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Citáty: Management společnosti ŠKODA AUTO o 
modernizovaném modelu ŠKODA KODIAQ 
 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO:  

„KODIAQ má pro značku ŠKODA obrovský význam. Tento model stál na počátku naší SUV 

ofenzívy a otevřel zcela nový, vysoce dynamický segment vozů SUV. Zákazníci a mezinárodní 

odborný tisk na modelu oceňují také typické přednosti vozů ŠKODA, mezi které patří vynikající 

poměr ceny a užitné hodnoty, velkorysý prostor a bohatá výbava. Vylepšili jsme profil našeho 

velkého SUV. Nové prvky, mezi které patří například Matrix-LED přední světlomety a nová 

ergonomická sedadla, zvyšují komfort a bezpečnost.“ 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu: 

„Kategorie SUV je v současné době největším segmentem na celosvětovém trhu s automobily. 

Tento trend má stoupající tendenci. Tato kategorie má obrovský význam i pro značku ŠKODA. 

V roce 2020 tvořil podíl modelů kategorie SUV na celkových dodávkách vozů značky ŠKODA téměř 

40 %. Do konce března 2021 bylo po celém světě vyrobeno více než 600 000 vozů KODIAQ. Pro 

značku ŠKODA je to skvělý úspěch, ve kterém nyní pokračuje modernizovaný model.” 

 

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast 

Technického vývoje: 
„Motory Evo modelu KODIAQ kombinují suverénní výkon, vysokou účinnost a nízké emise CO2 a 

NOx. Proces Twin Dosing, který se objevuje u naftových motorů, snižuje během úpravy výfukových 

plynů emise oxidů dusíku o přibližně 80 %. Benzinové motory pracují se vstřikovacími tlaky až 

350 bar, které zajišťují nižší spotřebu paliva. KODIAQ RS poprvé nabízí benzinový motor, který 

díky vyššímu výkonu a nižší hmotnosti dále zvyšuje dynamiku sportovního vrcholného modelu 

značky ŠKODA.“ 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO: 

„Uvedením modelu KODIAQ na trh před čtyřmi roky jsme učinili velký krok směrem k našemu 

současnému designovému jazyku. Díky cíleným, drobným úpravám má naše velké SUV nyní ještě 

emocionálnější vzhled. Nová příď působí robustněji. Nové uspořádání předních světlometů se 

čtyřokou tváří dodává vozu KODIAQ osobitý charakter. Nové prvky hliníkového vzhledu na přídi i 

zádi dodávají vozu terénní vzhled. Sportovnější design má díky novému střešnímu spoileru a ostře 

řezaným zadním světlům také záď.“ 

 

„Znovu jsme vylepšili prostorný, komfortní interiér vozu KODIAQ. Nové kontrastní prošití a 

ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi dodávají interiéru nové optické akcenty. Celkový 

dojem umocňují decentní designové prvky. Poprvé se v modelu KODIAQ objevují také elektricky 

nastavitelná ergonomická sedadla, která nabízejí ventilaci a masážní funkci.”  
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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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