem. 

Zadní protiběžné dveře mají dokonce elektrické ovládání. Namísto klasických zpětných zrcátek 

využívá vůz kamery, které přenáší 180stupňové záběry okolí vozu do vnitřního zrcátka. 

Dvaadvacetipalcová aerodynamicky optimalizovaná kola působí lehce a volně. Na paprsku 

každého kola je osvícený nápis ŠKODA. 

 

Krystalické tvary a minimalistický design 

Příď charakterizuje nový design typicky široké uzavřené masky chladiče ŠKODA s vertikálními 

jemnými lamelami a krystalickými, osvětlenými prvky. Výrazná horizontální světelná lišta v horní 

části masky chladiče spojuje šípovité přední světlomety, které jsou vybaveny moderní LED-Matrix 

technologií. Světlomety připomínají tři křišťály. Kromě toho mají další krystalické prvky, typické 

pro značku ŠKODA. Sportovní vzhled potrhují výrazné, velké přívody vzduchu na předním spoileru. 

Čistě tvarovaná, krátká kapota motoru má podsvícené skleněné logo ŠKODA 

 

Dlouhý prostor pro cestující naznačuje velkorysý prostor v interiéru. Objem zavazadlového prostoru 

činí 550 l. Na mohutné zádi se nachází aerodynamická odtrhová hrana a krystalické zadní LED 

svítilny, které představují novou intepretaci pro vozy ŠKODA typického tvaru písmene C a společně 

se světelným pruhem nad zadním nárazníkem zvýrazňují šířku vozu. Dalším výrazným prvkem 

na plochých, elektricky ovládaných pátých dveřích je nápis ŠKODA, jehož písmena svítí červeně. 
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Oliver Stefani vysvětluje: „Minimalistický design, který podtrhují například kamery namísto zpětných 

zrcátek nebo chybějící kliky dveří, naznačuje již předem jednoduché ovládání elektrických vozů 

značky ŠKODA. Zajímavý vzhled propůjčují studii podsvětlené designové prvky a nová technologie 

světel.“ 

 

Vzdušný, prostorný interiér s novými designovými prvky 

Interiér studie VISION iV, kterým se budou inspirovat i budoucí elektrické vozy značky ŠKODA, 

přebírá designové prvky studie VISION E a dále je rozvíjí. Designéři společnosti ŠKODA AUTO 

využili chybějící středový tunel k překvapivému novému uspořádání přístrojové desky a středové 

konzole. Vznikl tak velmi prostorný interiér. Nejnižší část mezi řidičem a spolujezdcem nabízí 

mnoho odkládacích míst. Nad ní se nachází pohyblivá a velmi dobře přístupná středová konzole, 

na které jsou ovládací prvky. Na středové konzoli je také místo pro dva mobilní telefony, které lze 

pomocí Wi-Fi připojit k infotainment a ovládacímu systému a bezdrátově nabíjet. 

 

Přístrojová deska, která přejímá kontury přídě vozu, se skládá ze dvou jemně a jednoduše 

navržených vrstev. Designovou linii dále podtrhuje ozdobný šev a ambientní osvětlení. Centrální 

velká obrazovka umístěná vysoko v přístrojové desce, která se zdánlivě vznáší, má opěrku pro 

ruku, která dotykovou obrazovkou obsluhuje. Kvalitní, měkčený povrch se specifickou úpravou, 

která napodobuje krystalickou strukturu, bude použit ve všech budoucích vozech ŠKODA. 

Přístrojovou desku a výplně dveří zdobí také materiál ze syntetické velurové kůže Ultrasuede
®
. 

Ultrasuede
® 

je prémiové mikrovlákno, jehož výroba je velmi šetrná k životnímu prostředí.     

 

Spodní část přístrojové desky zdobí dekorační prvky z matně lakované břízové dýhy, která je velmi 

lehká, ale přitom tvárná a pevná. Tyto prvky nahrazují klasické průduchy ventilace a navozují pocit 

přirozeného proudění vzduchu. Lamely vyrobené z pravého dřeva se táhnou téměř po celé šíři 

interiéru a potvrzují tak zaměření designérů značky ŠKODA na detail. Toto zaměření je patrné i na 

osvětlených madlech dveří, které působí trojrozměrným dojmem a svým tvarem připomínají 

klasické vozy ŠKODA, jako například vůz ŠKODA POPULAR. Vzdušný a prostorný interiér studie 

ŠKODA VISION iV dále podtrhuje panoramatická skleněná střecha.   

 

Nový design volantu a otočná sedadla 

Nový design má i volant studie ŠKODA VISION iV. Je vybaven dvěma paprsky a namísto 

obvyklého loga ŠKODA má nápis ŠKODA. Kovový rámeček na volantu kopíruje tvar přídě vozu. 

Velmi kvalitní tlačítka na volantu se vyznačují elegantním designem a umožňují jednoduché 

ovládání. Volba jízdního režimu Driving Mode Select se ovládá na volantu. Všechny ovládací prvky 

jsou tak umístěny na jednom místě a řidič je má hned po ruce. Pocit vzdušnosti interiéru umocňují 

velmi lehká, otočná sedadla. Sedáky jsou vyrobeny z materiálu Dinamica
®
. Dinamica

®
 je 

alternativní umělý materiál k velurové kůži, který nevyužívá živočišné komponenty. Tento materiál 

je perforovaný a má zlatavě třpytivé designové prvky. Dinamica
® 

se částečně skládá 

z recyklovaných polyesterových vláken, které se používají při výrobě triček nebo PET lahví. Při 

výrobě recyklovaných polyesterových vláken je vypouštěno o přibližně 80 % méně emisí CO2 než 

při výrobě běžných materiálů. Opěradla jsou potažena látkou z veganských vinylových vláken. 

Průchod v horní části opěradla má perforovaný povrch se zlatým vzorem. Prostor pro nohy zdobí 

všívané koberce z přírodní vlny, které jsou biologicky rozložitelné. 

