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Od modelu KODIAQ po KAMIQ: rodina SUV modelů 
ŠKODA v Číně 
 

› ŠKODA AUTO odstartovala na čínském trhu SUV ofenzívu v roce 2017 uvedením modelu KODIAQ  

› KODIAQ GT, který se nabízí výhradně v Číně, je prvním SUV kupé značky ŠKODA 

› Modely KAROQ a KODIAQ jsou prostornější, aby lépe vyhovovaly požadavkům čínských zákazníků 

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – Vedle modelu KAMIQ GT nabízí ŠKODA AUTO 

v Číně další čtyři SUV. Prostorný KODIAQ pojme až sedm cestujících a exkluzivně v Číně 

se po jeho boku nabízí také spřízněné elegantní SUV kupé KODIAQ GT. KAROQ je o 50 mm 

delší než jeho evropská verze a vstupní model KAMIQ byl speciálně navržen pro čínský trh.  

 

Uvedení modelu KODIAQ na trh na jaře roku 2017 odstartovalo rozsáhlou SUV ofenzívu značky ŠKODA 

na čínském trhu. Jeho svébytný designový jazyk, z něhož vyzařovala robustnost a bezpečnost, stál 

vzorem všem následujícím SUV modelům značky. KODIAQ v Číně rychle přilákal početnou skupinu 

zákazníků. Ty zaujal především jeho interiér, který je díky 2 791 mm dlouhému rozvoru velice prostorný 

a schopný pojmout až sedm cestujících, skvělá funkčnost, intuitivní ovládání, perfektní zpracování 

a výborný poměr ceny a užitné hodnoty. KODIAQ je postaven na modulární platformě MQB koncernu 

Volkswagen, měří 4 698 mm na délku, 1 883 mm na šířku a 1 676 mm na výšku (včetně střešních 

nosičů). Ve svém segmentu se může pyšnit největším objemem zavazadlového prostoru, který 

po sklopení zadních sedadel činí 2 065 l. Základní objem zavazadlového prostoru u pětimístné verze 

je 506 l, plně obsazená sedmimístná varianta pojme 190 l. V rámci příplatkové výbavy je k dispozici 

také řada asistenčních systémů, jako je například Front Assist, a inovativní infotainment systémy 

a prvky konektivity. Ty zahrnují například Baidu CarLife, což je platforma umožňující kdykoliv se připojit 

ke službám Infotainment Online. Na výběr je ze dvou výkonných, zároveň však úsporných benzinových 

motorů – 2,0 TSI o výkonu 137 kW (186 k) a 2,0 TSI o výkonu 162 kW (220 k). 

 

Vrcholný model KODIAQ GT dostupný výhradně pro čínské zákazníky značky ŠKODA 

Na konci roku 2018 představila ŠKODA AUTO model KODIAQ GT, který je určen výhradně pro čínský 

trh, jako své historicky první SUV kupé. KODIAQ GT v sobě perfektně kombinuje všestrannost SUV 

s elegancí kupé, díky čemuž je schopen oslovit také lifestylově orientované zákazníky. Díky černě 

lemované masce chladiče s chromovanými zdvojenými lamelami, LED světlometům, trojrozměrně 

tvarovanému nárazníku a širokým otvorům pro vstup vzduchu je ještě výraznější než KODIAQ. Linie 

střechy, která za předními dveřmi pozvolna klesá a přechází ve vykrojené páté dveře, a dynamicky 

tvarované boční prahové lišty doplněné matně černými prvky přispívají ke sportovnímu a svalnatému 

vyznění designového jazyka. Záď zaujme ostře konturovanými LED zadními skupinovými svítilnami 

s krystalickými tvary v typickém designu značky ŠKODA, černým difuzorem a úzkou odrazkou, která 

se táhne pod nakládací hranou po celé šířce vozu. Interiér charakterizují kvalitní materiály a individuálně 

nastavitelný Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání. Exkluzivitě modelu KODIAQ GT odpovídá také 

široká nabídka prvků v oblasti infotainmentu a konektivity. Ty zahrnují Wi-Fi připojení a rozhraní 

Apple CarPlay, Baidu CarLife a MirrorLinkTM. O maximální bezpečnost se starají četné asistenční systémy 

jako asistent hlídání mrtvého úhlu, Front Assist nebo Adaptivní tempomat (ACC) se systémem start-stop. 

