
TISKOVÁ MAPA 
Strana 1 z 3 

 
 
Nová ŠKODA KUSHAQ || Obsah || Přehled || Exteriér || Interiér || Konektivita || Bezpečnost || Pohonné jednotky || Kontakty 
 

 

Exteriér: Robustní vzhled s nádechem Indie 
 

› Robustní SUV s velkorysým prostorem – vytvořené na míru pro indický trh 

› ŠKODA AUTO nabízí v Indii exkluzivní barvy karoserie oranžová Honey a červená Tornado 

› LED technologii využívají přední světlomety i zadní světla, v nabídce jsou kola z lehké 

slitiny až do velikosti 17“ 

 

Mladá Boleslav / Púna, 18. března 2021 – ŠKODA KUSHAQ je navržena na míru požadavkům 

indických zákazníků. Vyniká výrazným, robustním designem se zvláštním nádechem Indie. 

Zvýšená světlá výška, velká kola a inovativní design dodávají vozu harmonický vzhled. 

KUSHAQ také vyniká velkorysým prostorem typickým pro značku ŠKODA. V závislosti na 

výbavovém stupni KUSHAQ nabízí LED přední světlomety, koncová a brzdová světla jsou 

standardně vybavena LED diodami. Speciálním prvkem je metalický lak v odstínu oranžová 

Honey a odstín červená Tornado, které ŠKODA AUTO nabízí exkluzivně na indickém trhu. 

 

Představením vozu KUSHAQ vstupuje ŠKODA AUTO na indickém subkontinentu poprvé do rychle 

rostoucího segmentu kompaktních SUV. KUSHAQ, který byl vyvinut speciálně pro indický trh, je po 

vozech KODIAQ a KAROQ již třetí SUV nabízené v Indii. Vzhled specifický pro indický trh zajišťuje 

metalický lak v odstínu oranžová Honey a odstín červená Tornado. Jedná se o exkluzivní barvy 

nabízené pro indický trh. Nové SUV je dále dostupné v odstínech bílá Candy, v metalickém laku 

stříbrná Reflex a Carbon Steel. 

 

Díky ideálním rozměrům se skvěle hodí do indických velkoměst 

KUSHAQ, který je postaven na bázi modulární platformy MQB-A0-IN upravené společností 

ŠKODA AUTO speciálně pro indický trh, se díky inovativnímu designu a ideálním rozměrům skvěle 

hodí do indických velkoměst. Délka vozu činí 4 221 mm, šířka 1 760 mm a výška 1 612 mm. Díky 

rozvoru 2 651 mm, který paří k největším ve své třídě, a světlé výšce 188 mm vypadá vůz opticky 

větší. ŠKODA KUSHAQ nabízí velkorysý prostor pro pět cestujících a velký zavazadlový prostor o 

objemu 385 l. Základní výbavový stupeň Active je standardně vybaven 16“ ocelovými koly Lhotse. 

Součástí výbavového stupně Ambition jsou 16“ kola z lehké slitiny Grus. Verze Style je standardně 

vybavena dvoubarevnými 17“ koly z lehké slitiny Atlas, které dodávají vozu optické akcenty. 

 

LED technologii využívají přední světlomety i zadní světla 

Ostře řezané přední světlomety vozu ŠKODA KUSHAQ jsou dvoudílné. Od výbavového stupně 

Ambition se v horní části světlometů za krystalickým sklem nachází jeden LED modul pro potkávací 

a dálkové světlo a úzká LED lišta ve tvaru L pro světlo denního svícení. Směrové světlo a mlhové 

světlomety, které se nachází ve spodní části světlometů, využívají klasické žárovky. U výbavového 

stupně Active, který využívá halogenové žárovky, se ve spodním díle světlometů nachází světlo 

denního svícení. Zadní světla s typickými krystalickými prvky ukazují ve spojení s odrazkami pro 

značku ŠKODA typický tvar koncových světel ve tvaru písmene C. Koncová a brzdová světla jsou 

také vybavena výraznými, rychle reagujícími LED diodami. Ve výbavovém stupni Style mají 

koncová světla kromě klasických žárovek také dodatečný LED modul. 
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Výrazný, robustní vzhled 

ŠKODA KUSHAQ převzala mnoho prvků z výrazné studie VISION IN v téměř nezměněné podobě. 

Výrazná příď a velká kapota motoru dávají při čelním pohledu najevo, že KUSHAQ patří do rodiny 

vozů SUV značky ŠKODA. Lamely široké masky chladiče jsou v lesklé černé barvě. Chromovaný 

rámeček masky chladiče zasahuje až k předním světlometům. Horní část robustního předního 

nárazníku je lakována v barvě vozu, spodní část je v černé barvě. Prvky v nárazníku a střešní nosič 

jsou od výbavového stupně Ambition ve stříbrné barvě. Výbavový stupeň Active nabízí černý 

střešní nosič. Plochá linie střechy a Tornado linie ve výši klik dveří vůz opticky prodlužují. Mohutné 

podběhy kol dodávají vozu KUSHAQ dynamický a sebevědomý vzhled. Tento pocit dále umocňují 

černé boční prahy s černými plastovými kryty. Výbavový stupeň Style nabízí také chromované lišty 

kolem bočních oken a chromované kliky dveří. Jasně vykreslená záď s delším spoilerem pátých 

dveří má na víku zavazadlového prostoru nápis ŠKODA. Ve spodní části zadního nárazníku se 

nachází robustní difuzor, který je od výbavového stupně Ambition stříbrný. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@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 k vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKushaq. 
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ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k 

vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v 
oblasti ekologie a diverzity.  

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,  
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 
 