 

  

https://www.skoda-storyboard.com/cs/inovace/design-cs/design-vytvari-emoce/
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Bezemisní pohon díky dvěma elektromotorům 
 

› Studie využívá modulární platformu pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen 

› ŠKODA VISION iV má systémový výkon 225 kW (306 k) a je vybaven pohonem všech kol 

› Lithium-iontová baterie má kapacitu 83 kWh a umožňuje maximální dojezd 500 km dle 

režimu WLTP 

 

Studie ŠKODA VISION iV skvěle kombinuje bezemisní provoz a vynikající dynamické 

vlastnosti. Studie VISION iV je první čistě elektrický vůz ŠKODA poháněný bateriemi na bázi 

modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Pohon zajišťují dva 

elektromotory, které mají systémový výkon 225 kW (306 k). Maximální dojezd činí ve WLTP 

režimu 500 km. Lithium-iontovou baterii lze nabít na 80 % kapacity za 30 minut. O bezpečnou 

a dynamickou jízdu se stará inteligentní pohon všech kol. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast 

Technického vývoje, říká: „Charakteristickou vlastností elektromotorů je dostupnost maximálního 

točivého momentu již při rozjezdu. Tím je zaručena velmi dobrá odezva na sešlápnutí plynového 

pedálu. Studie VISION iV dosahuje nejlepšího zrychlení, jaké bylo kdy možné u vozu značky 

ŠKODA zažít. Navíc jezdí bez emisí, je tichá a nabízí skvělou trakci.“ 

 

ŠKODA použila pro studii VISION iV modulární platformu pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen. Bezemisní provoz zajišťují dva elektromotory. Jeden je umístěn na přední a druhý 

na zadní nápravě. Koncepční vůz je tak vybaven pohonem všech kol, který reaguje dle aktuální 

situace. Systémový výkon činí 225 kW (306 k), maximální rychlost činí 180 km/h. Díky 

maximálnímu točivému momentu, který je k dispozici okamžitě a bez prodlevy, dosahuje studie 

ŠKODA VISION iV zrychlení z 0-100 km/h již za 5,9 s. Zrychlení z 80-120 km/h zvládá za méně 

než 4 s. Maximální dojezd dle režimu WLTP činí až 500 km. 

 

Lithium-iontová baterie nabita na 80 % své kapacity za 30 minut 

V platformě MEB je z důvodu úspory místa uložena vysokonapěťová baterie na chráněném místě 

v podlaze mezi nápravami. Kapalinou chlazená lithium-iontová baterie má kapacitu 83 kWh a na 

80 % své kapacity ji nabijete za 30 minut. Nabíjení je možné pomocí kabelu. Ovládání toku energie 

mezi elektromotory a baterií je řízeno elektronicky. 

 

Rozdělení hnací síly pohonu všech kol zajišťuje inteligentní elektronika, která se stará při zrychlení 

o optimální využití trakce všech čtyř kol. Plynulé a souběžné řízení rozdělení hnací síly se přitom 

vždy odvíjí od aktuálního požadavku řidiče a aktuálních podmínek, ve kterých se studie VISION iV 

právě nachází. Inteligentní pohon všech kol se tak vždy stará o maximální míru dynamiky, jízdní 

stability a bezpečnosti. 
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Inovativní technologie zajišťují bezpečnost a komfort 
 

› Jízdní asistenti pomáhají řidiči při autonomním řízení i při parkování 

› ŠKODA VISION iV komunikuje s ostatními řidiči, vozidly a infrastrukturou 

› Studie VISION iV využívá k orientaci kamery, laserové skenery a radarové senzory 

 

Inovativní technologie použitá ve studii ŠKODA VISION iV zlepšuje bezpečnost i pohodlí 

cestujících. Pro orientaci v prostoru a rychlé reakce na vzniklé situace je studie vybavena 

mnoha laserovými skenery, radarovými senzory a kamerami. Rozsáhlé možnosti konektivity 

studie VISION iV umožňují také přímou komunikaci s ostatními řidiči, vozy a infrastrukturou. 

Studie ŠKODA VISION iV je tak schopna v určitých situacích jezdit autonomně nebo 

automaticky zaparkovat.  

 

ŠKODA nabízí ve studii VISION iV technologie, které nabízejí novou úroveň bezpečnosti a pohodlí. 

Rozsáhlé možnosti konektivity umožňují komunikaci s ostatními řidiči, vozidly a infrastruktur, jakými 

jsou například národní dopravní centra, a umožňují tak rychleji a přesněji reagovat na aktuální 

situaci v silničním provozu. Při samostatném nebo autonomním řízení a při parkování pomáhají 

řidiči ve studii VISION iV mnoho asistentů. 

 

Přesnou orientaci v prostoru umožňují moderní laserové skenery a radarové senzory. Údaje 

zpracovává výkonný procesor s nejvyšší možnou kapacitou. To umožňuje velmi přesné fungování 

a rychlé reakce asistenčních systémů, mezi které patří například asistent pro jízdu v kolonách. 

Studie ŠKODA VISION iV umožňuje automatizované řízení úrovně 3, což znamená, že se může 

například zcela ujmout řízení na dálnici. Systémy přitom řídí předjíždění, vyhýbání, zrychlují a brzdí. 

V nebezpečných situacích je řidič vyzván, aby se ve stanoveném čase opět chopil volantu. 

Od úrovně 3 komunikují vozy automaticky i mezi sebou a vyměňují si informace o případných 

nebezpečných situacích. Studie ŠKODA VISION iV umí také komunikovat s infrastrukturou. 
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Infotainment systém poslední generace s hlasovým 
ovládáním a ovládáním gesty 
 

› Přímé zapojení chytrých telefonů do infotainment systému s možností ovládání 

› Rozsáhlé možnosti konektivity umožňují vždy přístup ke službám Infotainment Online 

a Care Connect 

› Studii ŠKODA VISION iV lze odemknout digitálním klíčem pomocí chytrého telefonu 

 

Studie ŠKODA VISION iV nabízí infotainment systém poslední generace. Infotainment 

systém poslední generace nabízí přístup k mnoha mobilním online službám ŠKODA včetně 

oblastí Infotainment Online a Care Connect. Na přání může být infotainment systém ovládán 

celými větami, gesty nebo chytrými telefony cestujících, které jsou přímo propojeny přes 

moderní středovou konzoli přímo s infotainment systémem studie VISION iV. Chytrý telefon 

lze použít také jako digitální klíč, který umí studii VISION iV otevřít a také nastartovat. 

 

Studie ŠKODA VISION iV je skvěle připravena na požadavky moderní společnosti a nabízí 

rozsáhlé možnosti propojení chytrého telefonu jako součásti infotainment systému s možnostmi 

ovládání. Dveře je možné otevřít pomocí digitálního klíče v chytrém telefonu. Řidič a spolujezdec 

si mohou mobilní telefony uložit na místo ve středové konzoli. Telefony lze také indukčně nabíjet 

a bezdrátově připojit k funkcím infotainment systému poslední generace. Studii ŠKODA VISION iV 

lze ovládat i gesty. Díky inteligentnímu rozpoznání hlasu, které je podporováno online, tak 

infotainment systém rozpozná i celé věty nebo nářečí. 

