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ŠKODA na autosalonu v Paříži 2018: 
Sportovní, trvale udržitelná a digitální 
 

› ŠKODA umožní návštěvníkům autosalonu v Paříži od 2. do 14. října 2018 nahlédnout 

do digitálního světa 

› Kompaktní koncepční studie ŠKODA VISION RS kombinuje sportovní charakter a šetrnost 

k životnímu prostředí 

› ŠKODA KODIAQ RS je první SUV z nabídky sportovních vozů RS značky ŠKODA 

› Modelová řada ŠKODA KAROQ se rozrůstá o nové varianty SPORTLINE a SCOUT 

› ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC nabízí vyšší výkon a zvýšený dojezd na zemní plyn 

 

Mladá Boleslav/Paříž, 1. října 2018 – ŠKODA se představuje na autosalonu Paříž 2018 jako 

sportovní, ekologicky zaměřený poskytovatel mobility. Česká automobilka zve návštěvníky 

autosalonu v Paříži od 2. do 14. října na zcela výjimečný zážitek digitálním světě. Pomocí 

vytvořeného avataru mohou v tzv. UX corneru stánku ŠKODA v pavilonu 4 prožít fiktivní den 

a nechat se provést na míru ušitými digitálními službami. Studií ŠKODA VISION RS naznačuje 

ŠKODA podobu budoucího kompaktního vozu a současně ukazuje další krok ve vývoji 

sportovních vozů RS. Do této kategorie patří i nový vůz ŠKODA KODIAQ RS jako vůbec první 

SUV. Nabídku kompaktního SUV ŠKODA KAROQ doplňují varianty SPORTLINE a SCOUT. 

ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC nabízí vyšší výkon a delší dojezd v provozu na ekologický 

zemní plyn (CNG). 

 

Důležitou součástí Strategie 2025 společnosti ŠKODA AUTO je postupný přechod od společnosti, která 

vyrábí automobily, na Simply Clever-společnost, která nabízí nejlepší řešení v oblasti mobility. V Paříži 

ukazuje tradiční česká automobilka možnosti úzkého propojení řidiče s okolním světem. Díky virtuální 

realitě poznají návštěvníci autosalonu sami nové technologie a služby, které ulehčují každodenní 

cestování. V UX corneru si návštěvníci sestaví avatar a svému digitálnímu společníkovi propůjčí na 

cestu své vlastnosti a svá přání. Avatar je pomocí krátkých videí provede fiktivním dnem, kde jim budou 

život ulehčovat inovace a služby v oblasti mobility vytvořené společností ŠKODA AUTO DigiLab. 

 

Moderní služby v oblasti mobility a další služby 

Například stále rostoucí carsharingová služba HoppyGo, jako jedna z nejrozšířenějších 

v České republice, nabízí stále se zvyšujícímu počtu fanoušků službu flexibilního cestování, kterou lze 

rychle a pohodlně rezervovat pomocí aplikace na chytrém telefonu. Kromě aplikace ŠKODA Connect si 

nyní mohou řidiči vozu ŠKODA jednoduchými otázkami položenými hlasovému asistentovi Alexa od 

Amazonu zjistit informace o svém vozidle z pohodlí domova i pomocí aplikace ŠKODA Connect 

Alexa Skill. Lze tak zjistit, zda jsou dveře a okna zavřené, kolik benzinu zbývá v nádrži nebo kde se vůz 

nachází. Po německém a anglickém jazyce je aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill nyní dostupná i ve 

francouzském jazyce a brzy bude k dispozici i ve španělské verzi. Integrace systému Smart Home 

umožňuje kontrolovat vlastní dům, který je na dálku propojen s vozem ŠKODA. Řidiči vozu ŠKODA si 

tak mohou snadno zkontrolovat stav jednotlivých zařízení chytré domácnosti, například to, zda je 

zapnuté světlo v kuchyni nebo zda jsou zavřená okna.  

 

 

 

 



TISKOVÁ MAPA 
Strana 3 z 38 

 
 
 
Tisková mapa ŠKODA na autosalonu v Paříži 2018 || Obsah || ŠKODA na autosalonu v Paříži 2018 || Přehled novinek ve společnosti ||  

ŠKODA VISION RS || ŠKODA KODIAQ RS || ŠKODA KAROQ SCOUT || ŠKODA KAROQ SPORTLINE || Kontakty 
  

 
 

 

Studie ŠKODA VISION RS nabízí pohled do budoucna 

Koncepční studie ŠKODA VISION RS ukazuje, jak si ŠKODA představuje budoucí sportovní vozy RS a 

také budoucí kompaktní vůz. Použitím recyklovatelného karbonu a veganských materiálů kombinuje 

studie ŠKODA VISION RS sportovní charakter nového, emocionálního designového jazyka 

s mimořádnou šetrností k životnímu prostředí. Interiéru dominuje kromě karbonu, technicky vyspělého 

materiálu známého z motorsportu, také ručně broušený křišťál, který je navíc osvětlen a vytváří 

speciální efekty. Elektrický pohon zaručuje dynamické vlastnosti a úspornost. Plug-in hybridní pohon 

kombinuje benzinový motor o objemu 1,5 l a výkonu 110 kW (150 k) s elektromotorem o výkonu 75 kW 

a dosahuje systémového výkonu 180 kW (245 k). Ekologický provoz tohoto pohonu podtrhuje hodnota 

emisí CO2, která činí pouhých 33 g/km. Pří jízdě na čistě elektrický pohon a tedy bez emisí činí 

maximální dojezd studie ŠKODA VISION RS 70 km.  

 

ŠKODA KODIAQ RS je první SUV modelové řady RS 

Naproti tomu nový vůz ŠKODA KODIAQ RS zamíří brzy do sériové výroby. První vůz SUV, který nese 

nové, červené logo RS, má nejvýkonnější sériově vyráběný naftový motor v historii značky ŠKODA 

o výkonu 176 kW (240 k). Již před světovou premiérou v Paříži prokázal vůz ŠKODA KODIAQ RS jasně 

své kvality sportovního vozu na trati Nordschleife na Nürburgringu rekordním časem 9:29,84 minut 

v kategorii sedmimístných SUV. Kromě vzhledu specifického pro vozy RS s novými nárazníky a prvky v 

černě lesklé barvě jako jsou mřížka chladiče, lišty kolem bočních oken a zpětná zrcátka nebo full LED 

světlomety je toto sportovní SUV standardně vybaveno pohonem všech kol, adaptivním podvozkem 

DCC a progresivním řízením. Poprvé nabízí vůz ŠKODA ve standardní výbavě dvacetipalcová kola 

z lehké slitiny a nový systém Dynamic Sound Boost, který doplňuje přirozený zvuk motoru vycházející z 

výfukového potrubí a zintenzivňuje zvuk motoru. Interiér charakterizují sportovní sedadla čalouněna 

perforovaným materiálem Alcantara
®
 a kůže v karbonovém vzhledu i Virtuální Kokpit. 

 

ŠKODA KAROQ SPORTLINE s benzinovým motorem o výkonu 140 kW (190 k) 

Dynamický, sportovní vzhled má i nový vůz ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Všestranné kompaktní SUV, 

uvedené na trh v roce 2017, je v této nové variantě poprvé a exkluzivně dostupné také s benzinovým 

motorem 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k). Emocionální design byl u varianty SPORTLINE ještě více 

zdůrazněn. Dynamický vzhled dokresluje mnoho černě lakovaných prvků. Sportovní charakter interiéru 

dále podtrhují černá sportovní sedadla potažená novou látkou a zdobená stříbrnými kontrastními švy. 

Vůz ŠKODA KAROQ SPORTLINE je nabízen s pohonem předních kol nebo pohonem všech kol a s 

dvěma benzinovými a dvěma naftovými motory o výkonu 110 kW (150 k) nebo 140 kW (190 k). 

 

ŠKODA KAROQ SCOUT jako nový dobrodružně laděný model 

Roli nového dobrodružně laděného vozu modelové řady KAROQ přejímá vůz ŠKODA KAROQ SCOUT. 

Nová terénní verze nabízí standardně pohon všech kol a sází na robustnější design. Stříbrné plastové 

díly kolem vozu chrání elegantní karoserii ve městě i v obtížném terénu. Masku chladiče a boční okna 

zdobí chromované lišty. Pod výraznými lemy podběhů kol má varianta SCOUT standardně dodávaná 

osmnáctipalcová nebo na přání dostupná devatenáctipalcová kola z lehké slitiny. Interiér zdobí černý 

dekor Piano black, dekorační obložení se vzhledem tmavého jasanového dřeva a sedadla čalouněná 

novým vzorem a zdobená kontrastními švy. O pohon se starají dva naftové motory o výkonu 110 kW 

(150 k) a 140 kW (190 k) a jeden benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k). 
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ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC nabízí vyšší výkon a zvýšený dojezd na zemní plyn 

ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC má nový, výkonnější motor 1,5 TSI o výkonu 96 kW (130 k). 

V porovnání s provozem na benzin jsou hodnoty emisí CO2 u provozu na stlačený zemní plyn nižší asi o 

25 %. Vůz také produkuje o mnoho méně oxidů dusíku (NOx) a neprodukuje žádné saze. Vůz ŠKODA 

OCTAVIA COMBI G-TEC, který je dostupný pouze v karosářské verzi kombi ve výbavových stupních 

Active, Ambition a Style, plní aktuálně nejpřísnější emisní normu Euro 6d-TEMP. Maximální dojezd na 

čistě ekologický provoz na zemní plyn činí 480 km. Tři nádrže na CNG mají celkovou kapacitu 17,7 kg. 

