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ŠKODA zveřejnila designové skici nového modelu KODIAQ RS  
 
› ŠKODA KODIAQ RS přenáší moderní a sportovně-emocionálně laděný design do SUV palety 

české značky 
› Výrazné prvky dotvářejí dynamické ladění prvního SUV v rodině RS 
› Světová premiéra nového špičkového SUV už brzy na pařížském autosalonu 
 
Mladá Boleslav, 20. září 2018 – ŠKODA poprvé poskytla prostřednictvím dvou designových 
skic celkovou podobu nového vysoce výkonného SUV ŠKODA KODIAQ RS. Detaily karoserie 
v lesklém černém provedení dotvářejí dynamický vzhled nového špičkového SUV. Jako první 
SUV značky ponese kombinaci písmen RS, kterou ŠKODA označuje své mimořádně sportovní 
modely. Emocionální design žije ze souhry elegantních linií, sportovních kontur a pro SUV 
typické robustnosti. ŠKODA KODIAQ RS s motorem o výkonu 176 kW (240 k) bude mít 
světovou premiéru v říjnu na autosalonu v Paříži. 
 
Široká a trojrozměrným dojmem působící maska chladiče dodává modelu ŠKODA KODIAQ RS 
působivý vzhled. V lesklém černém laku zdůrazňuje sportovní charakter SUV, které exkluzivně 
disponuje nejsilnějším sériovým vznětovým motorem v historii české automobilky. Také střešní nosič, 
rámečky oken a vnější zpětná zrcátka se lesknou ve sportovním černém odstínu. Poprvé na modelu 
kategorie SUV nabízí ŠKODA pro model KODIAQ RS modrou metalickou barvu Race. Jako první člen 
rodiny RS v kategorii SUV ponese na masce chladiče a na zádi nové, moderní logo RS s písmenem V 
(jako vítězství) v červené barvě. 
 
Nově tvarovaný nárazník vpředu a vzadu 
ŠKODA exkluzivně pro model KODIAQ RS vyvinula nové nárazníky. Součástí standardní výbavy jsou 
Full-LED světlomety s krystalickou strukturou odkazující na tradicí výroby českého křišťálu. Součástí 
zadního nárazníku je integrovaná odrazka, která se táhne přes celou šířku vozu – typický znak všech 
modelů značky ŠKODA v provedení RS. Pod zadním nárazníkem jsou dvě výrazné koncovky výfuku. 
 
První vůz značky ŠKODA s dvacetipalcovými koly z lehké slitiny ve standardu 
KODIAQ RS je prvním modelem značky ŠKODA, který má v sériové výbavě dvacetipalcová kola 
Xtreme z lehké slitiny, která naznačují dynamický potenciál vozu. Pro mimořádné jízdní vlastnosti vozu 
je dimenzována i brzdová soustava s výraznými sedmnáctipalcovými červeně lakovanými brzdovými 
třmeny.  
 
S modelem KODIAQ RS přenesla značka ŠKODA designový jazyk svých sportovních modelů poprvé i 
do segmentu SUV a vytvořila tak jedinečnou produktovou identitu. Veřejnosti se dynamické a vrcholné 
provedení řady KODIAQ představí v říjnu na autosalonu v Paříži. 
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Pro další dotazy, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Alžběta Šťastná 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 
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Nová ŠKODA KODIAQ RS 
Pro příď nového vysoce výkonného SUV je charakteristická 
výrazná černá maska chladiče, nový sportovní nárazník a 
Full-LED světlomety. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

Nová ŠKODA KODIAQ RS 
Na zádi sportovně laděného vrcholného provedení tohoto 
SUV demonstruje příslušnost k rodině ŠKODA s označením 
RS odrazka přes celou šířku vozu a dvojice výrazných 
koncovek výfuku. 
 
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“. 
 

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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