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ŠKODA KODIAQ: Modernizace úspěšného modelu SUV

› Poprvé nabízí ŠKODA KODIAQ Matrix-LED přední světlomety
› Nová vrcholná motorizace pro sportovní model ŠKODA KODIAQ RS
› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA a nová kola z lehké slitiny
› Velmi prostorný interiér s atraktivními optickými a technickými prvky

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Čtyři roky po zahájení SUV ofenzívy prochází světově 
úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ modernizací. Vůz, který může být na přání konfigurován jako 
sedmimístný, má modernizovaný emocionální vzhled. Vylepšeny byly i jeho aerodynamické 
vlastnosti. Poprvé nabízí KODIAQ inovativní Matrix-LED přední světlomety. Sportovní 
vrcholný model KODIAQ RS má kromě vylepšeného vzhledu i nový, výkonnější motor TSI. 
Od července 2021 bude modernizovaný model KODIAQ dostupný ve výbavových stupních 
Ambition, Style, L&K a ve verzích SPORTLINE a RS.

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „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.”

Nová příď a Matrix-LED přední světlomety
Díky vylepšenému designovému jazyku značky ŠKODA má KODIAQ ještě emocionálnější 
a sebevědomější vzhled. Modernizovaný model bude dostupný od července 2021 ve výbavových 
stupních Ambition, Style, L&K a také ve verzích SPORTLINE a RS. Ve výbavových stupních 
Ambition a Style je součástí předního a zadního nárazníku lišta hliníkového vzhledu, která dodává 
vozu offroadový charakter stejně jako nová příď se zvýšenou kapotou motoru a novou, 
vzpřímenější maskou chladiče. Součástí standardní výbavy jsou full LED přední světlomety. Poprvé
ŠKODA KODIAQ nabízí Matrix-LED přední světlomety. Výrazný a sportovní design podtrhují nová 
kola z lehké slitiny o průměru až 20". Speciální aero kola, nový přední a zadní nárazník a nový 
černě lakovaný střešní spoiler s finlety po stranách snižují odpor vzduchu. KODIAQ RS má nyní 
specifický přední nárazník s dynamickým designem.

Nová úroveň interiéru, poprvé v nabídce na přání Top ergonomická přední sedadla
Nové dekorační lišty, nové kontrastní prošívání a ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi 
posouvají interiér vozu KODIAQ na novou úroveň. KODIAQ poprvé nabízí elektricky nastavitelná 
Top ergonomická přední sedadla s potahem z perforované kůže, ventilací a masážní funkcí, která 
jsou součástí komfort paketu Top. Pro výbavový stupeň Style jsou na přání dostupná ekologická 
sedadla s kvalitními potahy z veganských, recyklovaných materiálů. Na přání je dostupný rovněž 
sound systém CANTON, který nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v přístrojové desce, 
subwoofer umístěný v zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto dosavadních osmi 
reproduktorů.
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Virtuální kokpit, rozšířená verze proaktivní ochrany cestujících
Virtuální kokpit s displejem o velikosti 10,25" a čtyřmi režimy zobrazení je součástí standardní 
výbavy od výbavového stupně Style. Dodatečný režim zobrazení Sport je k dispozici pro modely 
KODIAQ RS a KODIAQ SPORTLINE. Paletu asistenčních systémů doplňuje rozšířená verze 
proaktivní ochrany cestujících. Díky dodatečným radarovým senzorům na zádi dokáže nová verze 
reagovat i v případě, pokud vozidlu hrozí náraz zezadu.

KODIAQ RS má nový benzinový motor
Sportovní vrcholný model KODIAQ RS se kromě proměny vizáže může pyšnit i novým benzinovým 
motorem 2,0 TSI generace Evo koncernu Volkswagen s výkonem 180 kW (245 k). Je tak o 4 kW 
(5 k) výkonnější než předchozí naftový motor a zároveň o více než 60 kg lehčí. Společně s novou 
sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, která je lehčí o 5,2 kg, je tak agregát ještě 
výkonnější. Do nové generace Evo koncernu Volkswagen patří také benzinové motory 1,5 TSI o 
výkonu 110 kW (150 k) a 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) stejně jako naftové motory 2,0 TDI o 
výkonu 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k).

