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ŠKODA KODIAQ: Místo až pro sedm osob 
v prvním SUV značky ŠKODA 
 

› Velmi prostorný interiér, zavazadlový prostor o objemu až 2 065 l je největší ve své třídě 

› Na přání je k dispozici sedmimístná verze s třetí řadou sedadel a inovativními asistenčními 

systémy 

› Charakteristický design vozu KODIAQ je vzorem pro typický designový jazyk vozů 

SUV značky ŠKODA  

 

Mladá Boleslav/Šanghaj, 14. dubna 2019 – Představení vozu ŠKODA KODIAQ na podzim 

roku 2016 znamenalo počátek rozsáhlé SUV ofenzívy značky ŠKODA a zároveň úspěšné 

rozšíření nabídky vozů značky ŠKODA. KODIAQ nabízí typické přednosti vozů značky 

ŠKODA: promyšlenou funkčnost, velkorysý prostor, a to při vynikajícím poměru ceny 

a užitné hodnoty.  

 

Prostorný vůz ŠKODA KODIAQ je nabízen na přání v sedmimístné verzi. Celková délka činí 

4 698 mm, šířka 1 883 mm, výška (včetně střešního nosiče) 1 676 mm a rozvor 2 791 mm. Vůz 

ŠKODA KODIAQ je postaven na modulární platformě koncernu Volkswagen. V nabídce pro čínský 

trh jsou dva úsporné motory: 2,0 TSI o výkonu 137 kW (186 k) a 2,0 TSI o výkonu 162 kW (220 k). 

 

Výrazný vzhled karoserie je vzorem i pro aktuální vozy SUV značky ŠKODA. Originální je i interiér 

vozu ŠKODA KODIAQ, který charakterizuje robustnost a vysoká úroveň bezpečnosti. Design 

interiéru vytvářejí výrazné vertikální prvky. Čtyři velké otvory pro přívod vzduchu jsou na přístrojové 

desce umístěny svisle. Jak je pro vozy ŠKODA typické, charakterizuje také interiér vynikající kvalita 

zpracování a intuitivní ovládání. Po sklopení zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru 

vozu ŠKODA KODIAQ zvýší až na 2 065 l. Jedná se tak o největší zavazadlový prostor ve své 

třídě. Základní objem zavazadlového prostoru pětimístné varianty činí 506 l. U sedmimístné verze, 

která je nabízena na přání, činí objem zavazadlového prostoru 190 l, resp. 506 l po sklopení třetí 

řady sedadel.  

 

ŠKODA KODIAQ nabízí ve standardní výbavě nebo na přání množství asistenčních systémů, 

například Front Assist. Díky infotainment systémům a řešením v oblasti konektivity může být toto 

SUV vždy připojeno k internetu. Systém Baidu CarLife umožňuje přístup k mobilním online službám 

Infotainment Online a Care Connect. 
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ŠKODA KODIAQ GT: Exkluzivní vlajková loď SUV 
speciálně nabízená pro čínský trh 
 

› První SUV značky ŠKODA s karoserií kupé je nabízeno pouze na čínském trhu 

› Precizní linie zvýrazňují sportovní a dynamický vzhled 

› ŠKODA KODIAQ GT spojuje robustní vzhled a všestrannost s exkluzivní elegancí 

 

Mladá Boleslav/Šanghaj, 14. dubna 2019 – KODIAQ GT je vrcholný model značky ŠKODA 

v Číně. První SUV značky ŠKODA s karoserií kupé je určeno pouze čínským zákazníkům 

a na nejdůležitějším odbytišti vozů značky ŠKODA zároveň formuje identitu značky. 

ŠKODA KODIAQ GT přináší dynamický vzhled, nejmodernější konektivitu a inovativní 

asistenční systémy. Karoserie i interiér vozu ŠKODA KODIAQ GT mají sportovní a stylový 

vzhled. Vůz spojuje všestrannost SUV s elegancí karosářské verze kupé a chce tak oslovit 

lifestylově orientované zákazníky. 

