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ŠKODA představuje KODIAQ GT, novou vlajkovou loď 
na čínském trhu 
 
› ŠKODA KODIAQ ve verzi kupé exkluzivně pro čínský trh 
› Pro první SUV-kupé značky ŠKODA je typický robustní vzhled a dynamické linie 
› Na palubě jsou četné asistenční systémy, Virtuální Kokpit a nejmodernější konektivita 
 
Mladá Boleslav, 17. října 2018 – ŠKODA KODIAQ GT bude novým vrcholným modelem české 
značky v Číně. Exkluzivně pro čínský trh připravené první SUV-kupé značky ŠKODA je dalším 
milníkem SUV-ofenzívy české automobilky. Se svým mohutným a dynamickým vzhledem a 
nejmodernějším řešením konektivity je KODIAQ GT novým nositelem image na nejdůležitějším 
trhu značky ŠKODA. Čína tak bude jediným trhem na světě, na kterém bude ŠKODA nabízet 
celkem čtyři modely kategorie SUV - KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a KODIAQ GT.  
 
S modelem KODIAQ GT nabídne ŠKODA poprvé v segmentu SUV vůz, v němž se bude snoubit 
robustnost a univerzálnost SUV se sportovní elegancí a dynamikou kupé. Značka tak osloví nové 
skupiny zákazníků, orientované na životní styl. Svou oficiální premiéru v Číně bude mít nový KODIAQ 
GT na autosalonu Guangzhou Motor Show, který se bude konat od 16. do 25. listopadu 2018. 
 
Dr. Ralf Hanschen, prezident společnosti ŠKODA China, říká: „ŠKODA KODIAQ GT je důležitým 
milníkem strategie značky ŠKODA v Číně. Jde o první SUV-kupé, které v naší modelové paletě 
nabídneme na čínském trhu. Jsme přesvědčeni, že tento sportovní a stylový vůz značky ŠKODA 
osloví nové skupiny zákazníků a nabídne našim čínským zákazníkům ještě působivější jízdní zážitky.“ 
 
Příď 4,63 metrů dlouhého vozu ŠKODA KODIAQ GT se vyznačuje širokou kapotou a černě 
lemovanou maskou chladiče s chromovanými zdvojenými lamelami. Mohutný vzhled vozu posilují 
LED-světlomety, trojrozměrně tvarovaný nárazník a přední spojler se širokými otvory pro vstup 
vzduchu. Linie střechy, která za předními dveřmi pozvolna klesá a přechází v ploché páté dveře, 
dodává vozu KODIAQ GT dynamický profil. Výrazné lemy blatníků a propracované prahy v barvě vozu 
s matně černými elementy dodávají tomuto velkému SUV ve verzi kupé na mohutnosti.  
 
Záď zaujme ostře konturovanými zadními skupinovými světly s krystalickými tvary v typickém designu 
značky ŠKODA, využívajícím technologii LED. Dalším výrazným prvkem je jemný reflexní pás, který 
se táhne pod nakládací hranou přes celou šířku vozu, a také černý difuzor. Velmi sebevědomě působí 
nápis ŠKODA, provedený hůlkovým písmem a umístěný uprostřed pátých dveří. KODIAQ GT je 
prvním sériovým modelem značky ŠKODA v Číně s tímto designovým prvkem. 
 
Sportovní a stylový je také interiér nového modelu KODIAQ GT. Spojuje prostornost, typickou pro vozy 
SUV, s emocionálními liniemi kupé. Uvnitř okamžitě upoutají pozornost kvalitní materiály a 
individuálně nastavitelný Virtuální Kokpit. Jak je pro vozy značky ŠKODA typické, je zde i řada 
praktických Simply Clever detailů. Díky WiFi připojení a rozhraní MirrorLink™, Apple CarPlay nebo 
Baidu’s Carlife je KODIAQ GT neustále online a poskytuje nejmodernější úroveň konektivity. 
 
Paleta pohonů modelu KODIAQ GT zahrnuje dva účinné motory. Agregát 2,0 TSI o výkonu 137 kW 
(186 k) pohání kola přední nápravy, motor 2,0 TSI s výkonem 162 kW (220 k) bude standardně 
dodáván s pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou DSG. O maximální bezpečnost se 
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starají četné asistenční systémy, jako Blind Spot Detect, Front Assist a Adaptivní tempomat (ACC) 
s funkcí stop-go.  
 
V růstových plánech značky ŠKODA v Číně hrají důležitou roli hlavně modely kategorie SUV. Česká 
automobilka se na čínský trh vrátila v roce 2007, už v roce 2010 se Čína stala největším odbytištěm 
značky. V roce 2017 dodala ŠKODA zákazníkům v Číně 325.000 vozů – v celosvětovém měřítku tedy 
každý čtvrtý vůz značky ŠKODA. 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: 
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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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