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Video odhaluje, jak přišla nová ŠKODA KAROQ  
ke svému jménu 
 

› Obyvatelé ostrova Kodiak u pobřeží Aljašky pomohli při pojmenování nového kompaktního SUV  

› Rodina vozů SUV české automobilky dostala novou posilu 

 

Mladá Boleslav, 26. května 2017 – ŠKODA KAROQ: Tak se jmenuje nový model české 

automobilky. Kompaktní SUV mělo svou světovou premiéru minulý čtvrtek ve Stockholmu. 

Zábavný film nyní ukazuje, jak jméno KAROQ na ostrově Kodiak vzniklo a jakou roli přitom 

hráli obyvatelé ostrova. 

 

To, že jméno zbrusu nového modelu připomíná jméno svého většího bratra – modelu ŠKODA 

KODIAQ, je záměr. „Příbuznost jmen je strategicky naplánovaná,“ říká Stefan Büscher, vedoucí 

Marketingu a produktu a dodává: „Vznikla tak jednotná nomenklatura současných i budoucích vozů 

SUV.“  

 

Značka to ukazuje i svým videem: „Kmotry“ při křtu nového modelu KAROQ byli opět původní 

obyvatelé ostrova Kodiak u pobřeží Aljašky. V jazyce kmene Aleuťanů se pro automobil používá 

výraz ,KAA’RAQ‘. Slovo ,RUQ‘ zase znamená šíp, který je také ústředním prvkem loga značky 

ŠKODA, symbolizujícím dynamiku automobilky. Nápad, který rozhodl o vytvoření nového jména, 

měl ve filmu dvanáctiletý chlapec. 

 

V rámci své Strategie 2025 bude automobilka v následujících letech důsledně rozšiřovat 

modelovou paletu. Hlavní důraz přitom bude kladen na rozšiřování nabídky SUV. S modelem 

KODIAQ uvedla ŠKODA teprve nedávno na trh nové velké SUV. Model ŠKODA KAROQ je dalším 

milníkem. Nové kompaktní SUV mělo svou světovou premiéru minulý čtvrtek ve Stockholmu. Na trh 

bude model uveden v druhé polovině roku 2017. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Štěpán Řehák   

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu  

T +420 326  811 731   T +420 326 811 641 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

Video k tiskové zprávě: 

 

 

Video odhaluje, jak přišla nová ŠKODA KAROQ  

ke svému jménu 

Rozhodující nápad měl dvanáctiletý chlapec. Ale 

objevovaly se i další kreativní nápady, jak ukazuje film. 

 

 

 

YouTube                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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