 

Přední část vozu ŠKODA KODIAQ GT, jehož délka činí 4 634 mm, zaujme maskou s černým 

rámečkem a chromovanými dvojitými lamelami. Sportovní a dynamický vzhled podtrhují LED přední 

světlomety, trojrozměrný nárazník a velké vstupy pro přívod vzduchu. Linie střechy plynule 

přechází do zadní části vozu až k zužujícím se pátým dveřím, které mají nápis ŠKODA. Bok vozu 

působí velmi dynamicky. Robustní vzhled vozu SUV s karoserií kupé zvýrazňují výrazné boční 

prahy s prvky v matné černé. Záď charakterizují ostře řezaná zadní LED světla, která mají pro 

značku ŠKODA typický design inspirovaný krystalickými tvary. Dalším výrazným prvkem na zádi 

je černý difuzor a jemný reflexní pruh pod nákladovou hranou, který se táhne přes celou šíři vozu. 

 

Interiér zdobí kvalitní materiály. Na přání nabízí vůz ŠKODA KODIAQ GT individuálně 

konfigurovatelný Virtuální Kokpit. Jak je pro vozy ŠKODA typické, nabízí i množství Simply Clever 

prvků. ŠKODA KODIAQ GT nabízí nejmodernější možnosti konektivity a díky přístupu k internetu 

pomocí Wi-Fi hotspotu a funkcím MirrorLink™, Apple CarPlay nebo Baidu CarLife je vždy online. 

Paletu motorů tvoří tři úsporné agregáty. Základní motor 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a motor 

2,0 TSI o výkonu 137 kW (186 k) nabízí pouze pohon předních kol. Motor 2,0 TSI o výkonu 

162 kW (220 k) je standardně vybaven pohonem všech kol a automatickou sedmistupňovou 

převodovkou DSG. Vysokou bezpečnost zajišťuje mnoho asistenčních systémů, například asistent 

hlídání mrtvého úhlu (Blind Spot Detect), Front Assist nebo adaptivní tempomat (ACC) s funkcí stop 

and go.   
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ŠKODA KAROQ: Kompaktní SUV s nejmodernější 
technikou a velkorysou nabídkou prostoru 
 

› ŠKODA KAROQ nabízí v Číně více komfortu díky větším rozměrům než jeho 

evropská verze  

› Vůz nabízí mnoho inovativních asistenčních systémů a moderních řešení konektivity 

› Čínští zákazníci mají na výběr ze dvou úsporných motorů TSI 

 

Mladá Boleslav/Šanghaj, 14. dubna 2019 – Kompaktní SUV ŠKODA KAROQ nabízí velkorysý 

interiér, typický pro značku ŠKODA. Emocionální a dynamický vzhled s mnoha krystalickými 

prvky odkazuje na nový designový jazyk SUV značky ŠKODA. ŠKODA KAROQ také nabízí 

mnoho asistenčních systémů a full LED světlomety. V oblasti konektivity patří vůz 

ŠKODA KAROQ díky inovativním řešením k nejlepším ve své třídě. 

 

Čínská verze vozu ŠKODA KAROQ nabízí ještě větší komfort než jeho evropská varianta. 

V porovnání s vozem nabízeným v Evropě je o 50 mm delší a nabízí také o 50 mm větší rozvor. 

Délka činí 4 432 mm, šířka 1 841 mm a výška 1 614 mm. Velkorysý prostor interiéru dále zvyšuje 

velký rozvor, který činí 2 688 mm.  

 

Výrazný a robustní vzhled vozu ŠKODA KAROQ jasně dokazuje, že se jedná o vůz SUV. Příď 

zdobí precizně tvarované přední světlomety, Pro boční siluetu je charakteristický krátký přední 

a zadní převis, rychle ustupující linie střechy, kterou opticky prodlužuje křivka v D sloupku, 

a zužující se záď. Záď zvýrazňuje šířku vozidla horizontálním rozdělením výšky mezi nárazník 

a karoserii. V průběhu roku 2019 bude mít vůz ŠKODA KAROQ také nápis ŠKODA na zádi. 

