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VISION IN – Dynamický vzhled a krystalické prvky 
 

› Vůz má robustní vzhled a protáhlé linie 

› LED světlomety a osvětlené krystalické prvky na masce chladiče a na zádi zvýrazňují 

vzhled vozu 

› Přední hliníkový spoiler, hliníkový zadní nárazník, karoserie ve světle oranžové metalické 

barvě 

 

Mladá Boleslav/Nové Dillí, 3. února 2020 – Studie ŠKODA VISION IN je navržena na míru 

požadavkům indických zákazníků, vyniká výrazným, dynamickým designem a světle 

oranžovou metalickou barvou karoserie. Krystalické prvky použité na LED předních 

světlometech, zadních světlech a masce chladiče, a výrazná světelná lišta na zádi dávají 

jasně najevo, že se jedná o vůz SUV značky ŠKODA. Široká kapota motoru, hliníkový 

přední spoiler, hliníkový zadní nárazník a boční prahy v matné antracitové barvě zvýrazňují 

robustní vzhled tohoto kompaktního SUV, které vypadá opticky větší. 

 

Výrazný, dynamický a sebevědomý vzhled je pro indické zákazníky známkou prémiového vozu. 

Studie ŠKODA VISION IN dává jasné první signály svým robustním, výrazným vzhledem, použitím 

částečně osvětlených krystalických prvků a světle oranžovou metalickou barvou karoserie. Díky 

protáhlým liniím a velkému rozvoru vypadá studie, jejíž délka činí 4 256 mm, opticky větší. 

 

Rámeček a lamely masky chladiče mají osvětlené krystalické prvky 

Výrazná příď a velká kapota motoru dávají při čelním pohledu najevo, že studie VISION IN 

patří do rodiny vozů SUV značky ŠKODA. Širokou masku chladiče zdobí výrazné dvojité lamely, 

rámeček a lamely jsou vyrobeny z olovnatého křišťálu a jsou výrazně podsvíceny LED prvky. 

Krystalické prvky mají také dvoudílné LED přední světlomety. V horní části světlometů, která 

přesahuje až k masce chladiče, doplňují výrazné skleněné prvky LED potkávací světla, LED 

dálková světla a společný LED modul ve tvaru L pro světla pro denní svícení a směrová světla. 

Pod nimi se nachází LED mlhové světlomety. Horní část plastového, trojrozměrného předního 

nárazníku je lakována v barvě vozu. Nárazník má široký nasávací otvor s krystalickou mřížkovanou 

strukturou. Spodní část nárazníku tvoří robustní hliníkový spoiler. 

 

Plochá linie střechy a dynamická záď 

Plochá linie střechy s panoramatickou skleněnou střechou a hliníkové střešní nosiče dodávají 

studii sportovní vzhled. Trojrozměrná Tornado linie prodlužuje studii. Mohutné podběhy kol 

dodávají studii dynamický a sebevědomý vzhled. Tento pocit dále umocňují rozšířené boční prahy 

s plastovými kryty v matné antracitové barvě. Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny s leštěným 

povrchem rozehrávají na boku zajímavou hru světla a stínu. Chromované lišty kolem bočních oken 

zasahují k sloupku D. Dynamická a jasně vykreslená záď s plochým sklem pátých dveří má nápis 

ŠKODA. Ostře řezaná LED zadní světla ve tvaru písmene L ukazují ve spojení s horizontálními 

odrazkami pro značku ŠKODA typický tvar koncových světel ve tvaru písmene C. Krystalická 

světelná lišta mezi odrazkami zvýrazňuje vzhled a dále rozděluje záď. Ve spodní části se nachází 

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

Veškeré informace ke studii VISION IN získáte pod hashtagem #VisionIN. 

  
ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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