Základní motorizace, kterou je motor 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k), se stejně jako agregát 2,0 TSI 

o výkonu 137 kW (186 k) vždy pojí s pohonem předních kol. Vrcholný motor, kterým je stejně jako 

u modelu KODIAQ motor 2,0 TSI o výkonu 162 kW (220 k), je dodáván výhradně s pohonem všech kol 

a sedmistupňovou převodovkou DSG.  
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Čínský KAROQ nabízí více prostoru a větší pohodlí 

V porovnání s evropskou verzí je čínský KAROQ o 50 mm delší. O stejnou délku narostl také rozvor, 

který tak měří 2 688 mm. Díky tomu nabízí KAROQ v interiéru více místa i větší pohodlí. Design 

čínského modelu KAROQ, který měří 4 432 mm na délku, 1 841 mm na šířku a 1 614 mm na výšku, 

kráčí ve šlépějích jeho většího sourozence, vozu KODIAQ, a působí stejně expresivním, silným 

a robustním dojmem jako ostatní SUV modely ŠKODA. Jeho vzhled je charakterizován krátkým předním 

a zadním převisem, svažující se linií střechy, která je opticky ještě prodloužena linkou na D-sloupku, 

a zašpičatělou zádí. Na výběr je ze dvou úsporných motorů - 1,2 TSI o výkonu 85 kW (115 k) a vrcholné 

varianty 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k). ŠKODA KAROQ může být vybaven řadou moderních 

asistenčních systémů, jako je například Front Assist včetně funkce nouzové brzdy nebo asistent hlídání 

mrtvého úhlu, které jsou k dispozici na přání.  

 

KAMIQ - vstupní model vyvinutý speciálně pro čínský trh 

KAMIQ zastává v Číně pozici vstupní brány do rodiny SUV modelů značky ŠKODA. Měří 4 390 mm, což 

je přibližně o 15 cm více než evropský model, který se představil v létě 2019. S objemem zavazadlového 

prostoru od 463 do 1 510 l nabízí také větší přepravní kapacitu. Toto SUV měří 1 781 mm na šířku, 

1 593 mm na výšku a jeho rozvor činí 2 610 mm. KAMIQ pohání motor 1,5 MPI o výkonu 82 kW (111 k) 

a s maximálním točivým momentem 150 Nm. Kromě základní verze je KAMIQ standardně vybaven 

automatickou převodovkou. Prostorný interiér se stejně jako exteriér vyznačuje robustním vzhledem 

a pohodlná přední sedadla s károvým vzorem s 3D efektem mu dodávají přidanou vizuální hodnotu. 

Vzhledem k tomu, že KAMIQ cílí primárně na mladé městské zákazníky, nabízí vysokou úroveň 

konektivity. Jedním z nejvýznamnějších prvků je intuitivní hlasové ovládání od společnosti iFLYTEK. 

Tento systém, který vyvinula jedna z předních asijských společností v oboru a který rozumí lokálním 

variacím standardní čínštiny, se pomocí umělé inteligence dokáže naučit také individuální přízvuky. 

Chytré telefony lze spárovat s infotainment systémy skrze Apple CarPlay, Baidu CarLife nebo 

MirrorLinkTM. Funkci řídicí jednotky zastává osmipalcový dotykový displej. 

 

 

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 vozu ŠKODA KAMIQ GT získáte pod hashtagem #KAMIQGT. 
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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“. 


