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Fakta a čísla: ŠKODA KODIAQ 
 

Mladá Boleslav/Jerez, 10. prosince 2018  - ŠKODA AUTO zahájila SUV ofenzívu v září 2016 

světovou premiérou modelu ŠKODA KODIAQ. Prostorné SUV v pěti- nebo sedmimístném 

provedení se brzy stalo velice úspěšným modelem. Česká automobilka během dvou let vyrobila 

277 000 kusů tohoto velkého SUV, přičemž 156 000 vozů vyrobil český závod v Kvasinách a 

dalších více než 100 000 jich vzniklo v Číně, která je největším světovým trhem značky ŠKODA. 

Vůz ŠKODA KODIAQ RS je již sedmou variantou velkého SUV značky ŠKODA. Další fakta a čísla 

k vozu ŠKODA KODIAQ uvádíme v následujícím přehledu: 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax     Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu    Tisková mluvčí Komunikace produktu  

T +420 326 811 731     T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz   alzbeta.stastna@skoda-auto.cz  

  
ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  
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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 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 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 modelu ŠKODA KODIAQ RS získáte pod hashtagem #KodiaqRS 
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