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ŠKODA odhalila další detaily nejvýkonnějšího  
SUV KODIAQ RS 
 
› První SUV značky ŠKODA ve sportovní verzi RS zaujme doplňky v černé lesklé barvě a 

dvacetipalcovými koly z lehké slitiny  
› Zadní část modelu se vyznačuje viditelnými koncovkami výfuku a odrazkou přes celou šířku 

zadního nárazníku 
› Nové sportovní SUV bude mít světovou premiéru na pařížském autosalonu 2018 
 
Mladá Boleslav, 18. září 2018 – ŠKODA láká na světovou premiéru vozu KODIAQ RS v Paříži 
dalšími fotografiemi. První SUV značky v provedení RS zapůsobí nejen svým vznětovým 
motorem o výkonu 176 kW (240 k), ale rovněž i elegantním sportovním designem s lesklými 
černými detaily a dvacetipalcovými koly Xtreme z lehké slitiny. 
 
Video s dalšími detaily k vozu ŠKODA KODIAQ RS najdete na https://twitter.com/skodaautonews.  
 
Nejvýkonnější SUV značky ŠKODA upozorňuje na své dynamické ambice řadou černých doplňků. 
V lesklé černé barvě je jak maska chladiče, tak i kryty vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních 
oken a podélné střešní nosiče. Na zádi zaujmou dvě viditelné koncovky výfuku pod nárazníkem a 
červená odrazka přes celou šířku zadního nárazníku – typický rozlišovací znak všech modelů RS 
značky ŠKODA. 
 
Premiéra pro značku ŠKODA: sériová dvacetipalcová kola Xtreme 
Jako první model v historii značky má ŠKODA KODIAQ RS již ve standardu dvacetipalcová kola 
Xtreme, která odhalují sedmnáctipalcové brzdové kotouče a červeně lakované brzdiče. ŠKODA 
KODIAQ RS je i díky těmto sportovním parametrům jednoznačně nejvýraznějším modelem 
v modelové paletě značky ŠKODA.   
 
Premiéru na nejvýkonnějším SUV značky má rovněž nové logo RS, ve kterém je nyní písmeno V (jako 
vítězství) v červeném provedení, symbolizujícím sportovní charakter a sílu rodiny RS. Nové logo je 
umístěno na masce chladiče a na pátých dveřích. Světová premiéra prvního SUV v provedení RS 
bude v říjnu na autosalonu v Paříži. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Alžběta Šťastná 
Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 
hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 
 
 
 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews 
Veškeré informace k vozu ŠKODA KODIAQ RS získáte pod hashtagem #KodiaqRS 
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Fotografie k tématu: 
  

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS 
Sportovní potenciál vozu KODIAQ RS demonstrují 
dvacetipalcová kola Xtreme z lehké slitiny a červeně 
lakované brzdiče. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS 
Výrazná maska chladiče modelu ŠKODA KODIAQ RS 
zaujme zejména svým leskle černým lakem. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS 
Záď nového výkonného SUV se vyznačuje dvěma 
viditelnými koncovkami výfuku a pro modely RS typickou 
odrazkou. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS 
V sériové výbavě má ŠKODA KODIAQ RS také vnější 
zpětná zrcátka a rámečky oken v leskle černém provedení. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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