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Pohonné jednotky: Výkonné a úsporné motory 1,0 TSI 
a 1,5 TSI 
 

› Dva výkonné a úsporné benzinové motory TSI pokrývají výkonové spektrum od  

85 kW (115 k) do 110 kW (150 k) 

› Šestistupňová manuální převodovka, šestistupňová automatická převodovka a 

sedmistupňová automatická převodovka DSG 

 

Mladá Boleslav / Púna, 18. března 2021 – ŠKODA KUSHAQ nabízí dva úsporné, výkonné 

benzinové motory. Moderní motory TSI pokrývají výkonové spektrum od 85 kW (115 k) 

do 110 kW (150 k). Oba motory plní přísnou indickou normu BS6. Hnací moment přenáší 

standardně dodávaná šestistupňová manuální převodovka, šestistupňová automatická 

převodovka nebo sedmistupňová automatická převodovka DSG. 

 

Modulární platforma MQB-A0-IN upravená speciálně pro indický trh umožňuje v novém voze 

ŠKODA KUSHAQ použití moderních a úsporných motorů TSI. Benzinové motory s přímým 

vstřikováním paliva nabízí díky nízké spotřebě paliva dlouhý dojezd. Základní motor 1,0 TSI se 

zdvihovým objemem 1,0 l má výkon 85 kW (115 k). Přední kola pohání šestistupňová manuální 

převodovka nebo šestistupňová automatická převodovka. 

 

Vrcholná motorizace nabízí díky sedmistupňové automatické převodovce DSG komfort a 

sportovní charakter 

Jak již označení prozrazuje, má motor 1,5 TSI zdvihový objem 1,5 l. Výkon činí 110 kW (150 k). 

Stejně jako motor 1,0 TSI pohání přední kola šestistupňová manuální převodovka. K dispozici je 

také sedmistupňová automatická převodovka DSG, která skvěle kombinuje sportovní charakter 

a komfort. 

 

 

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

Veškeré informace k vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKushaq. 

 

 
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. 
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