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ŠKODA zveřejnila designové skici nového SUV-kupé
KAMIQ GT pro Čínu
› ŠKODA poprvé ukázala podobu svého pátého SUV pro čínský trh
› Dominantní design a sportovní elegance ve stylu studie ŠKODA VISION GT
› Světová premiéra nového vozu ŠKODA KAMIQ GT proběhne 4. listopadu v Tchien-ťinu
Mladá Boleslav/Šanghaj, 23. října 2019 – Dvěma designovými skicami ukazuje ŠKODA poprvé
podobu nového modelu ŠKODA KAMIQ GT. Druhé SUV-kupé české značky bude stejně jako
ŠKODA KODIAQ GT nabízeno exkluzivně na čínském trhu. Design nového sériového modelu
vychází ze studie ŠKODA VISION GT. Světová premiéra pátého SUV značky ŠKODA v Číně se
koná 4. listopadu v Tchien-ťinu.
Ze skic exteriéru nového vozu ŠKODA KAMIQ GT je patrný sportovní vzhled vyzařující sílu, výrazná
příď a elegantní, plynulá linie střechy. Ta se směrem vzad lehce svažuje a přechází do zadního
spoileru. Výrazné linie jsou střiženy přesně tak, jak to odpovídá vkusu mladých Číňanů. Společně je
navrhli designéři společnosti SAIC ŠKODA v Číně a tým ŠKODA Design v České republice. Předlohou
byla emocionální studie ŠKODA VISION GT, která měla premiéru v červnu na autosalonu Shenzhen
International Auto Show 2019.
Interiér vozu KAMIQ GT nabízí mix robustního vzhledu, typického pro vozy kategorie SUV, a sportovní
dynamiky. Horizontální ozdobná lišta se táhne přes celou šířku vozu, cestující se budou moci těšit na
pečlivě vybrané materiály a sportovní sedadla s dobrým bočním vedením. Nová ŠKODA KAMIQ GT
se poprvé představí 4. listopadu v Tchien-ťinu. Čína, nejdůležitější trh značky ŠKODA, bude jedinou
zemí na světě, v níž česká automobilka nabízí pět modelů kategorie SUV.
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ŠKODA AUTO
› byla založena 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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