 

Po otevření dveří přivítá řidiče specifické uvítací logo na samostatně stojící obrazovce. Stálé 

připojení k internetu pomocí sítě 5G umožňuje používání mnoha mobilních online služeb ŠKODA, 

jakými jsou například Infotainment Online a Care Connect. Oblast Infotainment Online zahrnuje 

v reálném čase Dopravní informace online, informace o počasí, ceny paliv nebo informace 

o volných parkovacích místech. Služby Care Connect zahrnují Proaktivní servisní službu a 

Služby vzdáleného přístupu k vozu (Remote Access), která je dostupná přes aplikaci ŠKODA 

Connect App nebo webový portál ŠKODA Connect.  

 

O skvělý hudební přednes ve voze se stará prémiový Sound System. O zdraví a bezpečnost 

řidiče se stará studie VISION iV sama. Díky sledování pohybu očí dokáže rozpoznat pokles 

koncentrace řidiče. Také kontroluje srdeční tep a v případě zjištění kritických hodnot vydá 

varovný signál. V případě nouze automaticky zastaví vůz na krajnici. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k modelu ŠKODA VISION iV získáte pod hashtagem #VISIONiV. 

 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/VISIONiV?src=hash
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ŠKODA KAMIQ – nové městské SUV 
 

› Vůz představuje další krok v úspěšné SUV ofenzívě na evropském trhu 

› ŠKODA KAMIQ v sobě spojuje agilitu kompaktního automobilu s klasickými přednostmi 

vozu kategorie SUV 

› Světová premiéra modelu se uskuteční v březnu 2019 na autosalonu v Ženevě 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 – Vozem ŠKODA KAMIQ rozšiřuje ŠKODA svou 

nabídku vozů SUV o třetí model pro evropský trh. Podobně jako u úspěšných modelů 

ŠKODA KODIAQ a ŠKODA KAROQ pochází název KAMIQ z jazyka Inuitů, obývajících sever 

Kanady a Grónsko. Popisuje stav, kdy něco přirozeně „padne jako ulité“ za všech okolností. 

V rámci oblíbeného segmentu městských SUV v sobě vůz ŠKODA KAMIQ spojuje klasické 

přednosti vozu SUV, jakými jsou zvýšená světlá výška a pozice sedadel, s agilitou 

kompaktního vozu. Nový vůz ŠKODA KAMIQ, který se vyznačuje emocionálním designem 

a nabízí nejmodernější asistenční a infotainment systémy, velkorysý prostor a mnoho prvků 

Simply Clever, splňuje nároky lifestylově orientovaných zákazníků i rodin. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier řekl: „Modelem KAMIQ 

rozšiřujeme naši úspěšnou nabídku vozů SUV na evropském trhu. ŠKODA KAMIQ – naše první 

městské SUV – nadchne pro značku ŠKODA nové zákazníky, a je tak důležitou součástí modelové 

ofenzívy značky ŠKODA. KAMIQ zajímavě kombinuje vysokou pozici sedadel, typickou pro vozy 

SUV, s dobrým výhledem z vozu, dynamické jízdní vlastnosti, emocionální design, vysokou úroveň 

bezpečnosti a nejmodernější možnosti konektivity. Díky velkorysému prostoru a mnoha Simply 

Clever prvkům však zůstává typickým vozem ŠKODA.“ 

 

Vzhled vozu ŠKODA KAMIQ, který pokračuje v úspěšném designovém jazyce vozů SUV KODIAQ 

a KAROQ, charakterizují nové dvoudílné přední světlomety se světly pro denní svícení umístěnými 

nahoře. Městské SUV využívá modulární platformu MQB a navzdory délce, která činí 4 241 mm, 

nabízí velkorysý prostor, typický pro značku ŠKODA. Díky moderním asistenčním systémům, 

ekologickým a úsporným motorům, nejnovějším infotainment systémům a nejmodernějším 

možnostem konektivity splňuje vůz ŠKODA KAMIQ skvěle požadavky současného moderního 

cestování. Zároveň posiluje emocionální designový jazyk značky ŠKODA. 

 

Název KAMIQ pokračuje v již zaběhlém názvosloví modelů SUV značky ŠKODA. Názvy větších 

modelů ŠKODA KAROQ a ŠKODA KODIAQ začínají rovněž písmenem K a končí písmenem Q. 

 

„Při rozšíření nabídky vozů SUV nesázíme pouze na jednotný designový jazyk. Jednotnost jmen 

obsahujících písmena K a Q také zdůrazňuje pocit sounáležitosti. Díky tomu si vůz s ničím 

nespletete. Slovo KAMIQ znamená v jazyce Inuitů něco, co je zcela přirozené a má svůj vlastní 

charakter. To k tomuto vozu skvěle sedí,“ vysvětlil Alain Favey, člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. 

 

Vozem KAMIQ chce společnost ŠKODA AUTO ve stále oblíbenějším segmentu městských SUV 

oslovit nové, mladší zákazníky, kteří mají rádi moderní život a dobrodružství. Velmi důležitými prvky 

v této třídě vozů jsou terénní vzhled a vysoká úspornost. Vůz ŠKODA KAMIQ je nabízen výhradně 

s pohonem předních kol. 
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Design: SUV značky ŠKODA kombinuje emocionální design s kompaktními rozměry 

Příď nového vozu ŠKODA KAMIQ charakterizuje široká maska chladiče s dvojitými lamelami 

a typický tvar kapoty motoru. Terénní charakter vozu zdůrazňuje robustní přední spoiler. Při 

pohledu zboku působí vůz mohutným a dynamickým dojmem díky kolům o velikosti 16 až 18" 

a vysoké kapotě motoru. Tento dojem posiluje linie střechy a velká světlá výška. Bok vozu 

charakterizují vyvážené proporce, nadčasový design a dynamický, sportovní vzhled. Zadní 

skupinové svítilny s odrazkami představují novou interpretaci koncových světel, které mají typicky 

pro značku ŠKODA tvar písmene C. Zadní difuzor zdůrazňuje velkorysou světlou výšku a mohutný 

vzhled. 

 

„Vůz ŠKODA KAMIQ dále rozvíjí úspěšný designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA. Navzdory 

kompaktním rozměrům se jedná o velmi robustní vůz s emocionálním designem. Široká a svislá 

maska chladiče, výrazně tvarovaná kapota motoru a hlavní světlomety s krystalickými prvky jasně 

naznačují, že vůz KAMIQ patří mezi vozy SUV značky ŠKODA. Vůz také ukazuje vlastní, 

nezaměnitelný vzhled novými prvky jakými jsou například světla pro denní svícení umístěná v horní 

části dvoudílných světlometů,“ vysvětlil Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO. 

  

Jako první model značky ŠKODA má toto nové SUV ve full LED variantě dělené přední světlomety 

se světlem pro denní svícení, tvořeným čtyřmi LED prvky, umístěným nad hlavním světlometem. 