Představením vozu KODIAQ zahájila ŠKODA AUTO v roce 2016 úspěšnou SUV ofenzívu. Svým 
výrazným emocionálním designem, vysokou kvalitou zpracování a vynikajícím poměrem ceny 
a výkonu okamžitě přesvědčil zákazníky, automobilové experty i odborný tisk. KODIAQ boduje 
především prostorností, zejména při své délce 4,7 m. Díky na přání dostupné sklopné třetí řadě 
sedadel nabízí KODIAQ místo až pro sedm cestujících. Po sklopení zadních sedadel činí objem 
zavazadlového prostoru 2 065 l. 

Vyráběn a úspěšný po celém světě
Výroba modelu KODIAQ byla zahájena v roce 2016 v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách v České 
republice. V rámci SUV ofenzívy investovala automobilka ŠKODA AUTO do modernizace tohoto 
závodu do konce roku 2018 v přepočtu více než 290 milionů eur a vybudovala zde také 
kompetenční centrum pro výrobu vozů kategorie SUV. Aby uspokojila velký mezinárodní zájem, 
zřídila ŠKODA AUTO v následujících letech výrobní linky i v Číně, Indii a Rusku. Do konce března 
2021 bylo po celém světě vyrobeno více než 600 000 vozů KODIAQ.
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Příběh vozů SUV značky ŠKODA: Na začátku byl KODIAQ

› SUV ofenzívu značky ŠKODA zahájil KODIAQ v roce 2016
› V současné době je v nabídce osm modelů SUV značky ŠKODA
› Předchůdcem byla TREKKA; cestu k moderním vozům SUV připravila ŠKODA YETI 

v roce 2009

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Současnou SUV ofenzívu značky ŠKODA zahájil KODIAQ v
roce 2016. Svého předchůdce však měl již před 50 lety. V roce 1966 byly na Novém Zélandě 
vyrobeny první terénní vozy TREKKA, které jako základ využívaly dobový model OCTAVIA. 
Celkem bylo vyrobeno přibližně 3 000 vozů. Cestu k moderním SUV připravila v roce 2009 
ŠKODA YETI. Současnou SUV rodinu značky ŠKODA, kterou nyní tvoří osm členů, 
odstartoval KODIAQ.

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, říká: 
„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.”

Předchůdcem současných SUV značky ŠKODA byla ŠKODA TREKKA, která se od roku 1966 
vyráběla na Novém Zélandě a převzala podvozek dobového modelu OCTAVIA. Do roku 1972 
vzniklo přibližně 3 000 vozů, které se prodávaly na Novém Zélandě, ale byly vyváženy i do 
Austrálie, na Fidži, Samou a do Vietnamu. První moderní SUV značky ŠKODA byl výrazný a velmi 
praktický model YETI v roce 2009. Velkou SUV ofenzívu odstartoval v roce 2016 model KODIAQ.

Rodina vozů SUV se rozrostla na osm členů
Po modelu KODIAQ, který je na přání dostupný v sedmimístném provedení, následoval v roce 
2017 KAROQ. V roce 2018 KODIAQ dostal jako první SUV značky ŠKODA verzi RS. V témže roce 
byl speciálně pro čínský trh vyvinut KAMIQ jako nový, kompaktní vstupní model a SUV kupé 
KODIAQ GT. V roce 2019 představila ŠKODA AUTO další čínskou exkluzivitu – KAMIQ GT. Ve 
stejném roce bylo v Evropě uvedeno na trh městské SUV KAMIQ postavené na bázi modulární 
platformy MQB-A0. V roce 2020 vstoupila ŠKODA AUTO do éry elektromobility, kde pokračuje 
v úspěšném příběhu vozů SUV. Elektrický vůz ENYAQ iV doplnil názvosloví vozů SUV o „E“ na 
začátku. Nejmladším členem rodiny SUV značky ŠKODA je KUSHAQ, speciálně vyvinutý pro 
indický trh. Celkem bylo dosud vyrobeno více než dva miliony vozů SUV značky ŠKODA. V roce 
2020 tvořil podíl modelů SUV na celkových dodávkách téměř 40 %.