O jízdu na místech, kde není dostupná čerpací stanice na CNG, se stará nádrž na benzin o objemu 

11,8 l. 
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ŠKODA AUTO dosáhla v prvním pololetí rekordních 
prodejních výsledků a vytvořila podmínky pro další růst 
 

› ŠKODA AUTO završila prvních šest měsíců rekordním výsledkem 652 700 dodaných vozů  

› Tržby automobilky za první pololetí poprvé překročily 9 miliard eur 

› V rámci projektu „INDIA 2.0“ přebírá ŠKODA AUTO v rámci koncernu Volkswagen 

odpovědnost za další modelovou ofenzívu v Indii 

› Strategie 2025 vytváří prostřednictvím elektromobility, digitalizace a internacionalizace důležité 

podmínky pro udržitelný růst 

 

Mladá Boleslav, 1. října 2018 – ŠKODA AUTO na pařížském autosalonu vystupuje sebevědomě: 

tradiční česká automobilka dodala v prvním pololetí svým zákazníkům tolik vozů jako nikdy dříve 

za svou 123 let dlouhou existenci. Prostřednictvím Strategie 2025 společnost navíc vytvořila 

podmínky pro další růst. 

 

V současnosti ŠKODA AUTO zaměstnává celosvětově přes 35 000 zaměstnanců a působí na více než 

100 trzích. Společnost provozuje tři výrobní závody v České republice – výroba vozů probíhá v hlavním 

závodě v Mladé Boleslavi a také v Kvasinách, výroba komponentů pak ve Vrchlabí. Navíc vyrábí vozy 

také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, a dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. V současnosti 

ŠKODA nabízí zákazníkům osm modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, 

OCTAVIA, KAMIQ (v Číně), KAROQ, KODIAQ, a SUPERB. 

 

ŠKODA si připsala nové rekordy 

Česká automobilka si drží stabilní pozici a pokračuje v úspěšném kurzu. V prvních šesti měsících tohoto 

roku zvýšila dodávky zákazníkům na 652 700 vozů, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého 

roku o 11,6 % více. Tím ŠKODA AUTO dosáhla v prvním pololetí nového rekordního výsledku. Také v 

srpnu dále rostla celosvětová poptávka po modelech značky ŠKODA: Česká automobilka dodala svým 

zákazníkům v předminulém měsíci 91 800 vozů, a překonala tak výsledek stejného měsíce minulého 

roku o 6,6 % (srpen 2017: 86 100 vozů). 

 

Také u finančních výsledků zaznamenala společnost za první pololetí roku 2018 rekordní hodnotu. 

Tržby zvýšila o 5,1 % na 9,161 mld. eur, a poprvé tak překročila za prvních šest měsíců roku hranici 

devíti miliard eur. Provozní výsledek dosáhl výše 821 milionů eur. 

 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Výsledky prvního pololetí 

jasně ukazují, že s naší Strategií 2025 jsme i nadále na správné cestě. Aktuální paleta produktů má 

u zákazníků vynikající ohlas. S modernizovaným vozem FABIA a vozem KODIAQ RS budeme v naší 

modelové ofenzívě pokračovat i ve druhém pololetí.“  

 

ŠKODA sází v rámci Strategie 2025 na internacionalizaci 

Motory růstu jsou i nadále SUV modely ŠKODA KODIAQ a KAROQ. V Číně, na svém celosvětově 

největším trhu, ŠKODA v červnu úspěšně uvedla na trh kompaktní SUV KAMIQ. Se 165 500 vozy zde 

ŠKODA v prvním pololetí prodala téměř dvakrát tolik vozů než na druhém největším trhu, kterým je 

Německo (93 000 vozů). Domácí český trh je v žebříčku prodejů značky ŠKODA na třetím místě, 

následován Spojeným královstvím a Polskem.  
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Prvních 10 celosvětově nejvýznamnějších trhů značky ŠKODA 

 

Místo Země Dodávky zákazníkům za první 

pololetí roku 2018 

1. Čína 165 900 

2. Německo 93 000 

3. Česká republika 52 000 

4. Spojené království 42 700 

5. Polsko 36 800 

6. Rusko 36 300 

7. Francie 16 700 

8. Itálie 15 200 

9. Španělsko 14 800 

10. Rakousko 14 100 

 

Automobilka je v současnosti aktivní na 103 trzích a dále plánuje rozšířit své působení na 120 zemí. 

Internacionalizace je součástí firemní Strategie 2025. S tímto plánem si ŠKODA vytvořila předpoklady 

pro další růst a na nadcházející výzvy automobilového průmyslu je dobře připravena. 

 

ŠKODA AUTO zahajuje projekt „INDIA 2.0“ 

Příkladem pokračující internacionalizace značky je projekt „INDIA 2.0“. Odborníci ve svých prognózách 

předpovídají, že se Indie stane třetím největším automobilovým trhem na světě. Koncern Volkswagen 

proto investuje v letech 2019 až 2021 do modelové ofenzívy na indickém trhu jednu miliardu eur. 

ŠKODA AUTO přebírá odpovědnost za aktivity koncernu na tomto trhu. 

 

„S naším projektem „INDIA 2.0“ nyní vytvoříme správné předpoklady k trvalému růstu na indickém trhu,“ 

říká Maier. „Stanovili jsme si ambiciózní, ale dosažitelný cíl: společně se značkou Volkswagen chceme 

v dlouhodobém horizontu dosáhnout tržního podílu ve výši až pěti procent, v závislosti na vývoji trhu a 

konkrétního segmentu,“ dodává. 

 

Všechny v budoucnu lokálně v Indii vyvíjené a vyráběné modely budou vycházet z platformy MQB. Tato 

platforma již v současné době splňuje přísnější legislativní požadavky, které vstoupí v Indii v platnost až 

od roku 2020. V rámci projektu „INDIA 2.0“ přebírá ŠKODA AUTO zároveň odpovědnost za 

subkompaktní platformu MQB A0, nejprve se zaměřením na Indii (MQB-A0-IN). Přípravy na lokální vývoj 

a výrobu nových modelů značek ŠKODA a Volkswagen v objemových segmentech již běží na plné 

obrátky. Představení prvního modelu značky ŠKODA založeného na platformě MQB-A0-IN se plánuje 

na rok 2020. 

 

V roce 2017 se společnosti ŠKODA AUTO podařilo navýšit dodávky vozů do Indie oproti loňskému roku 

o více než 30 procent. Rostoucí prodejní číslae v Indii potvrzují skutečnost, že je modelová paleta 

značky ŠKODA pro indické zákazníky atraktivní a představuje vynikající základ pro další růst. 

 

Již od května 2018 dodává ŠKODA AUTO své vozy také do Singapuru. Ačkoliv vláda tohoto městského 

státu zavedla limit pro počet registrací nových soukromých vozů, je automobilový trh v Singapuru 

považován za odrazový můstek pro vstup na trhy jihovýchodní Asie. Zákazníky chce automobilka v 
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tomto jihoasijském městském státě získat pomocí ŠKODA modelů RAPID SPACEBACK, OCTAVIA a 

OCTAVIA RS, SUPERB, jakož i prostřednictvím SUV KAROQ a KODIAQ. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab: Inovační centrum propojuje IT specialisty 

Ke klíčovým tématům Strategie 2025 patří také elektromobilita a digitalizace firmy, produktů a výroby, 

dále pak nové služby mobility a konektivita. ŠKODA tak chce růst ve dvou dimenzích: na jedné straně 

se má i nadále zvyšovat prodej vozů; na straně druhé má růstový kurz získat širokou bázi i v podobě 

poskytování nových digitálních služeb mobility.  

Ústřední roli přitom hraje ŠKODA AUTO DigiLab, který byl založen na počátku roku 2017, a který má 

mimo jiné posílit inovační a digitální kompetenci české automobilky. Toto inovativní centrum, které je 

koncipováno jako rychle reagující IT-start-up, zkoumá a vyvíjí nové obchodní modely, řešení a produkty. 

Inovační laboratoř hledá nepřetržitě nové digitální přístupy a vytváří moderní služby mobility pro 

zákazníky společnosti ŠKODA AUTO. 

 

K úkolům ŠKODA AUTO DigiLab patří i spolupráce s externími inovátory, start-upy a partnery. 

ŠKODA AUTO DigiLab je od ledna 2018 zastoupen i v Tel Avivu, který je uznáván jako centrum 

mladých technologických firem a IT expertů budoucnosti. ŠKODA AUTO DigiLab Israel, Ltd. hledá 

inovativní projekty, které mají potenciál stát se novými obchodními modely tradiční české automobilky. 

Centrem pozornosti pro možnou spolupráci jsou oblasti jako Big Data, kybernetická bezpečnost, 

automobilové senzory, Průmysl 4.0, Connected Car, elektromobilita nebo infotainment. ŠKODA AUTO 

DigiLab Israel Ltd. v současnosti lokálně spolupracuje s deseti partnery, mezi nimi i s nedávno 

založeným Volkswagen Group Campus Tel Aviv. Se čtyřmi partnery je ŠKODA AUTO DigiLab již 

v konkrétní fázi rozvoje projektu. 
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ŠKODA VISION RS: Sportovní a ekologický vůz 
 

› ŠKODA VISION RS nabízí pohled na budoucí vozy ŠKODA v kompaktní třídě 

› DNA vozů RS odkazuje na závodní speciály 180 RS a 200 RS z roku 1974 

› Koncepční studie se inspiruje 117letou historií motorsportu značky ŠKODA 

› Sportovní charakter a emoce v kombinaci s veganskými materiály a plug-in hybridním 

pohonem 

 

Kompaktní studie ŠKODA VISION RS ukazuje, jak si ŠKODA představuje budoucí sportovní vozy 

RS. S odkazem na 117letou historii motorsportu budou mít vozy ještě emocionálnější a 

sportovnější design, ale zároveň budou také šetrnější k životnímu prostředí díky použití 

veganských materiálů a elektrickému pohonu. Kromě toho naznačuje studie ŠKODA VISION RS 

podobu budoucího modelu značky ŠKODA v populárním segmentu kompaktních vozů. 

