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ŠKODA VISION IN je postavená na vlastní platformě 
určené pro indický trh 
 

› Studie kompaktního, rodinného SUV je vytvořená na míru požadavkům indických 

zákazníků 

› MQB-A0-IN: Speciální varianta modulární platformy koncernu Volkswagen upravená 

pro indický trh 

› VISION IN nabízí konkrétní pohled na kompaktní SUV vyvinuté v Indii speciálně pro 

tamní trh  

 

Mladá Boleslav/Nové Dillí, 3. února 2020 – Na autosalonu Auto Expo 2020 v Dillí slaví 

společnost ŠKODA AUTO hned dvě premiéry. Studie VISION IN je první vůz, který vznikl 

v rámci projektu INDIA 2.0. Jedná se zároveň o první model postavený na nové modulární 

platformě MQB-A0-IN. Tato nová platforma vyvinutá společností ŠKODA AUTO je speciální 

verze modulární platformy MQB koncernu Volkswagen, která je upravená pro indický trh. 

Studie VISION IN nabízí konkrétní pohled na sériovou verzi kompaktního, rodinného SUV, 

které bylo speciálně vyvinuto na míru požadavkům indických zákazníků. Navíc bude 

vyráběno v Indii. 

 

ŠKODA pokračuje v SUV ofenzívě na perspektivním indickém trhu. Po modelech KODIAQ 

a KAROQ nyní ŠKODA přichází s kompaktním, rodinným vozem, který bude představen v roce 

2021. Studie ŠKODA VISION IN nabízí konkrétní pohled na první sériový vůz na bázi nové 

modulární platformy MQB-A0-IN. Vůz bude vyvíjen a vyráběn v Indii. Při vývoji nové lokalizované 

modulární platformy byla respektována přání indických zákazníků. Jedná se o variantu modulární 

platformy (MQB) koncernu Volkswagen, kterou vyvinula společnost ŠKODA AUTO v Indii. Studie 

VISION IN ukazuje typické přednosti vozů ŠKODA. Kombinuje optimální prostor s vysokou 

variabilitou a nejmodernějšími technologiemi. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný 

za oblast Technického vývoje, říká: „Při vývoji modulární platformy MQB-A0-IN jsme se řídili 

specifickými, lokálními požadavky indického trhu. Tato platforma umožnuje vyvíjet vozy, které 

mají vysokou kvalitu, typickou pro koncern Volkswagen, a jsou vybaveny moderními technologiemi. 

To vše za konkurenceschopné ceny díky vysokému stupni lokalizace. Díky výrobě přímo v Indii 

jsme také schopni ve spolupráci s našimi indickými subdodavateli rychle a pružně reagovat 

na změny tamního trhu.“ 

 

Studii pohání motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) 

Délka studie ŠKODA VISION IN činí 4 256 mm, rozvor 2 671 mm a výška 1 589 mm. VISION IN 

pohání moderní, úsporný benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) v kombinaci 

se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Studie je vybavena pohonem předních kol. 

Maximální točivý moment činí 250 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá VISION IN za 8,7 s. 

Maximální rychlost činí 195 km/h. ŠKODA VISION IN dostala kola z lehké slitiny o rozměru 

7,5J×19 s rozměry pneumatik 235/45 R19.   



TISKOVÁ MAPA 
Strana 2 z 2 

 
 
Tisková mapa ŠKODA na Delhi Auto Expo 2020 || VISION IN – Technologie || Kontakty 
   
 

 

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 Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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