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ŠKODA AUTO nabízí další pohled do interiéru 
studie VISION 7S 
 

› Nová skica interiéru ukazuje další designové prvky sedmimístné studie 

› Volně stojící centrální dotyková obrazovka je poprvé ve voze ŠKODA otočena vertikálně 

› Široká horizontální palubní deska a volant se zploštělou horní a spodní částí 

 

Mladá Boleslav, 16. srpna 2022 – ŠKODA AUTO představuje další skicu interiéru studie 

VISION 7S. Minimalistický interiér čistě elektrického sedmimístného automobilu se 

vyznačuje vysokou funkčností a intuitivním ovládáním. Studie VISION 7S současně přináší 

první ukázku nového designového jazyka. Studie se veřejnosti poprvé představí 30. srpna. 

 

Již první skica interiéru studie VISION 7S naznačila minimalisticky laděný interiér a velkorysý 

prostor až pro sedm osob díky třetí řadě sedadel. Nedílnou součástí vnitřního konceptu jsou rovněž 

Simply Clever prvky typické pro značku ŠKODA. Nová skica ukazuje symetrický „obepínající“ 

design, který dodá všem cestujícím pocit bezpečí. Široká palubní deska, která zasahuje až ke 

dveřím, zdůrazňuje šířku interiéru. Uprostřed palubní desky se nachází velká volně stojící dotyková 

obrazovka, která je poprvé ve voze značky ŠKODA otočena vertikálně. 

 

Skica ukazuje vyvážený poměr dotykových a digitálních ovládacích prvků v kombinaci s dokonalou 

ergonomií. Nový volant má inovativní design s vertikálními paprsky a zploštělou horní a spodní 

částí, což zajišťuje nerušený výhled na přístrojovou desku před řidičem. Pod centrální obrazovkou 

se nachází středová konzola se třemi velkými otočnými ovladači s haptickou odezvou. Ty, spolu se 

dvěma velkými tlačítky umístěnými pod nimi a rolovacím kolečkem, tvoří dotykový ovládací panel. 

Pod tímto ovládacím panelem se nacházejí přihrádky, kde si mohou cestující připojit své chytré 

telefony a ještě více si tak přizpůsobit interaktivní zážitek z jízdy. 

 

Světová premiéra studie VISION 7S se uskuteční 30. srpna. Přináší první ukázku nového 

designového jazyka značky ŠKODA. Ten je založen na klasických hodnotách české automobilky, 

mezi které patří robustní vzhled, funkčnost a autenticita. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 326 811 784   P +420 734 298 614 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO nabízí další pohled do interiéru studie 

VISION 7S 

Minimalistický interiér čistě elektrického sedmimístného 

vozu se vyznačuje vysokou funkčností a intuitivním 

ovládáním. Přináší první ukázku nového designového 

jazyka značky ŠKODA. Studie se veřejnosti poprvé 

představí 30. srpna. 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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