Hodnotný vzhled vozu posilují trojrozměrné, krystalické prvky a LED diody, které působí jako svítící 

drahokamy. Full LED varianta světel nabízí také mlhové světlomety s přisvěcováním při 

odbočování. Jako první model značky ŠKODA je KAMIQ vybaven předními a zadními dynamickými 

směrovými světly. Po aktivaci směrového světla se jednotlivé diody rozsvěcí po sobě směrem od 

vnitřní po vnější. 

 

Interiér: Přehledný, prostorný a pohodlný 

KAMIQ je druhý model značky ŠKODA s novým konceptem pojetí interiéru. Interiéru dominuje 

samostatný displej s úhlopříčkou 9,2", umístěný v zorném poli řidiče, který je jedním největších 

ve třídě. Charakteristická linie kolem samostatného displeje kopíruje tvar kapoty motoru a vytváří 

také ergonomicky tvarovanou opěrku ruky, která ovládá dotykovou obrazovku. Na přání dodávaný 

Virtuální Kokpit s 10,25" displejem patří k největším ve své třídě. Přepracovaná přístrojová deska 

plynule navazuje na emocionální designový jazyk karoserie vozu. Boční průduchy ventilace sahají 

až ke dveřím a opticky tak zvětšují velkorysou šířku interiéru vozu KAMIQ. 

 

Přístrojová deska s novými velkoplošnými dekoračními lištami a výplně předních dveří mají kvalitní, 

měkčený povrch s novou specifickou úpravou, která napodobuje krystalickou strukturu a bude 

v budoucnu charakterizovat styl značky ŠKODA. Na přání nabízené ambientní LED osvětlení 

ve třech různých barvách (bílá, červená a měděná) dodává velkorysému prostoru interiéru 

příjemnou atmosféru a opticky doplňuje odstíny barev a barevné kontrastní prošití potahů sedadel. 

Čalounění sedadel je na přání z kvalitního mikrovlákna Suedia. 

 

Interiér nového SUV značky ŠKODA překvapí kromě velkorysého prostoru i komfortní výbavou, 

která byla dosud známá spíše z vozů vyšších tříd. Mezi tyto prvky patří například vyhřívaný volant 

a vyhřívané čelní sklo. Vůz ŠKODA KAMIQ nabízí na přání kromě vyhřívaných předních sedadel 

i vyhřívání zadních sedadel. Vůz ŠKODA KAMIQ nabízí také v porovnání s vozem ŠKODA SCALA 

vyšší pozici sedadel. 
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Karoserie: Velkorysý prostor navzdory kompaktním vnějším rozměrům 

Délka nového vozu ŠKODA KAMIQ činí 4 241 mm, šířka 1 793 mm, výška 1 531 mm. Rozvor 

měří 2 651 mm, což přijde vhod zejména cestujícím na zadních sedadlech. Prostor před koleny 

cestujících na zadních sedadlech činí 73 mm. Základní objem zavazadlového prostoru je 400 l. 

Sklopením opěradel zadních sedadel lze objem zavazadlového prostoru rozšířit na 1 395 l. 

Na přání je k dispozici také sklopné opěradlo sedadla spolujezdce. Díky tomu lze bez problému 

převážet i předměty o délce až 2 447 mm. 

 

Pohonné jednotky: Pět motorů a na přání dostupný nastavitelný podvozek 

Všechny motory, které vůz ŠKODA KAMIQ nabízí, mají přímé vstřikování, jsou vybaveny 

turbodmychadlem, rekuperací brzdné energie a Start-Stop systémem. Samozřejmě splňují emisní 

normu Euro 6d-TEMP. Základní tříválcový motor 1,0 TSI má výkon 70 kW (95 k) a nabízí 

maximální točivý moment 175 Nm. O přenos hnací síly se stará pětistupňová manuální 

převodovka. 

 

Motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k), který nabízí maximální točivý moment 200 Nm, je 

standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou. Na přání je nabízena také 

automatická sedmistupňová převodovka DSG. Vrcholnou motorizaci tvoří čtyřválcový motor 

1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a maximálním točivém momentu 250 Nm. Aktivní řízení 

válců (ACT) v případě malé zátěže automaticky vypíná oba prostřední válce a snižuje tak spotřebu. 

Také tento motor je standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou, na přání je 

nabízena automatická sedmistupňová převodovka DSG. Všechny benzinové motory jsou vybaveny 

filtrem pevných částic. 

 

Čtyřválcový naftový motor 1,6 TDI má výkon 85 kW (115 k), nabízí točivý moment 250 Nm 

a je standardně vybaven systémem SCR se vstřikováním AdBlue a filtrem pevných částic. 

Úsporný vznětový motor je standardně dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou. 

Na přání je k dispozici automatická sedmistupňová převodovka DSG.  

 

Ekologickou variantou nového vozu ŠKODA KAMIQ je moderní verze motoru 1,0 G-TEC. Tento 

tříválcový motor s pohonem na zemní plyn má výkon 66 kW (90 k) a nabízí maximální točivý 

moment 145 Nm. V porovnání s konvenčními motory produkuje méně emisí. Tento motor je 

dodáván s manuální šestistupňovou převodovkou. 

 

Podvozek vozu ŠKODA KAMIQ se světlou výškou, která je o 36 mm vyšší než u nového 

kompaktního vozu ŠKODA SCALA, spojuje v sobě klasické přednosti vozu SUV s dynamickými 

jízdními vlastnostmi kompaktního vozu. Ještě vice možností sportovního charakteru umožňuje na 

přání dostupný systém Sport Chassis Control. Sportovní podvozek, který je o 10 mm nižší, nabízí 

kromě režimu Normal také režim Sport s tužší charakteristikou tlumičů, které jsou elektronicky 

ovládané. Řidič může přepínat obě nastavení v menu Volby jízdního režimu (DRIVING MODE 

SELECT), která je dodávána společně se systémem Sport Chassis Control. Volba jízdního režimu 

(DRIVING MODE SELECT) umožňuje přepínání čtyř režimů Normal, Sport, Eco a Individual. Pro 

jízdu v terénu nabízí vůz ŠKODA KAMIQ na přání ochranu podvozku.  
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Bezpečnost: Moderní asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd 

ŠKODA KAMIQ nabízí nejmodernější asistenční systémy. Asistent pro udržování vozidla v jízdním 

pruhu (Lane Assist) a Front Assist jsou součástí standardní výbavy. Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy a prediktivní ochrany chodců sleduje pomocí radaru ve městě prostor před vozidlem 

a pomáhá tak předcházet nehodám. Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist) 

rozpozná pomocí kamery jízdní pruhy na silnici a pomáhá řidiči držet se ve zvoleném jízdním 

pruhu. Na cestách po dálnici až do rychlosti 210 km/h pomáhá řidiči také adaptivní 

tempomat (ACC), který je dostupný na přání. Adaptivní tempomat (ACC) udržuje nastavenou 

rychlost, případně upravuje automaticky rychlost podle vozidla jedoucího vpředu. Pomáhá tak řidiči 

při jízdě a zároveň zvyšuje bezpečnost. Pokud je vůz vybaven automatickou převodovkou DSG, tak 

vůz dokonce samočinně zastaví. Do tří sekund zajistí také automatický rozjezd vozidla. Asistent 

rozpoznání únavy (Driver Alert), který je dostupný na přání, varuje v případě poklesu koncentrace 

řidiče.  