 

Označení RS, které bylo poprvé použito v roce 1974 u závodních vozů 180 RS a 200 RS, označuje od 

roku 2000 sportovní modely různých modelových řad ŠKODA, jako například vůz OCTAVIA RS, 

FABIA RS nebo vůz ŠKODA KODIAQ RS představený na letošním pařížském autosalonu. Studie 

ŠKODA VISION RS ukazuje, jak mohou v budoucnu vypadat vozy RS české automobilky. Kompaktní 

model spojuje silný sportovní charakter s ekologickým provozem a funkčností. Dynamické linie vozu 

a prvky z karbonu, lehkého a pevného, technicky vyspělého materiálu, používaného v motorsportu, 

posouvají DNA vozů RS na ještě sportovnější úroveň. 

 

Díky elektrickému pohonu nabízí studie ŠKODA VISION RS výborné dynamické vlastnosti a je také 

úsporná. Plug-in hybridní pohon kombinuje benzinový motor o objemu 1,5 l a výkonu 110 kW (150 k) 

s elektromotorem o výkonu 75 kW a dosahuje systémového výkonu 180 kW (245 k). K životnímu 

prostředí šetrný provoz tohoto pohonu dokládá hodnota emisí CO2, která činí pouhých 33 g/km. Pří jízdě 

na čistě elektrický pohon, a tedy bez emisí, činí maximální dojezd studie ŠKODA VISION RS 70 km. 

 

Kromě sportovního charakteru a emocionálního designu překvapuje pětidveřová koncepční studie, jak 

je pro všechny vozy ŠKODA typické, také funkčností a velkým prostorem. Délka studie činí 4 356 mm 

a nabízí místo pro 4 cestující. Objem zavazadlového prostoru činí 430 l. Díky moderním možnostem 

konektivity a hlasovému asistentovi Alexa od společnosti Amazon je studie ŠKODA VISION RS 

připravena i na digitální budoucnost. 
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Citáty 
 

ŠKODA VISION RS 

 

„Studie ŠKODA VISION RS nabízí výhled na to, jak bude vypadat nový kompaktní model značky 

ŠKODA. Zkombinovali jsme velkorysý vnitřní prostor, typický pro vozy ŠKODA, s emocionálním, 

dynamickým designem a řadou Simply Clever nápadů. Současně VISION RS ukazuje, jak myšlenku 

modelů RS dále rozvíjíme. Poprvé v historii RS představíme Plug-In-Hybrid, díky kterému tento 

automobil bude schopen ujet vzdálenost 70 km čistě na elektřinu, a tedy lokálně bezemisně. Spojujeme 

sportovnost s trvalou udržitelností a transformujeme ideu koncentrovanou v písmenech RS do 

budoucnosti.“ 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

 

„Hybridní pohon lze plně využít u sportovních vozů jako je studie ŠKODA VISION RS nebo u budoucích 

vozů RS. Dodatečná hnací síla elektromotoru a maximální točivý moment jsou k dispozici ihned při 

startu a pomáhají při zrychlení během jízdy. Jde o kombinaci jízdních zážitků s vysokou účinností. Díky 

tomu může mít spalovací motor menší objem a může být ještě úspornější. Navíc nabízí elektromotor 

dojezd v čistě elektrickém režimu až 70 km. Auto tak jezdí zejména ve městech zcela bez emisí.“ 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO, odpovědný za oblast Technického 

vývoje 

 

„Studií ŠKODA VISION RS jsme podnikli další krok ve vývoji designu našich vozů RS. Precizní linie a 

hrany spolu s viditelným aerodynamickými tvary karoserie a karbonovými prvky zdůrazňují dynamický a 

sportovní charakter této studie. Interiér odkazuje na úspěšnou historii motorsportu značky ŠKODA. Řidič 

se může díky intuitivnímu ovládání soustředit na to podstatné, na řízení.“ 

Oliver Stefani, šéfdesigner společnosti ŠKODA AUTO 
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Výkonný a účinný plug-in hybridní pohon 
 

› Elektrifikované hnací ústrojí pro dynamický projev a vyšší účinnost vozů RS 

› Kombinace benzinového motoru 1,5 TSI a elektromotoru se systémovým výkonem 180 kW (245 k) 

› Emise CO2 pouhých 33 g/km, dojezd 70 km na čistě elektrický pohon 

 

Studií VISION RS činí ŠKODA další krok do budoucna a představuje elektrický pohon v modelu 

s označením RS. Plug-in hybridní pohon koncepční studie se systémovým výkonem 180 kW 

(245 k) umožňuje dynamické jízdní vlastnosti. Na čistě elektrický pohon ujede vůz vzdálenost 

až 70 km. Emise CO2  pouze 33 g/km dokládají mimořádnou úspornost tohoto modelu RS.  

 

Koncepce hnacího ústrojí studie ŠKODA VISION RS kombinuje pohon na benzin a elektřinu. Motor 

1,5 TSI má výkon 110 kW (150 k), elektromotor má výkon 75 kW (102 k). Systémový výkon činí 180 kW 

(245 k). 

 

Plug-in hybridní pohon studie ŠKODA VISION RS přenáší hnací sílu pomocí automatické šestistupňové 

převodovky DSG. Studie dosahuje zrychlení z 0-100 km/h za 7,1 s; maximální rychlost činí 210 km/h. 

Pružné zrychlení z 80 na 120 km/h zvládá ŠKODA VISION RS za 8,9 s. Tento kompaktní sportovní vůz 

tak produkuje pouze 33 g CO2 na 1 km jízdy. 

 

Dojezd na čistě elektrický pohon až 70 km 

Elektromotor je napájen lithium-iontovou baterií s celkovou kapacitou 13 kWh, z nichž lze využít 

9,9 kWh. Baterii lze dobít kabelem za 2,5 h v domácí nabíjecí stanici nebo přes domácí zásuvku. Jde 

o obzvlášť ekologický zdroj energie, pokud je elektřina vyráběna z obnovitelných zdrojů. Díky rekuperaci 

brzdné energie je také možné dobíjet baterii za jízdy. 

 

Řidič má možnost výběru ze tří jízdních režimů: Normal, EV nebo Sport. Režim Normal se používá 

pro kombinovanou jízdu na benzin a elektřinu, režim EV pro čistě elektrický pohon. Režim Sport aktivuje 

řidič pro rychlou jízdu, např. na okruhu, tedy tam, kde je zapotřebí maximální výkon. Pokud se řidič 

rozhodne pro čistě elektrický pohon (režim EV), ujede při plně nabité baterii až 70 km, a to zcela 

bez emisí. 
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Atletické tvary a prvky převzaté z motorsportu 
 

› Dynamický kompaktní model přesvědčuje ostrými hranami a precizními liniemi 

› ŠKODA VISION RS nabízí mnoho sportovních prvků převzatých z motorsportu 

› Interiér nabízí novou přístrojovou desku a kombinaci světelných efektů a křišťálu 

 

Exteriér studie ŠKODA VISION RS se vyznačuje kombinací dynamických a sportovních prvků, 

karbonových dílů a vynikající aerodynamiky vozu s harmonickou linií. Nabízí tak pohled 

na designový jazyk budoucích sportovních modelů značky ŠKODA. V interiéru se snoubí 

dynamický vzhled s minimalistickým a precizním designem. Velkým centrálním displejem, 

sportovními sedadly, výraznými barevnými prvky a detaily z karbonu a křišťálu rozvíjí studie 

ŠKODA VISION RS dále designový jazyk známý ze studie ŠKODA VISION X. 

 

ŠKODA VISION RS představuje svůj jedinečný charakter a zcela nové designové DNA vozů 

s přívlastkem RS ze všech úhlů pohledu. Na skulpturálně a precizně modelované ploše kapoty motoru 

se nachází logo ŠKODA z osvětleného křišťálu. Osvětleny jsou také karbonové lamely masky chladiče 

v lesklé černé barvě, které ukazují nový, výrazný tvar, specifický pro modely RS. Karbon je použit i na 

bočním průduchu vzduchu, který zlepšuje aerodynamické vlastnosti studie, na otvoru pro přívod 

vzduchu a na předním spoileru. Otvory pro přívod vzduchu a spoiler reflektují tvar masky chladiče. 

Přední světlomety, které se skládají ze čtyř drahokamů, společně s ostře řezaným světlem pro denní 

svícení působí, jako by upřeně sledovaly silnici. Společně s mlhovým světlem dodávají vozu sportovní 

charakter.  

 

Pohledu zboku dominují mohutné blatníky a pro vozy ŠKODA typická Tornado linie. Díky bočním 

zatmaveným bezrámovým sklům působí studie ŠKODA VISION RS delším a nižším dojmem. 

Zapuštěná madla dveří zaručují plynulý přechod linií karoserie. Malé vlaječky na bočních prazích 

z karbonu připomínají založení Československa před 100 lety. 

