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ŠKODA KODIAQ RS: Úspěšný sportovní vůz s ještě větším 
výkonem 
 

› Tradiční řada RS prvního SUV značky ŠKODA nabízí ještě větší výkon 

› Benzinový motor 2,0 TSI generace Evo má výkon 180 kW (245 k) 

› Sportovně laděný design: Nová 20" kola, specifický přední nárazník s dynamickým 

vzhledem a specifické prvky interiéru 

 

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Vrcholný sportovní model ŠKODA KODIAQ RS je 

výkonnější a má menší hmotnost. Sportovní charakter tohoto SUV podtrhuje nový 

benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k). Designové prvky karoserie v černé lesklé 

barvě a nová 20" kola z lehké slitiny Sagitarius dávají na první pohled najevo, že se jedná 

o člena rodiny RS značky ŠKODA. Součástí standardní výbavy jsou Matrix-LED přední 

světlomety. Interiér modelu KODIAQ RS zdobí sportovní sedadla s černými potahy Suedia 

a červenými kontrastními švy a výplně dveří s černými potahy Suedia a černým křížovým 

prošíváním. 

 

Oproti předchozímu naftovému motoru verze RS se výkon nového benzinového motoru 2,0 TSI 

generace Evo koncernu Volkswagen zvýšil o 4 kW (5 k) na 180 kW (245 k). Současně se o více 

než 60 kg snížila jeho hmotnost.  

 

Černé designové prvky karoserie a nová aero kola 

Modely RS nabízí typické sportovní černé prvky karoserie. Nová šestihranná maska chladiče 

s mohutnými dvojitými lamelami je u modelu KODIAQ RS v černé lesklé barvě. Na masku navazují 

užší přední světlomety, které nabízí standardně Matrix-LED technologii. Lišty kolem bočních oken 

a střešní nosiče jsou také v černém provedení. Specifický přední a zadní nárazník je lakovaný 

v barvě vozu. V porovnání s předchozím modelem má nyní KODIAQ RS vlastní, specifický přední 

nárazník s dynamickým vzhledem. Jak je již pro vozy RS typické, zadní nárazník zdobí integrovaný 

pruh odrazky táhnoucí se po celé šíři vozu. Na zádi a masce chladiče se nachází logo RS. Součástí 

standardní výbavy jsou nová 20" leštěná kola z lehké slitiny Sagitarius v černé metalické barvě 

s aerodynamickými kryty. 

 

Virtuální kokpit s režimem zobrazení Sport a červené kontrastní prošití v interiéru 

Standardně dodávaný virtuální kokpit modelu KODIAQ RS má specifický vzhled. Nabízí také pátý 

režim zobrazení Sport s otáčkoměrem a ukazatelem aktuální rychlosti umístěným uprostřed 

displeje. Sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy jsou čalouněná mikrovláknem Suedia 

v černé barvě. Zdobí je výrazné červené prošívání. Na předních sedadlech se nachází červené 

logo RS. Červené prošívání se nachází i na přístrojové desce a loketních opěrkách dveří. Výplně 

dveří jsou čalouněny mikrovláknem Suedia v černé barvě, které zdobí černé křížové prošívání. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@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 novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

 
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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