KODIAQ je žádaný po celém světě
KODIAQ je pro automobilku ŠKODA AUTO celosvětově úspěšný model. Do konce března 2021 
bylo vyrobeno a dodáno zákazníkům více než 600 000 exemplářů tohoto velkého SUV. Kvůli 
vysoké poptávce je KODIAQ vyráběn kromě českého závodu v Kvasinách také v Číně, Indii a 
Rusku. KODIAQ je dodáván na 60 trhů po celém světě.
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Počet vyrobených vozů KODIAQ a KODIAQ GT (seřazeno dle výrobních závodů, 
stav k 21.3.2021):

Česká republika – Kvasiny 362 593

Čína - Čchang-ša 154 877

Indie - Aurangábád 4 920

Rusko – Nižnij Novgorod 79 180

Celkem 601 570
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Exteriér: Nová příď a výraznější vzhled

› Vyšší kapota motoru, nová maska chladiče a lišty hliníkového vzhledu v náraznících
› Úzké LED přední světlomety v novém designu, Matrix-LED verze je dostupná na přání
› Vylepšená aerodynamika a nová kola z lehké slitiny o průměru až 20"

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ má díky optickým úpravám
ještě robustnější vzhled. Vylepšena byla i aerodynamika. Zvýšená, výrazná kapota motoru a 
nová, vzpřímenější maska chladiče zvýrazňují celkový vzhled vozu. Ve výbavových stupních
Ambition a Style má KODIAQ na předním a zadním nárazníku lišty hliníkového vzhledu, které
podtrhují offroadový design. Úzké full LED přední světlomety, dostupné také v Matrix-LED 
verzi, zaručují společně s nově uspořádanými mlhovými světlomety výrazný vzhled i v noci. 
ŠKODA KODIAQ má také nová kola z lehké slitiny o průměru až 20". Modernizovaný model 
bude dostupný od července 2021 ve výbavových stupních Ambition, Style, L&K a ve verzích 
SPORTLINE a RS.

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „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.“

Od července 2021 bude modernizovaná ŠKODA KODIAQ dostupná ve výbavových stupních 
Ambition, Style, L&K a ve verzích SPORTLINE a RS. Příď je nyní výraznější, kapota motoru byla 
zboku nad podběhy předních kol výrazně zvýšena. Šestihranná maska chladiče, kterou zdobí 
mohutné dvojité lamely, je vzpřímenější. Na masku navazují standardně dodávané full LED přední 
světlomety. Ty jsou užší než u předchůdce a společně s mlhovými světlomety umístěnými pod nimi 
nebo se samostatným LED modulem v případě vyšší verze světlometů tvoří nezaměnitelnou 
čtyřokou tvář. Charakteristický vzhled je ještě patrnější v noci, kdy po zapnutí potkávacích světel ve
verzi s Matrix-LED technologií současně svítí dva LED moduly.

KODIAQ poprvé s Matrix-LED předními světlomety
KODIAQ poprvé nabízí inovativní Matrix-LED přední světlomety, které jsou od výbavového stupně 
Style dostupné na přání. U modelů SPORTLINE, L&K a RS jsou součástí standardní výbavy. 
Umožňují mít neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud kamera v
čelním skle rozpozná vozidla či osoby a objekty s reflexními prvky, inteligentní světla automaticky 
zajistí, aby nedošlo k jejich oslnění. Matrix-LED světlomety také nabízí rozličné režimy svícení pro 
různé jízdní situace a povětrnostní podmínky, například pro jízdu ve městě, na dálnici, při dešti 
nebo v mlze. Základní verze LED světlometů má oddělené LED moduly potkávacích a dálkových 
světel a světel denního svícení, obrysového světla a směrovek. Pod nimi se nacházejí mlhové 
světlomety s halogenovými světly. 
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Nový přední a zadní nárazník
Nový design má přední i zadní nárazník. Trojrozměrný přední nárazník je lakovaný v barvě vozu. 
Ve spodní části se nachází nasávací otvor s krystalickou mřížkovanou strukturou, po stranách 
ohraničený designovým prvkem ve tvaru písmene L, který naznačuje vzduchové clony Air Curtain. 
Přední nárazník zakončuje aerodynamický černý přední spoiler s lištou hliníkového vzhledu. 
Stejnou lištu má také zadní difuzor. Skulpturální zadní nárazník je rovněž lakovaný v barvě vozu. 
Černá lišta umístěná pod širokou nákladovou hranou s dvěma krystalickými reflektory podtrhuje šíři
vozu. KODIAQ RS má nyní vlastní, specifický přední nárazník s dynamickým vzhledem.

