
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA zveřejnila první skici vozu KODIAQ GT 
 
› Designové skici ukazují vůz ŠKODA KODIAQ v exkluzivní verzi kupé pro čínský trh 
› Dynamický profil vozu ŠKODA KODIAQ GT se vyznačuje pozvolna se zvažující linií střechy 
› SUV-ofenzíva je důležitou součástí růstové strategie značky ŠKODA v Číně 
 
Mladá Boleslav, 15. října 2018 – ŠKODA skicami nového vozu KODIAQ GT poskytuje první 
pohled na budoucí vrcholný model pro čínský trh. Velké SUV ŠKODA KODIAQ v dynamické 
verzi kupé se bude prodávat exkluzivně v Číně. Čína tak bude po určitou dobu jediným trhem, 
na kterém bude ŠKODA nabízet celkem čtyři modely kategorie SUV - KAMIQ, KAROQ, KODIAQ 
a KODIAQ GT.  
 
Jak skici ukazují, jsou všechny linie jasné a precizní, boční linie ve stylu kupé propůjčuje novému vozu 
ŠKODA KODIAQ GT sportovně-dynamický profil. Velké SUV ve verzi kupé se od běžného SUV 
KODIAQ liší především tvarem zádi. Za předními dveřmi začíná linie střechy pozvolna klesat a 
přechází do plochých pátých dveří. První SUV-coupé v modelové paletě české značky se v Číně ujme 
role vlajkové lodi a nositele image. 
 
Čína – celosvětově největší odbytiště značky ŠKODA 
Vedle elektromobility a digitalizace je SUV-ofenzíva jedním z hlavních pilířů Strategie 2025. Především 
v Číně, kde bude nová ŠKODA KODIAQ GT po modelu ŠKODA KAMIQ druhým exkluzivním SUV 
značky, má tento segment velký růstový potenciál. Již dnes je čínský trh celosvětově největším 
odbytištěm značky ŠKODA: aktuálně se každý čtvrtý vůz značky ŠKODA dodává zákazníkovi v Číně. 
Dle pětiletého plánu memoranda, podepsaného v roce 2016 v rámci státní návštěvy čínského 
prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice, má společnost ŠKODA AUTO do rozšiřování palety vozů 
SUV a vozů s alternativním pohonem investovat více než dvě miliardy eur. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 
hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA zveřejnila první skici vozu KODIAQ GT 
ŠKODA skicami nového vozu KODIAQ GT poskytuje první 
pohled na budoucí vrcholný model pro čínský trh. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA zveřejnila první skici vozu KODIAQ GT 
Jak skica ukazuje, jsou všechny linie jasné a precizní, 
boční linie ve stylu kupé propůjčuje novému vozu ŠKODA 
KODIAQ GT sportovně dynamický profil. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA zveřejnila první skici vozu KODIAQ GT 
Interiér nového modelu KODIAQ GT je sportovně laděný a 
stylový. Spojuje prostornost typickou pro vozy SUV 
s dynamickými tvary interiérů vozů s karoserií kupé. 
 
 
 
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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