 

Aerodynamicky tvarovaná zpětná zrcátka z karbonu se směrovými světly z křišťálu našla inspiraci 

v motorsportu. Karbonové prvky lze nalézt také na lehkých, aerodynamicky tvarovaných 

dvacetipalcových kolech z lehké slitiny s centrálně umístěným skleněným logem ŠKODA. Na zádi 

zaujme zadní nárazník bez viditelných koncovek výfuku a střešní spoiler s integrovaným třetím 

brzdovým světlem. Oba tyto prvky, stejně jako zadní výstupy vzduchu, jsou vyrobené z karbonu a 

napomáhají aerodynamickým vlastnostem vozu. Horní zadní světla z českého křišťálu připomínají svým 

tvarem písmeno L a společně se spodními zadními světly vytváří při jízdě v noci pro značku ŠKODA 

typické písmeno C. Na zádi je umístěn osvětlený nápis ŠKODA. 

 

Interiér s prvky z křišťálu a světelnými efekty 

Studií VISION RS představuje ŠKODA nový design interiéru. Nový designový jazyk zdokonaluje prvky 

z koncepční studie ŠKODA VISION X, představené na autosalonu v Ženevě 2018. Velkoryse široká 

přístrojová deska ve svém středu přejímá symetrické tvary mřížky chladiče vozu ŠKODA. Kromě mnoha 

karbonových prvků dominují interiéru dekorační lišty z ručně broušeného křišťálu, které v kombinaci 

s dotykovou obrazovkou infotainment systému vytváří originální světelné efekty. Středová konzole 

v kosmickém stylu, která je celá vyrobená z karbonu, a také další karbonové prvky dokládají příbuznost 

vozů RS s motorsportem. Minimalistická páka voliče převodovky, zabudovaná ve středové konzole, 

ovládá elektronické řazení automatické převodovky DSG shift-by-wire. 
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Připomínkou závodních vozů jsou i speciální poutka ve výplních dveří. Typickým prvkem Simply Clever 

jsou příchytné gumičky v odkládacích schránkách. Části dveřních výplní zdobí karbonové lišty. Opěradla 

ergonomicky tvarovaných sportovních sedadel vypadají, že se vznášejí. 

 

ŠKODA VISION RS - Rozměry 

Délka [mm] 4 356 

Výška [mm] 1 431 

Šířka [mm] 1 810 

Rozvor [mm] 2 650 

Objem zavazadlového prostoru [l] 430 
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Digitální budoucnost: Stálé připojení a dostupnost 
 

› Pohyblivá dotyková obrazovka jako operační místo pro ovládání a infotainment 

› Informace o vozidle jsou dostupné pomocí hlasového asistenta Alexa od společnosti Amazon 

› ŠKODA Connect nabízí mnoho služeb díky stálému online připojení 

 

Digitalizace a konektivita jsou dva hlavní pilíře Strategie 2025 společnosti ŠKODA AUTO. Studie 

ŠKODA VISION RS naznačuje další krok do digitální budoucnosti, ve které budou řidič a vozidlo 

stále ve spojení a budou spolu komunikovat přes internet. Do služeb ŠKODA Connect je nyní 

integrován i hlasový asistent Alexa od společnosti Amazon. 

 

Výrazným prvkem v interiéru je velká centrální obrazovka na přístrojové desce, která umožňuje ovládání 

mnoha funkcí vozidla, jako například výběru tří jízdních režimů, ale i mnoha funkcí infotainment systému 

a konektivity. Stejně jako u studie ŠKODA VISION X lze barevnou dotykovou obrazovku s vysokým 

rozlišením vysunout stisknutím tlačítka a použít ji jako nabíjecí dokovací stanici pro chytrý telefon, který 

vytvoří internetové připojení. Studie ŠKODA VISION RS je tak vždy online a nabízí přístup k mobilním 

online službám ŠKODA Connect. Služby ŠKODA Connect se dělí na oblasti Infotainment Online, Care 

Connect a Tísňové volání. Mezi služby Infotainment Online patří například Dopravní informace online. 

Služby Care Connect zahrnují i Proaktivní servisní službu, která v případě potřeby naváže spojení se 

zákaznickým servisem nebo odborným servisem. Po aktivaci aktivních zádržných systémů naváže 

Tísňové volání automaticky spojení s centrálou Tísňového volání. Tísňové volání lze spustit i manuálně 

stisknutím tlačítka. 

 

Zapojení jazykového asistenta Alexa od společnosti Amazon 

Zapojení hlasového asistenta Alexa společnosti Amazon do služeb ŠKODA Connect představuje další 

krok do digitální budoucnosti. Pomocí reproduktoru Amazon Echo nebo aplikace Alexa na chytrém 

telefonu si může řidič vozu ŠKODA zjistit údaje o vozidle na dálku nebo pohodlně z domova. Nejprve si 

musí stáhnout aplikaci Alexa ŠKODA Connect Skill a připojit se ke svému uživatelskému účtu ŠKODA 

Connect. Po jednoduchém dotazu odpoví Alexa například, kolik benzinu zbývá v palivové nádrži, zda 

jsou dveře a okna zavřeny nebo kdy je příští termín servisní prohlídky. Po úspěšné pilotní fázi v 

Německu a Velké Británii mohou řidiči vozů ŠKODA po celém světě v budoucnu využívat novou službu 

v anglickém a německém jazyce. Třetím nabízeným jazykem je francouzština a již brzy bude služba k 

dispozici i ve španělské verzi. 
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ŠKODA KODIAQ RS – SUV s DNA sportovního vozu 
 

› První SUV, které navazuje na tradici závodních vozů RS značky ŠKODA 

› Motor vozu ŠKODA KODIAQ RS o výkonu 176 kW (240 k) je nejvýkonnější sériově vyráběný 

naftový motor v historii značky ŠKODA  

› ŠKODA KODIAQ RS drží časem 9:29,84 minut rekord tratě Nordschleife na Nürburgringu 

v kategorii sedmimístných SUV  

› Systém Dynamic Sound Boost zvýrazňuje sportovní charakter vozu 

 

ŠKODA KODIAQ RS je první SUV značky ŠKODA, které nese označení RS. Motor vozu 

ŠKODA KODIAQ RS má výkon 176 kW (240 k) a je tak nejvýkonnějším sériově vyráběným 

naftovým motorem v historii značky ŠKODA. Systém Dynamic Sound Boost, který společnost 

ŠKODA AUTO představuje poprvé, nabízí akustický zážitek. Tento systém skvěle doplňuje 

výkonové parametry vozu ŠKODA KODIAQ RS, který drží časem 9:29,84 minut rekord tratě 

Nordschleife na Nürburgringu v kategorii sedmimístných SUV.  

 

Písmena RS nyní znamenají skvělý zážitek ze sportovní jízdy, ale zároveň i vysokou praktičnost. 

ŠKODA KODIAQ RS nese toto tradiční označení jako vůbec první SUV značky. Vynikající sportovní 

jízdní vlastnosti na silnici i v terénu a dynamický vzhled vozu ŠKODA KODIAQ RS skvěle doplňují 

aktivní životní styl stále širší skupiny zákazníků v segmentu SUV. 

 

Rekordní kolo v „Zeleném pekle“ 

ŠKODA KODIAQ RS potvrzuje své kvality sportovního vozu na legendární trati Nordschleife 

na Nürburgringu rekordním časem 9:29,84 minut v kategorii sedmimístných SUV. Tento rekord 

dokazuje, že ŠKODA KODIAQ RS nejen sportovně vypadá, ale také sportovně jezdí. Rekordní kolo 

zajela závodnice Sabine Schmitzová. Rychlost tohoto sériově vyráběného sedmimístného SUV značky 

ŠKODA na nejnáročnější trati světa překvapila i jedinou ženu, která dosud zvítězila ve 24hodinovém 

závodě na Nürburgringu. 

 

Exkluzivní výbava, která zajišťuje jedinečný zážitek z jízdy 

Nejlepší výsledky a inovace nejsou jen záležitostí motoru a systému Dynamic Sound Boost. Poprvé 

nabízí vůz ŠKODA ve standardní výbavě dvacetipalcová kola z lehké slitiny Xtreme. Sportovní vzhled 

podtrhují designové prvky v černé lesklé barvě. Dynamické vlastnosti vozu podporují progresivní řízení, 

inteligentní pohon všech kol a automatická sedmistupňová převodovka DSG. Navzdory sportovním 

vlastnostem zůstává toto RS klasickým, praktickým rodinným vozem KODIAQ v pěti- nebo 

sedmimístném provedení s velkým zavazadlovým prostorem. Wi-Fi připojení a služby ŠKODA Connect 

nabízí moderní možnosti konektivity. Používání vozu v každodenním provozu také usnadňuje mnoho 

Simply Clever prvků typických pro značku ŠKODA. 
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Citáty 
 
ŠKODA KODIAQ RS 

 

„ŠKODA KODIAQ RS je novým klíčovým produktem naší nabídky vozů SUV a současně představuje 

náš první model RS v tomto segmentu. Jeho motor, který produkuje díky přeplňování dvěma 

turbodmychadly výkon 240 k, je nejvýkonnější naftový motor v historii značky ŠKODA. Vyznačuje se 

úsporností, typickou pro moderní, čisté naftové motory, a výkonem vhodným pro sportovní SUV. 