Černě lakovaný střešní spoiler a ostře řezaná LED zadní světla
Nový černě lakovaný střešní spoiler vůz opticky rozšiřuje. Společně s černě lakovanými bočními 
finlety, které jsou známé také z výroby letadel, zlepšuje boční spoiler aerodynamické vlastnosti a 
pomáhá tak snižovat emise CO2. Ve spoileru je zabudováno třetí brzdové světlo. Dynamický vzhled
vozu podtrhuje sklo pátých dveří, které je nyní plošší, a také užší, ostře řezaná Top LED zadní 
světla, která jsou součástí standardní výbavy. Ta jsou také vybavena dynamickými směrovými 
světly a animovaným uvítacím režimem. Zadní světla mají krystalické prvky a ukazují typický tvar 
koncových světel ve tvaru písmene C.

Nová kola z lehké slitiny o průměru až 20"
Robustní vzhled vozu ŠKODA KODIAQ podtrhují výrazné černé boční prahy z odolného plastu 
a mohutné přední a zadní podběhy kol s nápadnými černými plastovými lištami. KODIAQ je 
vybaven koly z lehké slitiny o průměru 17" až 20", která podtrhují robustní vzhled tohoto SUV díky 
výraznému designu, typickému pro značku ŠKODA. Aero kola o velikosti 18" až 20" navíc snižují 
odpor vzduchu. Nová 20" broušená kola z lehké slitiny Sagitarius v černé metalické barvě vozu 
KODIAQ RS mají aerodynamické plastové kryty. Nová jsou také 18" kola z lehké slitiny Askella, 
19" kola z lehké slitiny Cursa a 20" kola z lehké slitiny Merope.
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Interiér: Nové komfortní prvky posouvají interiér na vyšší 
úroveň

› Poprvé v nabídce kožená sedadla s ventilací a masážní funkcí, dostupná na přání
› Nové kontrastní švy, dekory a ambientní osvětlení s rozšířenými funkcemi
› Součástí základní výbavy je dvouramenný volant; tříramenný sportovní volant standardně 

v modelech SPORTLINE a RS

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – ŠKODA posunula interiér vozu KODIAQ na vyšší úroveň. 
KODIAQ, který na přání nabízí až sedm míst díky sklopné třetí řadě sedadel, přináší nové 
dekorační lišty a dodatečné kontrastní švy na přístrojové desce a ve výplni dveří. Poprvé 
jsou v této modelové řadě na přání Top ergonomická přední sedadla s ventilací a masážní 
funkcí. Ambientní LED osvětlení je k dispozici s rozšířenými funkcemi.

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „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.”

ŠKODA KODIAQ nabízí velkorysý prostor a také kvalitně zpracovaný interiér s mnoha designovými
prvky. Patří mezi ně například šedé kontrastní švy, které zdobí celou šíři přístrojové desky.
KODIAQ RS má kontrastní švy v červené barvě. Švy zdobí také výplně dveří. Přístrojová deska 
a dveře mají nové dekorační lišty v designu broušeného hliníku ve výbavovém stupni Ambition 
a v designu Linear Diamonds ve výbavovém stupni Style. Optické akcenty dodává interiéru 
výbavových stupňů Style a L&K chromovaný rámeček madel dveří. Ambientní LED osvětlení nově 
iluminuje prostor pro nohy v deseti barvách a odkládací schránky v předních dveřích v barvě bílé. 
Po otevření dveří řidiče a spolujezdce se na zem promítá logo ŠKODA. Ambientní LED osvětlení je 
součástí ambientního paketu, dostupné na přání ve výbavovém stupni Style. U modelů L&K, 
SPORTLINE a RS je ambientní LED osvětlení součástí standardní výbavy.