 

Bezpečnost zvyšují i další asistenční systémy, které jsou dostupné na přání. V případě hrozící 

nehody uzavře proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist, která je dostupná ve standardu 

vozu, automaticky boční okna a předepne bezpečnostní pásy na předních sedadlech. V případě 

nehody chrání cestující devět airbagů, mezi které patří i kolenní airbag řidiče nebo zadní boční 

airbagy. Standardně dodávaná multikolizní brzda zabraňuje nekontrolovanému pohybu vozidla po 

srážce.  

 

ŠKODA KAMIQ má mnoho moderních asistenčních systémů, které se starají o vysokou úroveň 

aktivní bezpečnosti a předchází nehodám. Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který je 

dostupný na přání, rozpozná pomocí dvou radarů na zádi, když se zezadu blíží vozidla, která mají 

v úmyslu předjíždět nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. Řidič je na to upozorněn světelnou 

signalizací na vnitřní straně krytu zpětných zrcátek. Řidič tak mnohem lépe pozná hrozící 

nebezpečí. Asistent je schopen sledovat okolí za vozem do vzdálenosti 70 m a dokáže tak 

efektivně varovat před nebezpečím také na dálnicích a rychlostních silnicích. Součástí asistenta 

změny jízdního pruhu (Side Assist) je i asistent vyparkování (Rear Traffic Alert), který při vycouvání 

z parkovacího místa upozorňuje na objekty, které se nachází za vozidlem. 

 

Užitečným pomocníkem při parkování je na přání dostupná zadní parkovací kamera a na přání 

dostupný parkovací asistent (Park Assist), který vůz ŠKODA KAMIQ automaticky zaparkuje 

do podélných nebo příčných parkovacích míst a také z nich dokáže vyjet. Parkovací asistent 

je již vybaven asistentem pro manévrování (Manoeuvre Assist). Pokud senzory při parkování 

zaregistrují nebezpečnou překážku, která se nachází před nebo za vozidlem, automaticky vůz 

zabrzdí. Na přání dostupný asistent dálkových světel (Auto Light Assist) automaticky ztlumí 

dálková světla, pokud kamery zaregistrují blížící se vozidla nebo vozidla nacházející se před 

vozem.  

 

Konektivita: Stále online díky integrované kartě eSIM 

Nový vůz ŠKODA KAMIQ nabízí tři infotainment systémy. Samostatná centrální obrazovka 

vrcholného infotainment systému Amundsen, která je umístěna vysoko v přístrojové desce v 

zorném poli řidiče, má velikost displeje 9,2". Společně s 10,25" displejem Virtuálního Kokpitu, 

který nabízí pět režimů zobrazení Classic, Basic, Modern, Sport a Extended, se tak jedná o jedny 

z největších displejů ve své třídě. Základní systém Swing s 6,5" displejem nabízí čtyři reproduktory 

vpředu. Infotainment systém Bolero je vybaven 8" displejem. Infotainment systémy Bolero 
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a Amundsen nabízí osm reproduktorů. Sound System ŠKODA, který je dostupný na přání, má 

výstupní výkon 405 W a hudbu přenáší deset reproduktorů. 

 

„Vůz ŠKODA KAMIQ nabízí zcela novou generaci infotainment systémů. Je stále online a díky 

aplikacím infotainmentu nabízí nejmodernější online služby ŠKODA Connect. Skvěle se tak hodí 

k mladším zákazníkům segmentu městských SUV, kteří jsou stále online,“ řekl Christian Strube, 

člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického vývoje.  

 

Díky stálému připojení k internetu nabízí vůz ŠKODA KAMIQ službu Tísňového volání (eCall) 

a Proaktivní servis. V případě nehody odešle vozidlo svou aktuální pozici a stav integrovaným 

záchranným složkám. Kromě toho lze k vozu přiřadit servisního partnera, který se v případě 

servisní potřeby předčasně se zákazníkem domluví na konkrétním termínu.  

 

Vysoký stupeň konektivity umožňuje také služby z balíčku Vzdálený přístup (Remote Access). 

Pomocí aplikace ŠKODA Connect App nebo přes webový portál ŠKODA Connect je možné 

dálkově zamknout nebo odemknout vůz ŠKODA KAMIQ nebo zkontrolovat, zda jsou všechna 

okna zavřená. Kromě toho může řidič pohodlně na dálku nebo například z domova zjistit, kolik 

paliva zbývá v nádrži, nebo si zobrazit další údaje o voze nebo k absolvované jízdě, jako stav 

najetých kilometrů nebo rychlosti. 

 

Další služby ve voze nabízejí aplikace infotainmentu, které jsou dostupné přes infotainment systém 

Amundsen ze Shopu. Jde například o zprávy z internetových kanálů, nebo počasí z celé Evropy. 

Služba Dopravní informace online umožňuje výpočet přesnější a spolehlivější trasy s dobou jízdy 

v reálném čase. V reálném čase jsou vypočítávány a upravovány možné objížďky v případě 

dopravní zácpy. Online podporu mají i funkce vyhledávání parkovacích míst a čerpacích stanic 

se zobrazením aktuálních cen paliv. Online přístup na server ŠKODA také zlepšuje nové hlasové 

ovládání infotainment systému, které tak rozpozná i celé věty nebo nářečí. 

 

V Shopu v automobilu je možné si vybrat další datové balíčky. Díky nim mají pak cestující ve voze 

k dispozici data dostupná přes Wi-Fi hotspot. Je také možné automaticky a bez dodatečných 

výdajů aktualizovat mapu navigace „vzduchem“. Návštěva prodejce vozů není nutná. 

 

Simply Clever: Městské SUV značky ŠKODA nabízí nové prvky 

ŠKODA KAMIQ má na palubě více než 20 Simply Clever prvků. Jako první vůz ve své třídě nabízí 

na přání inteligentní ochranu hrany dveří. Při otevření dveří se automaticky vysune plastová lišta. 