ŠKODA KODIAQ RS je automobil, na který naši zákazníci čekali již dlouho.“ 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

 

„ŠKODA KODIAQ RS je bezesporu sportovní vrcholná verze modelové řady KODIAQ. Specifický přední 

a zadní nárazník, designové prvky v černé lesklé barvě, loga vRS, dvacetipalcová kola z lehké slitiny 

Xtreme se sedmnáctipalcovými brzdami a viditelné koncovky výfuku zdůrazňují dynamický, progresivní 

vzhled a vyjadřují aktivní životní styl.“ 

Oliver Stefani, šéfdesigner společnosti ŠKODA AUTO 
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Nejvýkonnější naftový motor v historii značky ŠKODA  
 

› Motor 2,0 TDI s přeplňováním dvěma turbodmychadly o výkonu 176 kW (240 k) s točivým 

momentem 500 Nm je nejsilnějším motorem TDI v historii značky ŠKODA 

› Vůz dosahuje zrychlení z 0-100 km/h za 7 s, maximální rychlost činí 220 km/h 

› Nastavitelný systém Dynamic Sound Boost doplňuje zvuk motoru 

 

Nový vůz ŠKODA KODIAQ RS pohání exkluzivní čtyřválcový naftový motor o objemu 2,0 l, který 

produkuje díky přeplňování dvěma turbodmychadly maximální výkon 176 kW (240 k) a dosahuje 

maximálního točivého momentu 500 Nm. Jedná se tak o nejvýkonnější sériově vyráběný 

vznětový motor ve více než 120leté historii mladoboleslavské automobilky. 

 

ŠKODA KODIAQ RS je sportovní vrcholná verze modelové řady KODIAQ. Vůz charakterizují dynamické 

jízdní vlastnosti. KODIAQ RS zrychluje z 0-100 km/h za pouhých 7 s, maximální rychlost činí 220 km/h. 

Působivý je také tah motoru od nízkých otáček. Maximální točivý moment je k dispozici již v rozsahu 

otáček 1 750 - 2 500 min
-1

. Díky průměrné spotřebě pouhých 6 l/100 km* je motor velmi úsporný, emise 

CO2 činí 157 g/km*. Umožňuje to řada technických opatření. BiTurbo motor vozu ŠKODA KODIAQ RS 

je vybaven přímým vstřikováním paliva, systémem Start-Stop a rekuperací brzdné energie. Navíc motor 

disponuje složitou termoregulací, díky které motor po startu rychle dosahuje provozní teploty. 

 

Standardně dodávaný systém Dynamic Sound Boost zintenzivňuje zážitek z jízdy 

ŠKODA KODIAQ RS je jako první model značky ŠKODA vybaven systémem Dynamic Sound Boost. 

Tento systém zajištuje ve voze i mimo něj charakteristický akustický zážitek. Systém Dynamic Sound 

Boost, využívající data z palubní elektroniky, generuje a zintenzivňuje zvuk vozu. Speciální zařízení 

produkuje specifický zvuk, který doplňuje přirozený zvuk motoru vycházející z výfukového potrubí.  

Dynamic Sound Boost je propojen s volbou jízdního režimu Driving Mode Select. Dle vybraného jízdního 

režimu nabízí vůz ŠKODA KODIAQ RS tři úrovně intenzity upraveného zvuku. Zvukové spektrum sahá 

od jemně dokresleného zvuku v režimu Comfort, přes výraznější zvukový projev v režimu Normal, až po 

nejsportovnější a nejintenzivnější zvuk v režimu Sport. Tento režim dodává vozu ŠKODA KODIAQ RS 

nejdynamičtější zvuk. Režim Eco nastaví přirozený zvuk motoru bez zesílení. 
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* Jedná se o předběžné údaje, které se mohou změnit. Aktuální informace naleznete v digitálním press kitu pod tímto 

odkazem: www.skoda-storyboard.com/r/SKODA-Pariz2018-cz.  

 

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. září 2017 platí pro 

určování spotřeby paliva a emisí CO₂ nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově 

harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem 

vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. září 2018 standard WLTP nahradí dosavadní nový evropský jízdní 

cyklus (NEDC). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou 

hodnoty spotřeby paliva i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. 

 

V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty získané podle standardu NEDC. 

V případě, že se jedná o nové vozidlo, které je homologováno na základě měřicího cyklu WLTP, jsou hodnoty 

měřicího cyklu NEDC odvozeny od měřicího cyklu WLTP. Uvedení hodnot získaných podle měřicího cyklu WLTP je 

až do okamžiku jeho povinného zavedení dobrovolné. Pokud jsou hodnoty získané podle měřicího cyklu NEDC 

uváděny v určitém intervalu, nevztahují se ke konkrétnímu automobilu a nejsou tak součástí nabídky, ale slouží 

pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. vestavené díly, 

pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či 

aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí, podmínek v dopravě a způsobu jízdy rovněž ovlivnit 

spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO₂ a jízdní výkony konkrétního vozidla. 

http://www.skoda-storyboard.com/r/SKODAPariz2018-cz
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Pohon všech kol a automatická sedmistupňová 
převodovka DSG 
 

› Přenos síly zajišťuje automatická sedmistupňová převodovka DSG a inteligentní pohon všech 

kol 

› Adaptivní podvozek DCC a volba jízdního režimu Driving Mode Select jsou součástí standardní 

výbavy vozu ŠKODA KODIAQ RS 

› Standardně dodávané progresivní řízení vylepšuje dynamické ovládání vozu a usnadňuje 

manévrování 

 

Nový vůz ŠKODA KODIAQ RS rozděluje výkon 176 kW (240 k) pomocí inteligentního pohonu 

všech kol variabilně na všechna čtyři kola, o řazení se stará automatická sedmistupňová 

převodovka DSG. Díky standardně dodávanému adaptivnímu podvozku DCC lze činnost tlumičů 

upravit dle aktuálních preferencí. 

 

Kromě automatického řazení sedmistupňové převodovky DSG může řidič vozu ŠKODA KODIAQ RS 

volit rychlostní stupně i manuálně. Automatická převodovka překvapí rychlou, pohodlnou změnou 

rychlostních stupňů bez prodlevy a také podporuje funkci takzvaného plachtění. Tato funkce snižuje 

v režimu Eco spotřebu paliva tím, že převodovka při jízdě s uvolněným plynovým pedálem samočinně 

odpojí motor, který tak vůz při jízdě nebrzdí. Inteligentní pohon všech kol s elektronicky řízenou 

lamelovou spojkou a elektronickou uzávěrkou diferenciálu neustále vypočítává ideální přenos točivého 

momentu. Zároveň umí systém přenést až 85 % dostupného točivého momentu na jednotlivé kolo nebo, 

při jízdě s nízkým zatížením, také pouze na přední kola. Pohon 4×4 zlepšuje trakci a tím zvyšuje 

bezpečnost jízdy za jakéhokoliv počasí, jakéhokoliv stavu vozovky nebo při jízdě v terénu.  

 

Standardně dodávaný adaptivní podvozek DCC s volbou jízdního režimu Driving Mode Select umožňuje 

ve voze ŠKODA KODIAQ RS nastavení tuhosti tlumičů podle momentální potřeby. Driving Mode Select 

nabízí řidiči výběr ze šesti režimů (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual a Snow). Zároveň dochází 

k elektronickému nastavení tlumičů. Nový vůz ŠKODA KODIAQ RS má ve standardní výbavě také 

progresivní řízení. V závislosti na aktuální rychlosti upravuje elektronicky převod řízení a tím zaručuje 

snazší řízení při sportovní jízdě i větší komfort díky menší potřebě síly k otáčení volantu při popojíždění 

nebo parkování. 
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Dynamický vzhled exteriéru a nové logo 
 

› Přední a zadní nárazník specifický pro verzi RS, moderní, nové logo vRS 

› Mřížka chladiče, zpětná zrcátka, lišty kolem bočních oken a střešní nosič v černé lesklé barvě 

› Poprvé nabízí vůz značky ŠKODA ve standardní výbavě dvacetipalcová kola z lehké slitiny 

Xtreme 

 

Sportovní charakter vozu ŠKODA KODIAQ RS je patrný na první pohled. Specifický přední a 

zadní nárazník, designové prvky v lesklé černé barvě a nová dvacetipalcová kola z lehké slitiny 

Xtreme, která jsou u vozu ŠKODA poprvé součástí standardní výbavy, předurčují toto SUV 

k tomu, aby naznačilo trendy v oblasti aktivního životního stylu. Nové logo vRS vyjadřuje, že je 

tento KODIAQ nejmladším zástupcem sportovně zaměřených modelů RS značky ŠKODA. 

 

U značky ŠKODA mají logo vRS pouze sportovně zaměřené vozy. Toto označení, které se nachází 

na masce chladiče a na pátých dveřích vozu ŠKODA KODIAQ RS, má poprvé nový, moderní vzhled. 

Písmeno „v“ znamená vítězství, červená barva symbolizuje sportovní charakter a sílu modelů RS. 

Dynamický vzhled vozu ŠKODA KODIAQ zvýrazňují specifický přední a zadní nárazník. Jak je již pro 

vozy RS typické, zdobí zadní nárazník integrovaný pruh odrazky táhnoucí se po celé šíři vozu. Pod 

nárazníkem jsou umístěny viditelné koncovky výfuku. 

 

Doplňky v červené a v černé lesklé barvě 

Sportovní vzhled nejvýkonnějšího vozu ŠKODA KODIAQ podtrhují výrazné doplňky. Mřížka chladiče, 

lišty kolem bočních oken, zpětná zrcátka a střešní nosič jsou v černé lesklé barvě, dvacetipalcová kola 

Xtreme z lehké slitiny jsou v antracitové barvě. Model KODIAQ RS je prvním vozem značky ŠKODA, 

u kterého jsou tato kola součástí standardní výbavy. Kola jsou doplněna sedmnáctipalcovými brzdami. 

