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ŠKODA KAROQ se již vyrábí také v závodě v Nižním 
Novgorodu, od podzimu 2020 se bude vyrábět i v Bratislavě 
 

› Zákazníkům bylo v roce 2019 dodáno už více než 137 700 těchto kompaktních SUV  

› Ruský závod v Nižním Novgorodu je dalším výrobním závodem modelu KAROQ, doplní tak závody v 

Mladé Boleslavi, Kvasinách a Ning-po 

› ŠKODA KAROQ bude od podzimu 2020, po voze ŠKODA CITIGOe iV, druhým modelem značky ŠKODA, 

který se bude v závodě v Bratislavě 

 

Mladá Boleslav, 12. prosince 2019 – Společnost ŠKODA AUTO reaguje na trvale vysokou poptávku po 

modelu ŠKODA KAROQ: Dnes začala sériová výroba tohoto kompaktního SUV v Nižním Novgorodu. 

Ruský závod je po závodech v Kvasinách, Mladé Boleslavi a Ning-po dalším výrobním závodem modelu 

KAROQ. Od podzimu 2020 se bude tato modelová řada vyrábět také v Bratislavě. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, zdůraznil: „Od 

svého uvedení na trh v říjnu 2017 jsou naši zákazníci na celém světě naším kompaktním SUV nadšeni. Poptávka 

výrazně převyšuje nabídku. Díky výrobní spolupráci v rámci závodů koncernu Volkswagen a spolupráci s naším 

výrobním partnerem GAZ v Rusku teď můžeme vyrábět model KAROQ ve vyšších počtech a ještě lépe 

uspokojovat vysokou poptávku po tomto modelu.“  

 

V Nižním Novgorodu se model KAROQ kompletuje z CKD (Completely-Knocked-Down) dílů. Jako třetí modelová 

řada značky ŠKODA doplňuje KAROQ v tomto ruském závodě vyráběné modelové řady OCTAVIA a KODIAQ. 

 

Ve slovenské metropoli Bratislavě se od podzimu 2020 budou montovat vozy ve stavu rozloženosti Medium-

Knocked-Down (MKD). Karoserie modelu KAROQ se budou i nadále vyrábět a lakovat v závodě v Kvasinách. Ve 

slovenské metropoli vzniká mimo jiné i plně elektrický model ŠKODA CITIGOe iV.  

 

ŠKODA KAROQ – důležitý pilíř SUV strategie 

Už zhruba dva roky po zahájení výroby dosáhl KAROQ v polovině září 2019 hranice čtvrt milionu vyrobených 

kusů. V uplynulém roce dodala česká automobilka svým zákazníkům na celém světě 115 700 vozů KAROQ, 

v roce 2019 to za prvních jedenáct měsíců bylo 137 700 vozů. KAROQ je tak v současné době jedním 

z nejžádanějších modelů značky ŠKODA. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro výrobu, personál a ekologii 

T +420 730 862 599 

kamila.biddle@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA KAROQ se nyní vyrábí také v závodě v Nižním 

Novgorodu, od podzimu 2020 se bude vyrábět i v 

Bratislavě 

Ruský závod v Nižním Novgorodu je dalším výrobním 

závodem modelu KAROQ, doplní tak závody v Mladé 

Boleslavi, Kvasinách a Ning-po. Od podzimu 2020 se bude 

tato modelová řada vyrábět také v Bratislavě. 
 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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