Špičkový komfort zajišťují na přání dostupná Top ergonomická přední sedadla
Poprvé jsou ve voze ŠKODA KODIAQ na přání dostupná elektricky nastavitelná Top ergonomická 
přední sedadla, která jsou součástí komfort paketu Top. Ta jsou čalouněna perforovanou kůží 
a nabízí ventilaci a masážní funkci. Délku sedáku lze v případě potřeby manuálně nastavit. 
Integrovaná paměťová funkce ukládá osobní nastavení a aktivuje je jednoduchým stiskem tlačítka. 
Standardně dodávaná přední sedadla čalouněná perforovanou kůží modelu L&K mají nastavitelnou
ventilaci. Pro výbavový stupeň Style jsou na přání dostupná ekologická sedadla s kvalitními potahy 
z veganských recyklovaných materiálů. Součástí výbavového stupně Ambition jsou sedadla 
s novým látkovým potahem. Výbavový stupeň Style má ve standardní výbavě sedadla s potahem 
v kombinaci látky a kůže.

Nový design dvouramenného a tříramenného volantu
Multifunkční kožený volant modelu KODIAQ má nový design. Do výbavového stupně L&K je 
standardně nabízen volant dvouramenný. Sportovní tříramenný volant je k dispozici na přání; 
u modelů SPORTLINE a RS je součástí standardní výbavy. Pomocí otočných ovladačů a tlačítek 
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lze řídit různé funkce vozu, asistenční systémy a infotainment, aniž by bylo nutné pustit volant 
z rukou. Některé asistenční systémy nabízí u volantů, které mohou být na přání vyhřívané, také 
funkci Detekce rukou, která v pravidelných intervalech kontroluje, zda má řidič ruce na volantu, 
nebo umí zjistit v případě zdravotní indispozice, že již vozidlo neovládá. U vozidel vybavených 
automatickou převodovkou DSG je volant vždy vybaven i řadicími pádly, kterými lze manuálně volit 
rychlostní stupně.

Rozšířený sound systém CANTON
V rámci modernizace modelu ŠKODA KODIAQ byl také rozšířen na přání dostupný sound systém 
CANTON, který nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v přístrojové desce, subwoofer 
umístěný v zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto dosavadních osmi reproduktorů. Dva 
nové reproduktory s chromovaným rámečkem se nachází ve výplni předních dveří. Ve výbavovém 
stupni L&K a u modelu KODIAQ RS je sound systém CANTON s celkovým výkonem 575 W 
součástí standardní výbavy. Sound systém CANTON je exkluzivně součástí navi paketu Top.
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Konektivita: Moderní infotainment

› Infotainment systémy s úhlopříčkou až 9,2" a stálým připojením k internetu
› Virtuální kokpit s displejem o velikosti 10,25" je součástí standardní výbavy od 

výbavového stupně Style

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – ŠKODA KODIAQ nabízí moderní infotainment systémy 
s digitálním DAB tunerem, digitální asistentkou Laurou a rozsáhlými online službami včetně 
web rádia. Bolero, Amundsen a Columbus, které patří do třetí generace modulární platformy 
infotainmentu koncernu Volkswagen, jsou pomocí zabudované karty eSIM vždy online. 
Virtuální kokpit s displejem o velikosti 10,25" je součástí standardní výbavy od výbavového 
stupně Style.

Infotainment systémy ve voze ŠKODA KODIAQ jsou díky zabudované kartě eSIM vždy online. 
Nabízí take rozsáhlé funkce. Digitální asistentka Laura rozumí pokynům v celkem 15 jazycích; 
v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině také celým vysloveným větám. 
Infotainmenty nabízí standardně digitální DAB tuner a web rádio. Nové aplikace infotainmentu 
zobrazují zprávy, počasí nebo umožňují synchronizaci osobního Google kalendáře. Díky 
bezdrátové technologii SmartLink lze prostřednictvím Android Auto, Apple CarPlay a MirrorLink™ 
připojit chytré telefony. Služby Infotainment Online, které jsou součástí ŠKODA Connect, umožňují 
například vzdálený přístup pomocí aplikace MyŠKODA. Řidič tak může na dálku přes mobilní 
telefon vůz odemknout nebo zamknout, zobrazit aktuální pozici vozu na mapě nebo aktivovat 
výstražná světla a klakson, aby vůz na velkém parkovišti snadno našel.

