
TISKOVÁ MAPA 
Strana 1 z 2 

 
 
Tisková mapa ŠKODA KODIAQ || Úvod || Kontakty  
 

 

ŠKODA KODIAQ: Modernizace úspěšného modelu SUV 
 

› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA a nové offroadové designové prvky 

› Prostorný interiér je komfortnější a využívá trvale udržitelné materiály 

› Poprvé nabízí ŠKODA KODIAQ Matrix-LED přední světlomety a Top ergonomická sedadla 

› Úspornější motory generace Evo a nová vrcholná motorizace modelu KODIAQ RS 

› Vůz je k dispozici ve výbavových stupních Ambition, Style a ve verzích L&K, SPORTLINE 

a RS 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Čtyři roky po uvedení na trh prochází světově 

úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ rozsáhlou modernizací. Vůz přináší vylepšený, výraznější 

designový jazyk. Poprvé nabízí KODIAQ Matrix-LED přední světlomety a Top ergonomická 

přední sedadla s ventilací a masážní funkcí. Do široké nabídky úsporných motorů generace 

Evo patří také nový výkonnější motor TSI vrcholného sportovního modelu KODIAQ RS. Vůz, 

který může být na přání konfigurován jako sedmimístný, je dostupný ve výbavových 

stupních Ambition, Style a ve verzích L&K, SPORTLINE a RS. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Před čtyřmi lety 

přinesl KODIAQ do segmentu vozů SUV přednosti vozů ŠKODA, mezi které patří velkorysý prostor, 

mnoho prvků Simply Clever a vynikající poměr ceny a užitné hodnoty. Tyto přednosti nabízí 

samozřejmě také modernizovaná verze bestselleru značky ŠKODA. Model KODIAQ jsme dále 

vylepšili. Současná verze tak nyní nabízí vyšší úroveň komfortu, efektivnější motory a svěží, 

výrazný vzhled. Jsem přesvědčen, že modernizovaná verze naváže na úspěšný příběh vozu 

KODIAQ.“ 

 

Ještě výraznější vzhled, poprvé v nabídce na přání Matrix-LED přední světlomety 

Modernizovaný model KODIAQ má vylepšený designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA. Ve 

výbavových stupních Ambition a Style je součástí předního a zadního nárazníku lišta s hliníkovým 

dekorem, která dodává vozu robustní vzhled. K výraznějšímu designu přispívá rovněž nová přední 

část se vzpřímenější šestihrannou maskou chladiče. LED přední světlomety, které jsou součástí 

standadní výbavy, jsou užší a působí tak dynamičtějším dojmem. Poprvé ŠKODA KODIAQ nabízí 

na přání Matrix-LED přední světlomety. 19" kola z lehké slitiny Procyon a 20" kola z lehké slitiny 

Sagitarius vozu KODIAQ RS mají odnímatelné kryty, které vylepšují jejich aerodynamické 

vlastnosti. Speciální aerodynamická kola, nový přední a zadní nárazník a nový černě lakovaný 

střešní spoiler s finlety po stranách přispívají ke snížení odporu vzduchu.  

 

Interiér šetrnější k životnímu prostředí, poprvé v nabídce na přání Top ergonomická přední 

sedadla 

Moderní vzhled interiéru dotvářejí nové dekorační lišty, nové kontrastní prošívání a ambientní LED 

osvětlení s rozšířenými funkcemi. KODIAQ také poprvé nabízí na přání 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 trvale udržitelných veganských recyklovaných materiálů.  
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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  
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Pro aktuální informace nás sledujte na: twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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