Moderní techniku představují standardně dodávané moderní LED přední světlomety. Zadní sdružené 

svítilny využívají jasné LED diody, které se rozsvěcí bez prodlení.  
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Interiér se sportovním Virtuálním Kokpitem a novými 
designovými prvky 
 

› Sportovní sedadla potažená materiálem Alcantara
®
 a výrazné prošívání dveří  

› Virtuální Kokpit s novým zobrazením a sportovním karbonovým vzhledem 

› Zobrazení Sport Virtuálního Kokpitu nabízí centrálně umístěný tachometr  

 

Vůz ŠKODA KODIAQ RS spojuje sportovní styl, dostatek místa a praktičnost, typickou pro 

značku ŠKODA. Sedadla s potahy Alcantara
®
, dveřní výplně s kontrastním prošíváním 

a přístrojová deska s karbonovým vzhledem dodávají velkorysému interiéru sportovní vzhled. 

Dynamický dojem skvěle doplňují zobrazení Sport a karbonový vzhled Virtuálního Kokpitu. 

 

Kvalitní materiály, jemné kontrastní švy a červené prvky propůjčují také interiéru vozu 

ŠKODA KODIAQ RS sportovní vzhled. Sportovní sedadla jsou čalouněna perforovaným materiálem 

Alcantara
®
 a kůží v karbonovém vzhledu. Mají také kontrastní červené křížové prošívání typické 

pro vozy RS a červenou barvu použitou v novém logu vRS umístěném pod integrovanými hlavovými 

opěrkami. Logo vRS se nachází také na hlavici řadicí páky. Perforovaný materiál Alcantara
®
, který je 

kvůli nízké hmotnosti a dobrým protiskluzovým vlastnostem často používán v motorsportu, je použit 

i ve výplni dveří a je doplněn černým křížovým prošíváním. Sportovní multifunkční volant s logem vRS 

a loketní opěrky dveří mají červené prošívání. Přístrojovou desku zdobí dekorační obložení Carbon. 

Ke standardní výbavě patří prahové lišty s logem KODIAQ a LED paket s ambientním osvětlením. 

Sportovní vzhled interiéru završují černý strop a kryty pedálů z ušlechtilé oceli. 

 

Virtuální Kokpit se zobrazením Sport 

Ke standardní výbavě vozu ŠKODA KODIAQ RS patří Virtuální Kokpit s karbonovým vzhledem. Model 

ŠKODA KODIAQ RS také nabízí pátý režim zobrazení s otáčkoměrem a ukazatelem aktuální rychlosti 

umístěným uprostřed displeje. Tyto parametry jsou tak lehce čitelné i při sportovnější jízdě. Další 

ukazatele, jako například zvolená radiová stanice nebo navigace, jsou zobrazeny malým písmem. 

ŠKODA KODIAQ RS také kombinuje sportovní a komfortní prvky. Součástí standardní nabídky je 

elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí a zatmavená boční okna a sklo pátých dveří (SunSet). 

Na přání dodávaný personalizovaný klíč ukládá například nastavení sedadla a jízdního režimu. 

Po odemknutí vozu klíč tyto parametry automaticky nastaví. 

 

Místo až pro sedm cestujících 

Navzdory sportovnímu charakteru zůstává ŠKODA KODIAQ RS klasickým vozem KODIAQ s místem 

pro pět nebo sedm cestujících. Pětimístná verze nabízí základní zavazadlový prostor o objemu 600 l, 

sedmimístná verze při plném obsazení nabízí 231 l zavazadlového prostoru. Dobrý hudební přednes 

zajišťuje standardně dodávaný infotainment systém Amundsen. Stejně jako na přání dodávaný 

infotainment systém Columbus umožňuje pomocí Wi-Fi přístup k mobilním online službám ŠKODA 

Connect. Používání digitálních médií je díky infotainment systémům Amundsen a Columbus v kombinaci 

s funkcí ŠKODA Media Command 2.0 obzvlášť snadné. Ovládání zajišťuje bezplatná aplikace, která 

umožňuje ovládání funkcí infotainment systému až dvěma tabletům připojeným přes Wi-Fi. ŠKODA 

KODIAQ RS nabízí vpředu Phonebox s bezdrátovým nabíjením pro mobilní telefony a dva USB 

konektory. Na zadní straně Jumbo Boxu umístěného mezi předními sedadly mají cestující na zadních 

sedadlech k dispozici jeden USB konektor a 230V zásuvku. Palubní komunikace ICC usnadňuje pomocí 

infotainment systému přenos hlasu řidiče k cestujícím ve druhé a třetí řadě sedadel. 
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Simply Clever prvky ve voze ŠKODA KODIAQ RS 

ŠKODA KODIAQ RS nabízí také mnohé pro značku ŠKODA typické prvky Simply Clever. Součástí 

standardní výbavy jsou mimo jiné odnímatelný roletový kryt, který se po dotyku svine do zadní polohy 

nebo různé sítě k uložení a zajištění zavazadel. Dále jsou součástí standardní výbavy klasické prvky 

jako například škrabka na led ve víčku palivové nádrže, schránka vybavená deštníkem v obou předních 

dveřích, držák reflexní vesty ve všech dveřích nebo držák na multimediální přístroje. Na straně řidiče je 

umístěn držák parkovacích lístků na sloupku A, stejně jako odkládací schránka se slotem na parkovací 

karty, mince a SD karty.  
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Slavná historie označení RS 
 

› Označení RS bylo poprvé použito v roce 1974 u legendárních závodních speciálů 180 RS a 

200 RS 

› ŠKODA KODIAQ RS navazuje na tradici vozu ŠKODA 130 RS, vítěze závodu Rallye Monte Carlo 

› Nejsportovnější sériově vyráběné vozy značky ŠKODA mají logo RS od roku 2000 

 

Vůz ŠKODA KODIAQ RS je prvním vozem SUV v kategorii sportovně zaměřených modelů RS. 

Značka ŠKODA tak přináší již 117 let dlouhou tradici motorsportu a rallye do zcela nového 

segmentu vozů. Rekordem tratě Nordschleife na Nürburgringu v kategorii sedmimístných SUV již 

model ŠKODA KODIAQ RS jasně prokázal, že mu právem náleží označení RS. 

 

Písmena RS, odvozená z Rallye Sport, byla poprvé použita v roce 1974 u obou závodních prototypů 

ŠKODA 180 RS a 200 RS. Na základě těchto prototypů vyvinula značka ŠKODA v roce 1975 

dvoudveřové závodní kupé 130 RS, které se stejně jako vůz ŠKODA 110 R stalo úspěšným modelem. 

V roce 1977 obsadil vůz 130 RS, přezdívaný Porsche Východu, ve své třídě první dvě místa na 

legendárním závodě Rallye Monte Carlo. Vyhrál také Rallye Akropolis. Vůz ŠKODA 130 RS byl úspěšný 

i na okruhu a v roce 1981 získal celkové vítězství v mistrovství Evropy cestovních vozů. 

 
Od roku 2000 sportovní sériové vozy RS 

Éra sportovních sériových vozů začala v roce 2000, kdy vůz ŠKODA OCTAVIA RS jako první sériově 

vyráběný model nesl označení RS pro nejsportovnější variantu modelové řady. Ve stejné době se 

objevil vůz ŠKODA OCTAVIA WRC v Mistrovství světa v rallye. V roce 2003 přichází poprvé 

ŠKODA FABIA RS s naftovým motorem o výkonu 96 kW (130 k). V roce 2010 se objevuje varianta RS 

druhé generace vozu ŠKODA FABIA s motorem o výkonu 132 kW (180 k) přeplňovaným 

turbodmychadlem a kompresorem. Model ŠKODA FABIA RS se stal základem pro úspěšné závodní 

verze modelu ŠKODA FABIA. ŠKODA FABIA R5, nejnovější závodní speciál, dosáhl již od roku 2015 

více než 524 vítězství a je tak nejúspěšnějším vozem v historii motorsportu značky ŠKODA. V letech 

2015 - 2017 vyhrála ŠKODA Mistrovství světa v automobilových soutěžích kategorie WRC 2 každý rok 

v kategorii továrních týmů. V roce 2016 a 2017 se stali jezdci továrního týmu ŠKODA také mistry světa 

série FIA Mistrovství světa v automobilových soutěží kategorie WRC 2. V letošním roce vyhrály posádky 

továrního týmu ŠKODA již osm z deseti soutěží kategorie WRC 2. ŠKODA Motorsport tak získala již po 

čtvrté v řadě v kategorii WRC 2 mistrovský titul mezi týmy (podléhá oficiálnímu potvrzení ze strany FIA).  