V nabídce jsou dva úsporné motory. Motor 1,2 TSI má výkon 85 kW (115 k), vrcholný motor 

1,4 TSI nabízí výkon 110 kW (150 k). 

 

Kompaktní SUV nabízí mnoho asistenčních systémů, například standardně dodávaný Front Assist 

s funkcí nouzové brzdy nebo asistent hlídání mrtvého úhlu (Blind Spot Detect), který je dostupný 

na přání. Vůz ŠKODA KAROQ také nabízí nejnovější infotainment systémy.  
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ŠKODA KAMIQ: Městské SUV s emocionálním designem 
 

› Kompaktní SUV je exkluzivně vyráběno pro čínský trh  

› Kompaktní rozměry, velkorysý prostor a sportovní vzhled 

› Moderní možnosti konektivity a inovativní hlasové ovládání podporující také čínské 

regionální dialekty 

› ŠKODA KAMIQ nabízí nově vyvinutý benzinový motor o objemu 1,5 l a automatickou 

převodovku 

 

Mladá Boleslav/Šanghaj, 14. dubna 2019 – Vozem ŠKODA KAMIQ rozšiřuje ŠKODA svou 

nabídku vozů SUV v Číně o vůz, který se řadí o stupeň níže pod kompaktní SUV. Toto 

městské SUV navazuje na dynamický designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA svými 

výraznými liniemi. Nabízí také moderní techniku. Čínská verze vozu ŠKODA KAMIQ se 

v portfoliu značky ŠKODA řadí pod kompaktní SUV vůz KAROQ. 

 

Navzdory kompaktním rozměrům nabízí vůz ŠKODA KAMIQ velkorysý prostor interiéru, 

typický pro značku ŠKODA. Délka vozu ŠKODA KAMIQ činí 4 390 mm, šířka 1 781 mm a výška 

1 593 mm. Je tedy o přibližně 15 cm delší než jeho evropská verze. Rozvor kol čínské verze činí 

2 610 mm. Objem zavazadlového prostoru činí od 463 do 1 510 l. Převyšuje tak evropskou verzi 

vozu KAMIQ, jehož objem zavazadlového prostoru činí od 400 do 1 395 l. Městské SUV také nabízí 

nově vyvinutý benzinový motor o objemu 1,5 l s výkonem 81 kW (110 k) a maximálním točivým 

momentem 150 Nm. Kromě základní verze je vůz ŠKODA KAMIQ  standardně vybaven 

automatickou převodovkou. 

 

Výrazný a robustní design charakterizuje karoserii vozu ŠKODA KAMIQ i jeho interiér. Obrazovka 

infotainment systému umožňuje řidiči velmi jednoduché a pohodlné ovládání mnoha funkcí vozu. 

Přední sedadla mají kostkovaný trojrozměrný vzor a nabízí vynikající komfort a boční vedení. 

Efektivním a inovativním prvkem interiéru je nakloněná pozice reproduktorů.  
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Díky moderním možnostem konektivity se vůz ŠKODA KAMIQ zaměřuje především na mladé 

čínské zákazníky žijící ve městě. Jednou z technologických novinek je hlasové ovládání na bázi 

umělé inteligence od společnosti iFLYTEK, která je jedním z předních asijských poskytovatelů 

technologií v oblasti rozpoznávání hlasu. Software umí rozpoznat mnoho čínských regionálních 

dialektů a také je schopen se automaticky naučit individuální nebo místně specifické styly 

jazykového projevu. Pomocí Apple CarPlay, Baidu CarLife a MirrorLink™ lze připojit chytré 

telefony. Kompatibilní aplikace lze ovládat přes 8" obrazovku s rozlišením 1 280 × 720. 

Infotainment systém vozu ŠKODA KAMIQ také nabízí mnoho různých služeb a informací. 

 

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 39 000 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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