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Interiér: Moderní a dle představ indických zákazníků  
 

› Interiér s digitálním přístrojovým panelem, ambientním osvětlením a speciálním odkládacím 

prostorem na palubní desce 

› Vůz skvěle vybavený pro Indii: Výkonná klimatizace a ventilovaná přední sedadla 

 

Mladá Boleslav/Púna, 18. listopadu 2021 – V novém voze SLAVIA je použit současný koncept 

interiéru známý z evropských modelů ŠKODA. Centrálním prvkem je samostatně stojící 

obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou až 10". Dalším výrazným prvkem jsou kulaté boční 

výdechy ventilace. Od výbavového stupně Ambition je součástí standardní výbavy automatická 

klimatizace Climatronic s dotykovým ovládacím panelem a funkcí Air Care. Nejvyšší výbavový 

stupeň Style je vybaven komfortními prvky, mezi které patří kožená přední sedadla s ventilační 

funkcí. 

 

SLAVIA využívá současný koncept interiéru značky ŠKODA. Stejně jako v ostatních modelových 

řadách značky ŠKODA je centrálním prvkem interiéru centrální, samostatně stojící obrazovka 

infotainmentu s dotykovým ovládáním. Pod dotykovým displejem s úhlopříčkou až 10" kopíruje 

charakteristická linie tvar masky chladiče a vytváří i opěrku pro ruku, která ovládá dotykovou 

obrazovku. Šíři interiéru s velkorysým prostorem podtrhuje horizontální barevná dekorační lišta, 

která se táhne až ke kulatým bočním výdechům ventilace.  

 

Digitální přístrojový panel, ambientní osvětlení a speciální designový prvek 

Nejvyšší výbavový stupeň Style nabízí digitální přístrojový panel s 8" barevným displejem. Ostatní 

výbavové stupně nabízí klasické analogové ukazatele. Dvouramenný multifunkční volant, který je 

známý z jiných modelů ŠKODA, je od výbavového stupně Ambition kožený. U vozidel s automatickou 

převodovkou nebo převodovkou DSG je volant vybaven pádly, kterými lze volit rychlostní stupně. 

Součástí standardní výbavy vozu SLAVIA jsou LED čtecí lampičky vpředu i vzadu. Od výbavy 

Ambition zdobí ambientní osvětlení palubní desku, odkládací prostor ve středové konzoli a vnitřní kliky 

dveří. SLAVIA má také speciální designový prvek. Po stranách obložení přístrojového štítu se nachází 

nápis ŠKODA. 

 

Výkonná klimatizace, ventilovaná přední sedadla a speciální odkládací prostor na palubní 

desce 

Stejně jako u SUV KUSHAQ byl interiér nového vozu SLAVIA navržen tak, aby vyhovoval potřebám 

indických zákazníků. Základní výbavový stupeň Active tak již standardně nabízí výkonnou klimatizaci. 

Od výbavového stupně Ambition je k dispozici automatická klimatizace Climatronic s dotykovým 

ovládacím panelem a funkcí Air Care, a výdechy ventilace pro cestující vzadu. Ve výbavovém stupni 

Style jsou součástí standardní výbavy kožená přední sedadla s ventilační funkcí, elektricky ovládané 

střešní okno, bezklíčové odemykání KESSY a automaticky zatmívatelné vnitřní zpětné zrcátko. 

Speciální odkládací prostor na palubní desce byl navržen tak, aby odpovídal představám indických 

zákazníků. Řidič může mít stále na očích pevně připevněný talisman pro štěstí.  
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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 twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA SLAVIA získáte pod hashtagem #SkodaSlavia. 

 

 
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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