Tovární posádka ŠKODA Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) vítězstvím na Turecké rallye, která je 

10. ze 13 kol mistrovství světa, učinila velký krok směrem k zisku titulu mistrů světa v kategorii WRC 2 

mezi posádkami. Matematicky je mohou předstihnout pouze týmoví kolegové Pontus Tidemand 

a Jonas Andersson (S/S). To znamená, že jezdecký titul připadne v každém případě továrnímu jezdci 

ŠKODA. 
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ŠKODA KAROQ SCOUT: Nový dobrodružně laděný model 
 

› Nová terénní verze kompaktního SUV s robustním vzhledem 

› ŠKODA KAROQ SCOUT standardně s pohonem všech kol 

› Bohatá výbava zahrnuje osmnáctipalcová leštěná kola z lehké slitiny Braga v antracitovém 

odstínu, multifunkční volant i nové potahové materiály sedadel a dekorační prvky  

 

Mladá Boleslav/Paříž, 1. října 2018 – Novým modelem ŠKODA KAROQ SCOUT rozšiřuje česká 

automobilka nabídku úspěšné kompaktní řady SUV o variantu s ještě lepšími předpoklady pro 

jízdu v terénu. Plastové díly kolem vozu chrání elegantní karoserii ve městě i v terénu. Díky 

standardně dodávanému pohonu všech kol a paketu pro špatné cesty je vůz ŠKODA KAROQ 

SCOUT skvěle vybaven i pro jízdu mimo zpevněné cesty. 

 

Navzdory kompaktním vnějším rozměrům nabízí ŠKODA KAROQ od roku 2017 v segmentu vozů SUV 

velkorysý prostor pro cestující, který je typický pro vozy značky ŠKODA. Objem zavazadlového prostoru 

se pohybuje od 479 do 1 810 l. Nový model ŠKODA KAROQ SCOUT nyní rozšiřuje širokou oblast 

využití kompaktního SUV a díky standardně dodávanému pohonu všech kol a ochranným plastovým 

dílům je tak ideálním společníkem pro jízdu v terénu. Díky mnoha variantám - od nového, dynamicky 

pojatého provedení KAROQ SPORTLINE, až po robustní variantu SCOUT - plní ŠKODA KAROQ 

požadavky všech cílových skupin zákazníků – od mladé rodiny až po outdoorové fanoušky, příznivce 

jízdy po silnici i v terénu. 

 

Motorová paleta modelu ŠKODA KAROQ SCOUT zahrnuje jeden benzinový a dva naftové motory. 

Všechny motory nabízí pohon všech kol. Robustní charakter zvýrazňují výrazné stříbrné prvky na přídi, 

zádi i po stranách karoserie a osmnáctipalcová leštěná kola z lehké slitiny Braga v antracitovém odstínu. 

V interiéru zaujme multifunkční volant a na přání dostupný virtuální kokpit. Díky LED paketu, který 

zahrnuje i ambientní osvětlení, lze individuálně nastavit osvětlení interiéru. Rozsáhlé možnosti 

konektivity ve voze ŠKODA KAROQ SCOUT zajišťuje standardně dodávaná technologie SmartLink+, 

která spojuje standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ a SmartGate. Aplikace ŠKODA 

Media Command umožňuje ovládání funkcí infotainment systému až na dvou tabletech připojených přes 

Wi-Fi. Mobilní online služby ŠKODA Connect zahrnují oblasti Infotainment Online, Care Connect a 

Tísňové volání.   

 

Tři výkonné motory a standardně dodávaný pohon všech kol 

Jak je již u modelů s přívlastkem SCOUT zvykem, nabízí ŠKODA všechny tři motory vozu ŠKODA 

KAROQ SCOUT v kombinaci s pohonem všech kol. Inteligentní řízení pohonu všech kol nejnovější 

generace rozděluje točivý moment na jednotlivá kola vozu v závislosti na aktuálních podmínkách. Tím 

zajišťuje trakci i mimo zpevněné silnice a zároveň zvyšuje bezpečnost na kluzkém povrchu. Řada 

senzorů (např. snímač otáček kol, snímač úhlu natočení kol, senzor příčného a podélného zrychlení, 

snímač polohy plynového pedálu, snímač otáček motoru) neustále vyhodnocuje aktuální jízdní situaci. 

Veškeré získané hodnoty poté zpracovává řídicí elektronika pohonu všech kol. Při jízdě v přímém směru 

jsou poháněna převážně přední kola, což snižuje spotřebu paliva. Jízdu v terénu také ulehčuje paket pro 

špatné cesty s krytem motoru a přídavnými ochrannými díly podvozku. 

 

Všechny úsporné a ekologické motory splňují normu Euro 6d-TEMP. Základní motorizaci tvoří 

benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) s filtrem pevných částic, který je standardně dodáván 
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s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG. Dále jsou nabízeny dva naftové motory, které jsou 

vybaveny systémem SCR se vstřikováním AdBlue a filtrem pevných částic. Motor 2,0 TDI o výkonu 110 

kW (150 k) přenáší točivý moment 340 Nm na jednotlivá kola pomocí standardně dodávané manuální 

šestistupňové převodovky. Na přání je k dispozici i automatická sedmistupňová převodovka DSG. 

Nejsilnějším agregátem vozu ŠKODA KAROQ SCOUT je naftový motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 

k). Tento motor je standardně nabízen s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG. 

 

Pro model ŠKODA KAROQ SCOUT je nově k motoru 2,0 TDI/140 kW (190 k) dostupný takzvaný Sound 

Generator, který posádce zprostředkovává efektní zvukový projev motoru. Sound Generator je dodáván 

výhradně s volbou jízdního profilu Driving Mode Select a patří tedy do standardní výbavy vozu ŠKODA 

KAROQ SCOUT.  

 

Robustní charakter se stříbrnými a chromovanými prvky 

Robustní charakter modelu ŠKODA KAROQ SCOUT je patrný na první pohled. Pod výraznými lemy 

podběhů kol jsou standardně dodávaná osmnáctipalcová leštěná kola z lehké slitiny Braga 

v antracitovém odstínu. Na přání jsou dostupná i devatenáctipalcová kola Crater v antracitovém 

metalickém odstínu. Masku chladiče a boční okna zdobí chromované lišty. Ostatní prvky, jako například 

spodní část předního nárazníku, zadní nárazník s koncovkami výfuku, kryty zpětných zrcátek a střešní 

nosič, jsou ve stříbrné barvě. Boční prahy jsou ve stříbrno-černém provedení. Specifický vzhled této 

modelové varianty završují boční okna a sklo pátých dveří s vyšším stupněm tónování (SunSet) a 

plakety SCOUT na předních blatnících. 
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Logo SCOUT je i v interiéru na přístrojové desce, kterou zdobí černý dekor Piano black. Prahové lišty 

zdobí loga KAROQ. Dekorační obložení Ash Brown ve výplni dveří má vzhled tmavého jasanového 

dřeva. Na přání jsou k dispozici také dekorační lišty Dark Brushed. Přední sedadla jsou čalouněna 

černohnědým vzorem a ozdobena nápisem SCOUT. Na přání dostupný systém zadních sedadel 

VarioFlex logo nemá. Kontrastní švy zdobí také přední středovou loketní opěrku. Multifunkční volant, 

který je potažený kůží, je standardně dodávaný včetně vyhřívání. Kryty pedálů jsou z ušlechtilé oceli. 

Nabídku komfortních prvků v interiéru vozu ŠKODA KAROQ SCOUT doplňuje LED paket s ambientním 

osvětlením. 

 

Virtuální kokpit na přání, rozsáhlá doplňková výbava 

Díky virtuálnímu kokpitu, dostupnému na přání, si může řidič nastavit obrazovku zcela dle svých 

preferencí. Volba jízdního profilu Driving Mode Select obsahuje i speciální tlačítko Off-road pro jízdu 

mimo zpevněné cesty. Při nastavování virtuálního kokpitu má řidič k dispozici několik režimů zobrazení. 
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Rozsáhlé možnosti konektivity ve voze ŠKODA KAROQ SCOUT zajišťuje standardně dodávaná 

technologie SmartLink+, která spojuje standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ 

a SmartGate. Aplikace ŠKODA Media Command umožňuje ovládání funkcí infotainment systému až na 

dvou tabletech připojených přes Wi-Fi.  

 

Mobilní online služby ŠKODA Connect zahrnují oblasti Infotainment Online, Care Connect a Tísňové 

volání. Mezi služby Infotainment Online patří například Dopravní informace online. Služby Care Connect 

zahrnují také Proaktivní servisní službu, která v případě potřeby zajistí spojení se zákaznickým servisem 

nebo s odborným servisem. Tísňové volání se aktivuje automaticky v případě aktivace zádržných 

bezpečnostních systémů. Mimo to ho lze spustit i manuálně. Externí přístroje lze připojit pomocí 

bluetooth. Díky Phoneboxu lze v případě potřeby také indukčně nabíjet mobilní telefony.  

 

Vůz ŠKODA KAROQ SCOUT je standardně vybaven bezklíčovým systémem KESSY, který také 

umožňuje použití na přání dostupných elektricky ovládaných pátých dveří s funkcí Tip-To-Close. V tomto 

případě se páté dveře otevírají a zavírají stisknutím tlačítka nebo mírným tlakem na otevřené páté 

dveře. Na přání umožňuje virtuální pedál pod zadním nárazníkem otevření pátých dveří intuitivním 

pohybem nohy. Light and Rain Assist pomáhá řidiči při jízdě za soumraku nebo za špatného počasí 

automatickým rozsvícením potkávacích světel.  

