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První detailní záběry modelu ŠKODA KODIAQ:  

Výrazný design pro nové velké SUV 
 

› ŠKODA KODIAQ přenáší nový designový jazyk značky do segmentu SUV 

› Široká maska chladiče, atleticky tvarované plochy dveří a krystalicky pojaté zadní 

svítilny dávají nahlédnout do nového výrazného designu SUV značky ŠKODA  

› Nové SUV přichází s velkorysou nabídkou prostoru, vysokou funkčností, 

nejmodernějšími asistenčními systémy a inovativními řešeními v oblasti konektivity 

› Oficiální světová premiéra modelu ŠKODA KODIAQ proběhne 1. září 2016 v Berlíně 

 

Mladá Boleslav, 10. srpna 2016 – Krátce před světovou premiérou modelu 

ŠKODA KODIAQ, která proběhne 1. září v Berlíně, ukazuje česká automobilka 

detaily exteriéru svého nového velkého SUV, které nabízejí první ochutnávku 

toho, jak ŠKODA přenese své výrazné tvarosloví do segmentu SUV. Detailní 

záběry současně dokládají vysoké a nekompromisní nároky značky na design a 

kvalitu zpracování.  

 

ŠKODA KODIAQ umí udělat dojem: široká, trojrozměrně tvarovaná mřížka chladiče má 

výrazný, zcela svébytný charakter. V kombinaci s nízkými, klínovitými světlomety, které 

poprvé využívají výhradně světelné zdroje LED, dodává prvnímu velkému SUV značky 

nezměnitelný vzhled. Výrazně tvarované jsou také boky a záď: Plochy dveří jsou 

tvarované atleticky, výrazná je i záď. Zadní skupinové svítilny, sériově osazené 

světelnými diodami LED, svítí ve tvaru písmene C, typickém pro vozy značky ŠKODA.  

 

Typická pro vozy značky ŠKODA je také mimořádná nabídka prostoru: se 720 až 2.065 

litry objemu (se sklopenými zadními sedadly) nabízí ŠKODA KODIAQ v pětidveřovém 

provedení největší zavazadlový prostor ve své třídě. Jako první vůz značky ŠKODA bude 

SUV v nabídce i v sedmimístné verzi. Díky podélně nastavitelným sedadlům 

s nastavitelným sklonem opěradel je možno flexibilně reagovat na různé požadavky na 

přepravu osob i nákladu. Je-li vůz na přání vybaven i sedadlem spolujezdce se sklopným 

opěradlem, vejdou se do vozu předměty o délce až 2,9 metru.  

 

Vyšší bezpečnost a komfort zajistí nejnovější asistenční systémy. Se systémem Area 

View, jehož širokoúhlé kamery se nachází na přídi a zádi vozu a v krytech vnějších 

zpětných zrcátek, se na palubním monitoru zobrazuje několik kombinací pohledů 

z bezprostředního okolí vozu. Mimo jiné také virtuální pohled na vůz z ptačí perspektivy a 

180° záběry z přídě a zádě. Novinkou v portfoliu je také asistent pro jízdu s přívěsem: 

Pokud ŠKODA KODIAQ táhne přívěs, převezme systém řízení při pomalém couvání. Nový 

couvací asistent kromě toho vůz zabrzdí, pokud za ním identifikuje překážku.  

 

Další inovací na palubě jsou mobilní online služby ŠKODA Connect. Ty se dělí do dvou 

kategorií: Služby Infotainment Online zajišťují více informací a navigaci v reálním čase. 

Care Connect slouží pro vzdálený přístup a pro asistenci. Srdcem systému Care Connect 
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je nouzové volání v případě nehody: Je-li aktivován airbag, automaticky na centrálu 

nouzových hovorů odchází takzvaný Emergency Call (e-Call).  

 

Světovou premiéru bude mít ŠKODA KODIAQ 1. září 2016 v Berlíně.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Ann Harder 

vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 769 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   ann.harder@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie a video k tématu:  

 

 

První detailní záběry nového modelu ŠKODA 

KODIAQ: Výrazný design pro nové velké SUV 

Široká, trojrozměrně tvarovaná maska chladiče 

modelu ŠKODA KODIAQ má výrazně svébytný 

charakter.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

První detailní záběry nového modelu ŠKODA 

KODIAQ: Výrazný design pro nové velké SUV 

Zadní skupinové svítilny, sériově osazené světelnými 

diodami LED, svítí ve tvaru písmene C, typickém pro 

vozy značky ŠKODA.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

První detailní záběry nového modelu ŠKODA 

KODIAQ: Výrazný design pro nové velké SUV 

Jako první vůz značky ŠKODA může být první velké 

SUV značky na přání vybaveno sedmi sedadly. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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První detailní záběry nového modelu ŠKODA 

KODIAQ: Výrazný design pro nové velké SUV 

Kola z lehké slitiny s prvky krystalického designu 

poodhalují výrazný design nového SUV značky 

ŠKODA.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Video - První detailní záběry nového modelu 

ŠKODA KODIAQ: Výrazný design pro nové velké 

SUV 
Krátce před světovou premiérou modelu ŠKODA 

KODIAQ, která proběhne 1. září v Berlíně, ukazuje 

česká automobilka detaily exteriéru svého nového 

velkého SUV.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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