Tento prvek chrání vůz ŠKODA i vozy v okolí před poškozením v městských zónách s úzkými 

parkovacími místy. Při nakládání víkendového nákupu přijdou vhod na přání dostupné elektricky 

ovládané páté dveře. Otevírají se a zavírají stisknutím tlačítka. Díky zabudované funkci 

Tip-To-Close stačí za víko krátce zatáhnout a to se začne zavírat. V základu je dostupná 

odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru. Na přání je dostupné mechanicky sklopné, 

elektricky odjistitelné tažné zařízení, které se vyklopí po stisknutí tlačítka v zavazadlovém prostoru. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k modelu ŠKODA KAMIQ získáte pod hastagem #SkodaKamiq. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SkodaKamiq?src=hash
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Aktualizovaná ŠKODA FABIA R5 naváže na nejúspěšnější 
rallyový vůz své kategorie 
 

› Na autosalonu v Ženevě ŠKODA Motorsport představí aktualizované provedení vozu 

ŠKODA FABIA R5, který je nejúspěšnějším rallyovým vozem v historii automobilky 

› Rallyový soutěžní vůz dostal hlavní designové prvky modernizovaného silničního 

provedení ŠKODA FABIA a současně také řadu významných technických inovací 

› Nová ŠKODA FABIA R5 bude pro první zákazníky k dispozici od poloviny roku 2019 

› Do konce roku 2018 ŠKODA Motorsport svým zákazníkům prodala 252 vozů první 

generace typu ŠKODA FABIA R5 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 – Nejúspěšnější rallyový vůz v historii značky, 

ŠKODA FABIA R5, se představí zanedlouho v aktualizovaném provedení. Na mezinárodním 

autosalonu v Ženevě (5. – 17. března 2019) ŠKODA Motorsport odhalí soutěžní vůz, který 

přebírá hlavní designérské prvky modernizovaného sériového vozu ŠKODA FABIA. Kromě 

vzhledu ale nový soutěžní vůz dostal také řadu významných technických inovací. Z nich 

jmenujme například přeplňovaný motor 1,6 litru, který má u nového závodního speciálu větší 

výkon a lepší průběh točivého momentu. Nová ŠKODA FABIA R5 bude Mezinárodní 

automobilovou federací FIA homologována ve druhém čtvrtletí roku 2019 a potom bude 

zahájen její prodej zákazníkům z celého světa. 

 

Aktualizovaná generace rallyového vozu ŠKODA FABIA R5 je vybavena světlomety odpovídajícími 

sériovému provedení, ovšem hlavní změny se zaměřují na výkonnost a spolehlivost. „Další 

generace vozu ŠKODA FABIA R5, našeho několikanásobného vítěze mistrovství světa, je 

významným krokem k tomu, abychom naše zákazníky z celého světa a tovární tým ŠKODA udrželi 

i v další části životního cyklu na konkurenceschopné úrovni,“ řekl Michal Hrabánek, ředitel 

ŠKODA Motorsport.  

 

Aktualizované provedení vozu ŠKODA FABIA R5 ujela v rámci testování tisíce kilometrů na 

šotolině, asfaltu, stejně jako na sněhu a ledu, takže je do detailu prověřena k tomu, aby šla 

ve šlépějích nejúspěšnějšího soutěžního vozu v historii automobilky. „Zajistili jsme, že po 

homologačním procesu naši zákazníci získají vůz, který je vyvinutý bez kompromisů do posledního 

detailu. Důslednost byla při vývoji pro ŠKODA Motorsport absolutní prioritou. Striktně se držíme 

všech procesů kvality a řízení, jako je tomu u sériových vozů ŠKODA,“ řekl Hrabánek. 

 

Jen v roce 2018 vůz ŠKODA FABIA R5 vybojoval týmový titul v kategorii WRC 2 mistrovství světa 

a současně skončili tři piloti ŠKODA Motorsport na prvních třech místech v hodnocení jezdců 

a spolujezdců. Výsledky celosvětového zájmu zákazníků o soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 vyústily 

k zisku titulů v rámci šampionátů FIA Asia-Pacific Rally Championship (APRC), FIA South 

American Rally Championship (CODASUR), FIA African Rally Championship (ARC) a také 17 titulů 

v národních mistrovstvích. Do konce roku 2018 bylo zákazníkům po celém světě dodáno 252 kusů 

vozu ŠKODA FABIA R5, přičemž jen v roce 2018 bylo prodáno 80 vozů.  

 

V roce 2019 ŠKODA Motorsport nasadí do vybraných soutěží mistrovství světa dvojici vozů. Mladý 

finský jezdec Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem pojedou v nové kategorii 

WRC 2 Pro. Úřadující mistři světa kategorie WRC 2 Jan Kopecký a Pavel Dresler 
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z České republiky budou na tratích mistrovství světa taktéž k vidění. Tato dvojice bude rovněž 

bojovat o obhajobu titulu mistrů České republiky. 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2 Pro) pro rok 2019: 
 

Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–27.01.2019 
Švédsko    14.02.–17.02.2019 
Mexiko    07.03.–10.03.2019 
Francie    28.03.–31.03.2019 
Argentina   25.04.–28.04.2019 
Chile    09.05.–12.05.2019 
Portugalsko   30.05.–02.06.2019 
Itálie    13.06.–16.06.2019 
Finsko    01.08.–04.08.2019 
Německo   22.08.–25.08.2019 
Turecko    12.09.–15.09.2019 
Velká Británie   03.10.–06.10.2019 
Španělsko   24.10.–27.10.2019 
Austrálie    14.11.–17.11.2019 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí - Komunikace Motorsportu 

T +420 326 811 731     T +420 605 293 168 

hermann.prax@skoda-auto.cz   zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na https://twitter.com/motorsportskoda.  

Veškeré informace k vozu ŠKODA FABIA R5 získáte pod hashtagem #SkodaFabiaR5. 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
https://twitter.com/hashtag/FabiaR5?src=hash
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ŠKODA SCALA – Česká automobilka nově definuje 
kompaktní třídu 
 

› Emotivní: Nový kompaktní vůz definuje další vývojový stupeň designového jazyka značky 

ŠKODA 

› Zaměřený na budoucnost: První model značky ŠKODA postavený na platformě MQB A0 

koncernu  Volkswagen 

› Nové infotainment systémy a inovativní mobilní online služby ŠKODA Connect 

› Prostorný: I přes kompaktní vnější rozměry nabízí ŠKODA SCALA mnoho místa 

i variabilitu uvnitř 

› Úsporný: Pět výkonných a úsporných přeplňovaných motorů TSI, TDI, včetně motoru 

G-TEC 

› Bezpečný: Asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd a až devět airbagů 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 - ŠKODA SCALA definuje emocionálním designem, 

vysokou funkčností a nejmodernějšími možnostmi konektivity zcela nově kompaktní třídu 

vozů české automobilky. K novému charakteru a moderním technologiím vozu s karoserií 

hatchback se skvěle hodí i nové jméno. Jméno SCALA, které pochází z latiny a v překladu 

znamená schody nebo žebřík, vyjadřuje velký krok dopředu, který tento model pro značku 

ŠKODA znamená. ŠKODA SCALA přenáší do sériově vyráběného vozu poprvé emocionální 

designový jazyk studie ŠKODA VISION RS. Nabízí také vysokou úroveň aktivní a pasivní 

bezpečnosti, Bi-LED přední světlomety a full LED zadní světla a velkorysý prostor pro 

zavazadla i cestující. V nabídce je pět motorů s výkony od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k). 

