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Nová ŠKODA KUSHAQ: první ŠKODA z Indie pro Indii 
 

› První sériově vyráběný model v Indii v rámci projektu INDIA 2.0 

› Výrazné, prostorné SUV postavené na platformě MQB-A0-IN, která je vyvinutá společností 

ŠKODA AUTO pro Indii 

› Název je odvozen od slova „Kushak“, které znamená ve starém indickém jazyce sanskrt král 

nebo vládce 

 

Mladá Boleslav/Púna, 26. června 2021 – ŠKODA KUSHAQ představuje začátek nové éry 

společnosti ŠKODA AUTO v Indii. Toto SUV je prvním sériovým modelem v rámci projektu 

INDIA 2.0 vyvinutým a vyráběným v Indii pro místní trh. Jméno pochází z několik tisíciletí 

starého indického jazyka sanskrt, v němž „Kushak“ znamená král nebo vládce. Značky ŠKODA 

a Volkswagen zahajují s modelem KUSHAQ na indickém trhu modelovou ofenzívu. Celkem 

vzniknou čtyři modely postavené na platformě MQB-A0-IN. Jedná se o modulární platformu 

MQB-A0 koncernu Volkswagen speciálně upravenou pro indický trh. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Indie nabízí pro značku 

ŠKODA a koncern Volkswagen velký růstový potenciál, na který nyní reagujeme produktovou 

ofenzívou. Tu realizujeme v rámci projektu INDIA 2.0. Jako první bude na trh uvedena 

ŠKODA KUSHAQ. Naše nové kompaktní SUV je dokonale přizpůsobeno pro potřeby indických 

zákazníků a jsem přesvědčen, že bude mít úspěch. Chtěl bych poděkovat Gurpratapu Boparaiovi 

a celému jeho týmu: Postavili jste skvělý vůz.“ 

 

Gurpratap Boparai, generální ředitel společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited, 

dodává: „Představením modelu KUSHAQ začíná pro naše závody v Indii nová éra. Zároveň Indie 

ukazuje celému světu své odborné znalosti v oblasti designu, strojírenství a výroby. Jsme na tento 

model nesmírně hrdí. Pro značku ŠKODA a koncern Volkswagen je to opravdový milník. Díky 

emotivnímu designu, nejvyšší kvalitě zpracování, bohaté výbavě, vynikající aktivní i pasivní 

bezpečnosti a početné nabídce Simply Clever prvků má ŠKODA KUSHAQ ideální předpoklady pro 

úspěch na velmi dynamickém trhu a ve stále rostoucím segmentu SUV střední třídy."  

 

KUSHAQ znamená král nebo vládce 

Název vozu KUSHAQ pochází ze sanskrtu, starého indického „jazyka bohů", který se dodnes používá 

a v němž „Kushak“ znamená král nebo vládce. Název odkazuje na indický původ modelu a podtrhuje 

jeho sebevědomý vzhled. Kromě toho také navazuje na jednotné názvosloví vozů SUV značky 

ŠKODA, jejichž označení začíná písmenem „K" a končí písmenem „Q". 
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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 

 

 

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 vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem #SkodaKushaq. 

 

 

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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