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Bezpečnost: pokročilé asistenční systémy a až šest airbagů 
 

› Poprvé v Indii ESC ve standardní výbavě pro všechny výbavové stupně 

› Vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti zajišťuje široká nabídka asistenčních systémů, 

včetně multikolizní brzdy, systému kontroly tlaku v pneumatikách a Asistenta při rozjezdu 

do kopce, který je dostupný na přání  

› Úchyty ISOFIX a TopTether pro bezpečné upevnění dětských sedaček 

› Dešťový senzor pro automatické spuštění stěračů, parkovací senzory a zadní kamera pro 

snadné parkování 

 

Mladá Boleslav/Púna, 26. června 2021 – ŠKODA KUSHAQ se může pochlubit také vynikajícími 

prvky aktivní i pasivní bezpečnosti. Systém ESC (Electronic Stability Control) je součástí 

standardní výbavy všech výbavových stupňů, což je v tomto segmentu na indickém trhu vůbec 

poprvé. Cestující jsou chráněni až šesti airbagy, zatímco dětem zajišťují nejvyšší možnou 

bezpečnost úchyty ISOFIX a TopTether. Parkovací senzory a ve vyšších výbavových stupních 

couvací kamera usnadňují parkování. Do výbavy na přání dále patří také systém kontroly tlaku 

v pneumatikách a asistent při rozjezdu do kopce. 

 

Díky využití platformy MQB-A0-IN, která je pro indický trh speciálně upravenou variantou koncernové 

modulární platformy MQB, disponuje nový KUSHAQ vysokou úrovní pasivní bezpečnosti a mnoha 

asistenčními systémy. Bezpečné řízení za všech okolností zajišťuje systém ESC, který je součástí 

standardní výbavy všech výbavových stupňů. To je v tomto segmentu vozů v Indii vůbec poprvé. 

Systém ESC rovněž umožňuje využívat asistent při rozjezdu do kopce, který je součástí standardní 

výbavy ve výbavovém stupni Style. Multikolizní brzda zabraňuje potenciálním druhotným kolizím tím, 

že v případě nehody vozidlo automaticky zastaví. 

 

Příjemná asistence při jízdě i parkování 

Nová ŠKODA KUSHAQ je vybavena řadou asistenčních systémů, které řidičům zpříjemňují jízdu i 

parkování. Mezi ty, jež jsou k dispozici na přání, patří tempomat a světelný a dešťový senzor, který 

v případě potřeby automaticky zapne potkávací světla, resp. stěrače. KUSHAQ je sériově vybaven 

zadními parkovacími senzory. Od výbavového stupně Ambition je k dispozici také zadní parkovací 

kamera, která zobrazuje pomocí vodicích linií vzdálenost od případných překážek. Pro nejvyšší 

výbavový stupeň Style patří mezi výbavu na přání také systém kontroly tlaku v pneumatikách. 

 

Rozsáhlé prvky pasivní bezpečnosti 

ŠKODA KUSHAQ je vybavena širokou škálou prvků pasivní bezpečnosti, které v případě nehody 

zajišťují vynikající úroveň ochrany řidiče i ostatních cestujících. Všech pět sedadel je vybaveno 

tříbodovými bezpečnostními pásy a výškově nastavitelnými hlavovými opěrkami. K bezpečnému 

upevnění dětských sedaček slouží ve standardní výbavě úchyty ISOFIX a TopTether na zadních 

sedadlech. V případě nárazu jsou cestující chráněni až šesti airbagy.  
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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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