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Interiér: elegantní, moderní a Simply Clever  
 

› Interiér nabízí velkorysý prostor a mnoho úložných míst 

› Zavazadlový prostor o objemu 385 litrů a také mnoho typických Simply Clever prvků 

› Klimatizace Climatronic a kožená přední sedadla s ventilační funkcí  

 

Mladá Boleslav/Púna, 26. června 2021 – Nová ŠKODA KUSHAQ nabízí dostatek prostoru a 

mnoho úložných míst. Nejvýraznějším prvkem je volně stojící displej infotainmentu o velikosti 

až 10". Aplikace SKODA Play Apps je již předinstalována z výroby. Ještě osobitější vzhled 

zajišťují chromované detaily a na přání dodávaná barevná přístrojová deska. Od výbavového 

stupně Ambition je součástí výbavy mimo jiné automatická klimatizace Climatronic 

s dotykovým ovládacím panelem a funkcí Air Care. Nejvyšší výbavový stupeň Style je navíc 

vybaven ventilovanými předními sedadly potaženými perforovanou kůží. Všechny výbavové 

stupně modelu KUSHAQ nabízejí zavazadlový prostor o velkorysém objemu 385 l a spoustu 

Simply Clever prvků. 

 

ŠKODA KUSHAQ je k dispozici ve třech výbavových stupních: Active, Ambition a Style. Již základní 

varianta Active je vybavena mimořádně výkonnou klimatizací a od výbavy Ambition disponuje 

ŠKODA KUSHAQ automatickou klimatizací Climatronic s dotykovým ovládacím panelem. Nejvyšší 

výbavový stupeň Style nabízí ještě více komfortních prvků. Do standardní výbavy zde navíc patří 

přední ventilovaná sedadla potažená perforovanou kůží. Středová loketní opěrka a loketní opěry ve 

dveřích jsou z umělé kůže. Ve výbavovém stupni Style je součástí standardní výbavy také elektricky 

ovládané střešní okno, bezklíčové odemykání KESSY a automaticky zatmívatelné vnitřní zpětné 

zrcátko. 

 

Svěží barvy a chromované detaily 

Interiér se vyznačuje svěžími barvami, ambientním osvětlením a chromovanými prvky. Ve výbavovém 

stupni Style je kromě přístrojové desky standardně dodávané v metalické černé barvě k dispozici také 

přístrojová deska v zářivě oranžové, zatímco výbavový stupeň Ambition ji nabízí ve stříbrném 

provedení. Oranžová barva se v interiéru nachází na více místech, například na látkových sedadlech 

ve výbavovém stupni Ambition nebo na kontrastním prošívání kožených sedadel a na loketní opěrce 

ve výbavovém stupni Style. Vpředu i vzadu se nachází LED čtecí lampičky. Od výbavy Ambition zdobí 

ambientní osvětlení palubní desku a vnitřní kliky dveří. Ty jsou spolu s tlačítkem ovládání ruční brzdy 

a výdechy ventilace od výbavového stupně Ambition chromované, hlavice řadicí páky je kožená. 

Rozšířený chrom paket ve výbavovém stupni Style zahrnuje navíc chromované ozdobné lišty na 

přístrojové desce a na rámečku okolo řadicí páky.  

 

Odkládací prostory v interiéru o objemu až 26,2 l  

KUSHAQ je vybaven centrálním, volně stojícím dotykovým displejem infotainmentu, který umožňuje 

vícedotykové ovládání podobně jako u mobilního telefonu a dvouramenným multifunkčním volantem 

známým z ostatních modelů značky ŠKODA. U vozidel vybavených sedmistupňovou automatickou 

převodovkou DSG, která je k dispozici na přání, je volant vybaven pádly, kterými lze volit rychlostní 

stupně. Spodní část přístrojové desky kopíruje tvar masky chladiče. Speciální odkládací prostor na 

palubní desce byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám indických zákazníků. Řidič tak může mít stále 

na očích pevně připevněný talisman pro štěstí. Interiér celkem nabízí úložné prostory o objemu až 

26,2 l.  
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Snadno přístupný zavazadlový prostor o objemu 385 l 

ŠKODA KUSHAQ má zavazadlový prostor o objemu 385 l. V případě potřeby ho lze zvětšit až na 

1 405 l, a to po sklopení zadních sedadel, která je možné od výbavového stupně Ambition sklopit 

v poměru 60:40. Zavazadlový prostor činí ještě praktičtějším háčky, síťový program, úchyty pro 

upevnění lékárničky nebo osvětlení. Úchyty TopTether na zadních sedadlech umožňují bezpečné 

upevnění dvou dětských sedaček. 

 

Simply Clever prvky typické pro značku ŠKODA  

KUSHAQ je vybaven také řadou Simply Clever prvků, které zákazníkům značky ŠKODA zpříjemňují 

každodenní užívání vozu. Patří mezi ně i technologie jako SmartLink pro bezdrátové připojení 

Apple CarPlay a Android Auto nebo Phone Box pro bezdrátové nabíjení telefonu. V nabídce jsou také 

kapsy pro uložení telefonu na zadní straně opěradel předních sedadel, elastický pásek v odkládacím 

prostoru všech dveří nebo schránka na brýle. Červené reflexní odrazky ve tmě upozorní automobily 

jedoucí zezadu na otevřené dveře. Mezi tradiční Simply Clever prvky patří háčky na tašky 

v zavazadlovém prostoru, držák parkovacích lístků na A-sloupku nebo držák nápojů ve středové 

konzoli s protiskluzovou podložkou, díky čemuž může řidič snadno a pohodlně otevřít láhev jen jednou 

rukou.  

 

 

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. 
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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. 

 


