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Designové skici přináší první pohled do interiéru vozu 
ŠKODA SLAVIA 
 

› Nový sedan určený pro indický trh nabízí velkorysý prostor a výrazné designové prvky 

› Samostatně stojící centrální obrazovku doplňují kulaté boční výdechy ventilace a 

horizontální dekorační lišta 

› Oficiální představení nového modelu ŠKODA SLAVIA proběhne 18. listopadu 

 

Mladá Boleslav/Púna, 9. listopadu 2021 – ŠKODA AUTO přináší prostřednictvím oficiální 

designové skici první pohled do interiéru nového vozu SLAVIA určeného pro indický trh. 

V novém sedanu je použit současný koncept interiéru známý z ostatních modelů ŠKODA 

včetně aktuálních designových prvků. K nim patří například výrazné kulaté boční výdechy 

ventilace, barevná horizontální dekorační lišta nebo nápis ŠKODA po stranách obložení 

přístrojového štítu. Nová SLAVIA rozšiřuje segment A0, který je v Indii velmi oblíbený. 

SLAVIA je stejně jako SUV KUSHAQ, představené na začátku roku 2021, postavena na 

platformě MQB-A0-IN koncernu Volkswagen. Ta byla vyvinuta společností ŠKODA AUTO 

speciálně pro indický trh. Druhý nový model v rámci projektu INDIA 2.0, který je vyráběn v 

indické Púně, bude představen  18. listopadu 2021. 

 

Centrálním prvkem interiéru současných vozů ŠKODA je samostatně stojící obrazovka 

infotainmentu. Ta bude zdobit také interiér nového vozu ŠKODA SLAVIA. Pod dotykovým displejem 

s úhlopříčkou až 10" kopíruje charakteristická linie tvar masky chladiče a vytváří i opěrku pro ruku 

při ovládání. Šíři interiéru s velkorysým prostorem typickým pro značku ŠKODA podtrhuje 

horizontální barevná dekorační lišta. Působí dojmem, jako by se vznášela a táhne se až k 

výrazným kulatým bočním výdechům ventilace. Za dvouramenným multifunkčním volantem je vidět 

obrazovka digitálního přístrojového panelu. 

 

ŠKODA SLAVIA je stejně jako SUV KUSHAQ postavena na platformě MQB-A0-IN koncernu 

Volkswagen, kterou vyvinula ŠKODA AUTO speciálně pro indický trh. Tato platforma se vyvíjí a 

vyrábí přímo v Indii a splňuje již tamní nové, přísnější bezpečnostní a emisní normy. Technický 

vývoj probíhal v Technologickém centru společnosti ŠKODA AUTO v Púně. Samotná výroba bude 

z 95 % probíhat lokálně v Indii. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420   P +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Designové skici přináší první pohled do interiéru vozu 

ŠKODA SLAVIA 

Výrazným prvkem je nápis ŠKODA po stranách 

obložení přístrojového štítu. Za dvouramenným 

multifunkčním volantem je vidět obrazovka digitálního 

přístrojového panelu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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