 

Model ŠKODA KAROQ SCOUT nabízí samozřejmě i mnoho Simply Clever prvků, typických pro vozy 

ŠKODA, jako například upevnění roletového krytu na víko zavazadlového prostoru nebo mezipodlahu 

v zavazadlovém prostoru. Používání vozu v každodenním provozu usnadňuje držák tabletu vzadu nebo 

odkládací schránka na straně řidiče se slotem na parkovací karty, mince a SD karty.  
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ŠKODA KAROQ SPORTLINE: Nové sportovně laděné SUV 
 

› Nová sportovně laděná varianta úspěšného kompaktního SUV  

› ŠKODA KAROQ SPORTLINE exkluzivně nabízí nejvýkonnější benzinový motor modelové řady 

o výkonu 140 kW (190 k) 

› Sportovně tvarovaný přední nárazník, sportovní sedadla se stříbrným prošitím 

› Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny Mytikas v černé lesklé barvě ve standardní výbavě  

› Virtuální kokpit se speciálním zobrazením pro variantu SPORTLINE dodávaný na přání 

 

Mladá Boleslav/Paříž, 1. října 2018 – Česká automobilka představuje speciální sportovně laděnou 

verzi kompaktního SUV– nový model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Emocionální design 

všestranného kompaktního modelu byl u varianty SPORTLINE dále vyladěn. Dynamický vzhled 

zvýrazňuje řada černě lakovaných prvků. Zároveň jej skvěle doplňuje nový benzinový motor 2,0 

TSI o výkonu 140 kW (190 k). Nejvýkonnější benzinový motor modelové řady je určen exkluzivně 

pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 

 

Model ŠKODA KAROQ, uvedený na trh v roce 2017 jako druhý model SUV ofenzívy značky ŠKODA, 

přenáší výrazný, emocionální designový jazyk do segmentu kompaktních SUV. I přes kompaktní vnější 

rozměry nabízí prostor pro cestující se zavazadly. Nejmodernější asistenční systémy dále zvyšují 

bezpečnost a komfort vozu. Vůz ŠKODA KAROQ SPORTLINE doplňuje nabídku modelové řady o 

novou, sportovní variantu, která dále zvyšuje atraktivnost modelové řady a zároveň se zaměřuje na nový 

okruh zákazníků.  

 

Sportovní ambice modelu ŠKODA KAROQ SPORTLINE zvýrazňuje benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 

140 kW (190 k), který je v rámci modelové řady exkluzivně určen pro tento model. Pohon všech kol, 

který je standardně nabízen s tímto motorem, dále zlepšuje dynamiku vozu a zvyšuje bezpečnost. 

 

Sportovní vzhled umocňují osmnáctipalcová kola z lehké slitiny Mytikas v černé lesklé barvě a mnohé 

černě lakované prvky. Maska chladiče a zadní nárazník jsou černé. Černá sportovní sedadla potažená 

novou látkou a zdobená stříbrnými kontrastními švy, sportovní multifunkční volant a kryty pedálů z 

ušlechtilé oceli dodávají interiéru sportovní vzhled. Řidiče vítá logo na obrazovce infotainment systému. 

Verze SPORTLINE nabízí speciální zobrazení na přání dostupného virtuálního kokpitu.  

 

Čtyři motory a na přání dostupný pohon všech kol 

Motorová paleta modelu ŠKODA KAROQ SPORTLINE zahrnuje čtyři úsporné motory šetrné k životnímu 

prostředí, které splňují normu Euro 6d-TEMP. Novinkou je nejvýkonnější benzinový motor modelové 

řady 2,0 TSI, který je určen exkluzivně pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Tento motor má výkon 

140 kW (190 PS) a je dostupný v kombinaci s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG a 

pohonem všech kol.  

 

Kromě motoru 2,0 TSI je k dispozici i benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k), který dosahuje 

díky automatickému odpojování válců kombinované spotřeby 5,3 l/100 km. K přenosu hnací síly slouží s 

motorem 1,5 TSI standardně dodávaná manuální šestistupňová převodovka nebo na přání dodávaná 

automatická sedmistupňová převodovka DSG. Oba motory TSI jsou vybaveny filtrem pevných částic. 
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Oba naftové motory 2,0 TDI vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE mají stejný výkon jako benzinové 

agregáty. Motory 2,0 TDI jsou standardně vybaveny systémem SCR se vstřikováním AdBlue a filtrem 

pevných částic. Motor o výkonu 110 kW (150 k) je standardně dodáván s pohonem předních kol a 

manuální šestistupňovou převodovkou. Pohon všech kol a automatická sedmistupňová převodovka 

DSG v kombinaci s pohonem všech kol jsou k dispozici na přání. Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 

k) je vždy vybaven automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem všech kol. V závislosti 

na daných podmínkách na vozovce rozděluje permanentní pohon všech kol nejnovější generace točivý 

moment na jednotlivá kola vozu. Tím zlepšuje dynamiku vozu a také zvyšuje bezpečnost například díky 

lepší trakci na kluzkém povrchu. 

 

Pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE je nově k motorům 2,0 TSI/140 kW (190 k) a 2,0TDI/140 kW 

(190 k) dostupný takzvaný Sound Generator, který posádce zprostředkovává efektní zvukový projev 

motoru. Sound Generator je dodáván výhradně s volbou jízdního profilu Driving Mode Select a patří tedy 

do standardní výbavy vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE.  

 

Sportovní design s černými lakovanými prvky 

ŠKODA KAROQ získává díky variantě SPORTLINE výrazně sportovní charakter. Kromě předního 

sportovního nárazníku lakovaného v barvě vozu vynikají především černá maska chladiče, černé kryty 

zpětných zrcátek a černý zadní nárazník. Exkluzivní osmnáctipalcová kola z lehké slitiny Mytikas i na 

přání dostupná kola Vega o velikosti 19“ jsou černá. Plakety SPORTLINE na předních blatnících jasně 

zdůrazňují nejdynamičtější variantu vozu ŠKODA KAROQ. Boční ochranné lišty lakované v barvě vozu, 

boční okna a sklo pátých dveří s vyšším stupněm tónování (SunSet) a černý střešní nosič dodávají vozu 

elegantní vzhled. Dalším výrazným prvkem jsou stříbrné, jasně viditelné dekorační koncovky výfuku. 
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Interiéru dominují černá sportovní sedadla zdobená stříbrnými kontrastními švy. Jsou potažena novou, 

třívrstvou, prodyšnou látkou ThermoFlux, která se zejména v letních měsících postará o mimořádný 

komfort cestujících. Přední sedadla jsou vybavena bederní opěrkou. Malý kožený paket zahrnuje mj. 

stříbrné obšití i na sportovním multifunkčním volantu s perforovanou černou kůží, na manžetě řadicí 

páky a loketní opěrce vpředu. Přístrojovou desku zdobí dekorační obložení Piano black, dekorační lišty 

ve výplni dveří jsou v dekoru Carbon. Sportovní vzhled završují kryty pedálů z ušlechtilé oceli, logo 

SPORTLINE na přístrojové desce, loga KAROQ na prahových lištách, černý strop, černé stropní 

sloupky i LED paket s ambientním osvětlením.  

 

Další prvky zvyšující bezpečnost a zvýrazňující charakter vozu 

Virtuální kokpit, dostupný na přání, nabízí řidiči několik zobrazení. Nově je k dispozici také páté 

zobrazení Sport. U tohoto režimu je uprostřed displeje zobrazena aktuální rychlost, vpravo a vlevo je 

zobrazena zvolená rozhlasová stanice resp. jízdní data. Ve spodní části displeje jsou informace 
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o aktuálním výkonu motoru a teplotě oleje. Virtuální kokpit u verze SPORTLINE má pozměněný 

karbonový (sportovní) design, který mění vzhled všech pěti režimů zobrazení.  

 

Rozsáhlé možnosti konektivity ve voze ŠKODA KAROQ SPORTLINE zajišťuje standardně dodávaná 

technologie SmartLink+, která spojuje standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ 

a SmartGate. Aplikace ŠKODA Media Command umožňuje ovládání funkcí infotainment systému až na 

dvou tabletech připojených přes Wi-Fi. Mobilní online služby ŠKODA Connect zahrnují oblasti 

Infotainment Online, Care Connect a Tísňové volání. Mezi služby Infotainment Online patří například 

Dopravní informace online. Služby Care Connect zahrnují také Proaktivní servisní službu, která v 

případě potřeby zajistí spojení se zákaznickým servisem nebo s odborným servisem. Tísňové volání se 

aktivuje automaticky v případě aktivace zádržných bezpečnostních systémů. Mimo to ho lze spustit i 

manuálně. Externí přístroje lze připojit pomocí bluetooth. Pomocí Phoneboxu lze také bezdrátově 

nabíjet kompatibilní mobilní telefony.  

 

Standardně dodávaný bezklíčový systém KESSY umožňuje také použití na přání dostupných elektricky 

ovládaných pátých dveří s funkcí Tip-To-Close, které se otevírají a zavírají stisknutím tlačítka nebo 

mírným tlakem na otevřené páté dveře. Na přání umožňuje virtuální pedál pod zadním nárazníkem 

otevření pátých dveří intuitivním pohybem nohy.  

 

Bezpečnost zvyšují vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického stmívání a Light and Rain Assist díky 

automatického nastavení světel při jízdě v dešti nebo za tmy. Díky volbě jízdního profilu Driving Mode 

Select může řidič upravovat jízdní dynamiku vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Elektronická kontrola 

stabilizace (ESC) umožňuje dvoustupňové nastavení.  

 

Jak je pro vozy značky ŠKODA typické, nabízí i tento model mnoho Simply Clever prvků a odkládacích 

schránek. Používání vozu v každodenním provozu usnadňují mezipodlaha v zavazadlovém prostoru, 

držák tabletu vzadu nebo odkládací schránka na straně řidiče se slotem na parkovací karty, mince a SD 

karty. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu     Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz  
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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“. 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu: https://twitter.com/skodaautonews 

Veškeré informace k modelům ŠKODA v Paříži získáte pod hashtagem #SKODAinPARIS2018 
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