Dotykové displeje o velikosti až 9,2"
Bolero a Amundsen mají dotykový displej o velikosti 8". Vrcholný navigační systém Columbus má 
displej o velikosti 9,2". Mapové podklady a software systému se aktualizují „vzduchem“. Součástí 
navi paketů je nabíjecí box pro smartphone, který umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního 
telefonu. Moderní USB-C konektory umožňují propojení a nabíjení mobilních přístrojů. Na přání je 
dostupný také USB-C konektor u vnitřního zpětného zrcátka.

10,25" virtuální kokpit součástí standardní výbavy od výbavového stupně Style
Virtuální kokpit s displejem o velikosti 10,25" a čtyřmi režimy zobrazení, které lze indidivuálně 
nakonfigurovat, je součástí standardní výbavy od výbavového stupně Style. Modely 
KODIAQ SPORTLINE a KODIAQ RS nabízí dodatečný režim zobrazení Sport. 
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Motory: Dva naftové a tři benzinové motory generace Evo

› ŠKODA KODIAQ nabízí motory o výkonu od 110 kW (150 k) do 180 kW (245 k)
› Základní motor 1,5 TSI je vybaven pohonem předních kol a manuální převodovkou
› Výkonnější motory jsou standardně vybaveny pohonem všech kol a sedmistupňovou 

automatickou převodovkou DSG

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Moderní úsporné motory modelu ŠKODA KODIAQ pochází
z nové generace Evo. Dva naftové a tři benzinové motory pokrývají výkonové spektrum od 
110 kW (150 k) do 180 kW (245 k). Proces Twin Dosing, který se objevuje u obou naftových 
motorů, snižuje během úpravy výfukových plynů emise oxidů dusíku (NOx) až o 80 %. 
Poprvé nabízí KODIAQ RS benzinový motor 2,0 TSI. Základní motor 1,5 TSI se jako jediný 
pojí se šestistupňovou manuální převodovkou a je dodáván výhradně s pohonem předních 
kol. U všech ostatních verzí je součástí standardní výbavy sedmistupňová automatická 
převodovka DSG. U motorů s výkonem od 140 kW (190 k) je součástí standardní výbavy také
pohon všech kol.

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického 
vývoje, říká: „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.“

Díky optimalizaci systému úpravy výfukových plynů SCR se dvěma katalyzátory vypouští oba 
naftové motory generace Evo až o 80 % méně oxidů dusíku (NOx). Během takzvaného procesu 
Twin Dosing dochází k vstřikování AdBlue® před dva SCR katalyzátory, které jsou řazené za sebou.
Oproti předchozím motorům byla optimalizována kliková hřídel a provedeny změny ve vedení 
výfukových plynů, v turbodmychadle, vstřikovací soustavě a systému řízení provozní teploty 
motoru, což vede ke snížení spotřeby. Výkonnější varianta naftového motoru má také lehčí písty 
z hliníkové slitiny a turbodmychadlo chlazené vodou. Motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je 
k dispozici s pohonem předních nebo všech kol. Motor 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) nabízí 
standardně pohon všech kol. Oba naftové motory se pojí se sedmistupňovou automatickou 
převodovkou DSG.

Benzinový motor 1,5 TSI s pohonem předních kol a manuální převodovkou
Benzinové motory generace Evo jsou ještě účinnější než jejich předchůdci. Vysoký vstřikovací tlak 
až 350 bar zajišťuje nižší hydraulické ztráty a nižší spotřebu paliva. Motor 1,5 TSI je také vybaven 
technologií aktivního řízení válců (ACT), která při nízké zátěži automaticky odpojuje dva válce a 
snižuje tak spotřebu. Základní motor řady KODIAQ je dodáván výhradně s pohonem předních kol 
a jako jediný se pojí s manuální šestistupňovou převodovkou. Na přání je dodávaná sedmistupňová
automatická převodovka DSG. Ta je společně s pohonem všech kol součástí standardní výbavy u 
motoru 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k). Stejnou výbavu má také motor 2,0 TSI o výkonu 180 kW 
(245 k), který model KODIAQ nabízí poprvé a který pohání sportovní vrcholný model KODIAQ RS.
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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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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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