Kromě toho překvapí vůz ŠKODA SCALA velkým množstvím prvků Simply Clever, typických 

pro značku ŠKODA. Model vstoupí na evropský trh v první polovině roku 2019. 

 

Všechny informace, fotografie a videa k vozu ŠKODA SCALA naleznete v digitální tiskové 

mapě na platformě ŠKODA Storyboard. 

 

Zcela nový vůz ŠKODA SCALA určuje v kompaktní třídě měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti, 

prostoru a designu. Díky nejmodernějším možnostem konektivity, hodnotné výbavě a kvalitním 

materiálům vůz skvěle vystihuje soubor hodnot značky ŠKODA, který lze výstižně shrnout jako 

„smart understatement“. ŠKODA SCALA tak chce oslovit i mladší zákazníky, kteří jsou stále online, 

je pro ně důležitý design a kladou důraz na velkorysý prostor. Typicky pro značku ŠKODA nabízí 

nový kompaktní hatchback také největší zavazadlový prostor ve své třídě a přesvědčivý poměr 

ceny a užitné hodnoty. 

 

Emotivní a autentický vzhled 

Ostře řezané prvky dodávají vozu ŠKODA SCALA silnou vlastní identitu. Jako první sériově 

vyráběný vůz SCALA charakterizuje další vývojový stupeň designového jazyka značky ŠKODA. 

Poprvé nahrazuje česká automobilka u vozu nabízeného v Evropě známé logo ŠKODA výrazným 

nápisem. Jedinečné, prodloužené sklo pátých dveří, které je součástí výbavového stupně Style, 

a velká panoramatická střecha, nabízená v rámci paketu Emotion, dodávají vozu ŠKODA SCALA 

vlastní styl. Sportovní vzhled dodávají vozu 18palcová kola z lehké slitiny. Díky perfektním 

proporcím, čistým plochám, plynulým liniím a vylepšeným aerodynamickým vlastnostem působí vůz 

SCALA moderním a sportovním dojmem. 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-scala-tiskova-mapa/
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Nový koncept interiéru se samostatným displejem 

Interiér vozu ŠKODA SCALA kombinuje ergonomii a emotivní vzhled s velkorysým prostorem, 

typickým pro značku ŠKODA, a největším zavazadlovým prostorem ve své třídě. Přístrojová deska 

se samostatným, vysoko umístěným displejem v zorném poli řidiče a výplně předních dveří mají 

kvalitní, měkčený povrch s novou specifickou úpravou, která napodobuje krystalickou strukturu. 

Příjemnou atmosféru interiéru dodává ambientní osvětlení v bílé nebo červené barvě (v polovině 

roku přibude do nabídky také barva měděná), teplé odstíny barev a barevné kontrastní obšití 

potahů sedadel. Čalounění sedadel je na přání z kvalitního mikrovlákna Suedia. O dodatečný 

komfort se starají na přání dodávané vyhřívání čelního skla, vyhřívaná zadní sedadla nebo 

vyhřívaný volant. Navzdory délce pouhých 4 362 mm nabízí vůz velkorysé rozměry interiéru díky 

největšímu rozvoru na bázi platformy MQB A0, který činí 2 649 mm. Základní objem zavazadlového 

prostoru činí 467 l. Sklopením opěradel zadních sedadel lze objem zavazadlového prostoru rozšířit 

až na 1 410 l. 

 

Asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd 

SCALA je první model značky ŠKODA postavený na platformě MQB A0 koncernu Volkswagen, 

která umožňuje nabídnout ve voze SCALA asistenční systémy, které byly doposud obvyklé pouze 

ve vozech vyšších tříd. Asistent hlídání jízdního pruhu (Lane Assist) a Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy a prediktivní ochrany chodců jsou již součástí standardní výbavy. Na přání dostupný 

asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který je aktivní až do vzdálenosti 70 m, varuje před 

vozidly, která přijíždějí zezadu nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. Dalšími prvky na přání jsou 

parkovací asistent a adaptivní tempomat (ACC), který je aktivní do rychlosti 210 km/h. 

 

Pět úsporných motorů a nastavitelný podvozek 

ŠKODA SCALA nabízí pět úsporných přeplňovaných motorů, které splňují emisní normu Euro 

6d TEMP. Tři benzinové motory TSI o objemu 1,0 nebo 1,5 l mají výkon od 70 do 110 kW 

(95 do 150 k). Motor 1,5 TSI je vybaven aktivním řízením válců (ACT). Tento systém v případě 

malé zátěže automaticky (pro řidiče téměř nepostřehnutelně) vypíná oba prostřední válce a snižuje 

spotřebu. Naftový motor 1,6 TDI má výkon 85 kW (115 k) a je vybaven filtrem pevných částic 

a systémem SCR se vstřikováním AdBlue. Benzinové motory jsou také vybaveny filtrem pevných 

částic. V průběhu roku 2019 přibude v nabídce motor 1,0 G-TEC o výkonu 66 kW (90 k) 

s provozem na ekologický zemní plyn (CNG). U motorů s výkonem od 85 kW (115 k) výše je na 

přání k dispozici automatická sedmistupňová převodovka DSG. Na přání je dostupný také systém 

Sport Chassis Control. Sportovní podvozek, který je o 15 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal 

také režim Sport s tvrdším nastavením tlumičů. Řidič může přepínat oba režimy ve volbě jízdního 

režimu Driving Mode Select. 

 

Standardně dodávané LED přední světlomety a LED zadní světla a až devět airbagů 

ŠKODA SCALA nabízí již ve standardní výbavě LED přední světlomety a LED zadní světla. Na 

přání je k dispozici Bi-LED varianta předních světlometů. Vůbec poprvé v nabídce vozu ŠKODA 

má full LED varianta zadní skupinové svítilny také dynamické směrové světlo. Směrová světla tvoří 

jednotlivé diody. Po aktivaci směrového světla se jednotlivé diody rozsvěcí po sobě směrem od 

vnitřní strany po vnější. Mezi devět nabízených airbagů patří kolenní airbag řidiče a poprvé ve třídě 

kompaktních vozů na přání dodávané zadní boční airbagy. V případě hrozící nehody uzavře 

proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist, která je dostupná na přání, automaticky 

v předstihu okna a předepne bezpečnostní pásy na předních sedadlech.  
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Vždy online a nejmodernější možnosti konektivity 

Díky zabudované kartě eSIM je vůz SCALA jako první model ŠKODA vždy online. Tísňové volání 

(eCall) a služby z balíčku Proaktivní servis jsou součástí standardní výbavy. Nejvyšší verze 

infotainmentu Amundsen nabídne nově přímo v rozhraní systému přes obrazovku přístup 

a možnost stažení aplikací infotainmentu. V obchodu budou k dispozici například aplikace Počasí 

nebo Zprávy. Portfolio služeb se bude postupně rozšiřovat. Online připojení umožňuje také 

aktualizaci map navigace nebo vylepšení hlasového ovládání. Kromě toho lze získat informace 

o aktuální dopravě, cenách paliva nebo volných parkovacích místech. Díky službám z balíčku 

Vzdálený přístup je možné pomocí aplikace ŠKODA Connect App například z dálky zamknout 

nebo odemknout vůz ŠKODA SCALA nebo si zobrazit další údaje o voze. Infotainment systémy 

třetí generace mají v závislosti na konkrétní verzi infotainmentu úhlopříčku o velikosti od 6,5" do 

9,2". Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání, má displej o velikosti 10,25". Jedná se tak o jeden 

z největších displejů v rámci třídy kompaktních vozů. Jak je již pro vozy ŠKODA typické, nabízí 

i vůz SCALA mnoho prvků Simply Clever. ŠKODA SCALA nabízí jako první model ve své třídě 

elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close, integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky 

ostřikovačů nebo mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na https://twitter.com/skodaautonews.  

Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala. 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 
  

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SkodaScala?f=tweets&src=hash
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KLEMENT: Elektrický jednostopý koncept značky 
ŠKODA pro udržitelnou mikromobilitu ve městě 
 

› KLEMENT je zhmotněním představy o budoucnosti individuální mikromobility  

› Moderní jednostopý koncept s puristickým designem, moderní technikou 

a jednoduchým ovládáním 

› KLEMENT je zcela on-line a v oblasti konektivity nabízí množství on-line jednoduše 

chytrých řešení, typických pro značku ŠKODA 

› Jednoduchá ovladatelnost díky inovativnímu, sdruženému ovládání akcelerace a brzd 

› Motor v náboji zadního kola o výkonu 4 kW s rekuperací 

› Vysokou bezpečnost zajištuje hydraulická brzda vpředu s ABS a inovativní osvětlení  

 

Mladá Boleslav, 5. březen 2019 – Koncept KLEMENT, vystavený na ženevském autosalonu, 

představuje vizi značky ŠKODA, jak by mohla vypadat mikromobilita ve velkoměstech: 

Elektrická, inovativní a orientovaná na budoucnost. KLEMENT s motorem o výkonu 4 kW, 

integrovaným v náboji kola, dosáhne maximální rychlosti 45 km/h. Ovládání akcelerace 

a brzd je integrováno v naklápěcích stupačkách. Ovládání je velice jednoduché a inovativní.  

Hydraulická brzda vpředu s ABS a zabudované LED osvětlení se starají o bezpečnou jízdu. 

Společnost ŠKODA AUTO se konceptem KLEMENT vrací ke svým počátkům a zakladatelům 

automobilky Laurin & Klement, do doby před 124 lety, kdy začala výrobou bicyklů úspěšná 

historie firmy.   

 

Giudo Haak, vedoucí managementu produktu společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Mikromobilita 

získává na významu. Konceptem KLEMENT chceme na ženevském autosalonu ukázat vizi, jak 

si představujeme budoucnost mikromobility: udržitelnou, inovativní, elektrickou s puristickým 

moderním designem. KLEMENT je moderní, dynamicky, lehce ovladatelný dopravní prostředek, 

kterým chce ŠKODA oslovit cílovou skupinu mladých, aktivních, kteří berou ohled na životní 

prostředí. Koncept skvěle souzní s našimi zákazníky a naší strategii eMobility. Zkoušíme proto, 

jak by mohl doplnit naše portfolio.“  

 

Sdílené dopravní prostředky jako KLEMENT budou v hustě zalidněných městech ulehčovat např. 

denní dojíždění do práce a stanou se nepostradatelnými. Jednostopý koncept byl vyvinut pro 

mladé, kteří hledají udržitelnou alternativu k autu a očekávají více než klasické kolo, něco, co bude 

rychlejší, pohodlnější, zábavnější a jednoduše ovladatelné. KLEMENT má čistý futuristický 

hliníkový rám bez páček, kabelů nebo bowdenů, místo pedálů jsou jen stupačky. 

 

Zrychlovaní a brždění řeší koncept KLEMENT jako u populárních hoverboardů. Přenesením váhy 

na přední část podnožky KLEMENT s motorem v náboji kola začne akcelerovat. Přenese-li se váha 

nohou dozadu, koncept aktivuje hydraulickou kotoučovou brzdu s ABS vpředu a motorovou brzdu 

v zadním kole.   

 

Motor v náboji zadního kola poskytuje výkon 4 kW a umožňuje konceptu dosáhnout maximální 

rychlosti 45 km/h. Dvě 52článkové lithium-iontové baterie mají celkovou kapacitu 1 250 Wh a nabízí 

dojezd 62 km. Baterie lze jednoduše vyjmout a nabít ze zásuvky, dobíjejí se také rekuperací během 

brzdění. S cílovou hmotností cca 25 kg je KLEMENT stále lehce ovladatelný. 
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Integrované LED osvětlení nabízí přední a zadní světlo, brzdové světlo, ve stupačkách integrovaná 

LED směrová světla a světla pro denní svícení. Na rámovém nosníku kousek za řídítky je umístěn 

držák na chytrý telefon s indukčním nabíjením. Chytrý telefon je klíčem k mnoha funkcím 

a umožňuje připojení k celé škále on-line produktů značky ŠKODA, např. k funkci Coming Home, 

Tísňovému volání nebo vzdálené diagnostice a údržbě konceptu. Díky zónovému monitorování 

umožňuje koncept také nastavení omezení oblasti pohybu. 

 

Pro nasazení do provozu může v budoucnu přibýt mnoho dalších vylepšení jako asistenční 

systémy, služby na požádání nebo speciální pneumatiky, vyrobené z tlumící pěny používané 

pro výrobu běžeckých bot, zaručující tichou a bezstarostnou jízdu bez defektu. 

 

Elektrický koncept KLEMENT má světovou premiéru na autosalonu v Ženevě, který se koná 

od 5. do 17. března 2019. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí komunikace produktu Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům ŠKODA v Ženevě získáte pod hashtagem #SKODAinGENEVA2019. 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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“. 
 

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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