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Design: Dynamický vzhled exteriéru a premiéra  
nového loga RS 
 

› Sportovní vzhled vozu RS a doplňky v černé lesklé barvě na moderním lifestylovém SUV 

› ŠKODA KODIAQ RS poprvé s novým logem RS s červenými prvky 

› Nejmodernější LED technika a dvacetipalcová kola z lehké slitiny Xtreme ve standardní výbavě 

 

Mladá Boleslav/Jerez, 10. prosince 2018 - Vůz ŠKODA KODIAQ RS dokazuje svou příslušnost 

k rodině sportovních vozů RS robustním a dynamickým vzhledem i logem RS. Sportovní, 

lifestylové SUV představuje toto logo poprvé v nové verzi s červenými prvky. Sportovní 

charakter zdůrazňují prvky v černé lesklé barvě na karoserii. Poprvé nabízí vůz značky ŠKODA 

ve standardní výbavě nová dvacetipalcová kola z lehké slitiny Xtreme. 

 

Nově navržené logo RS, které má vůz ŠKODA KODIAQ RS na mřížce chladiče a na zádi, má ještě 

svěžejší a modernější vzhled než dosud. Nové logo o voze prozrazuje, že se jedná o nejmladšího člena 

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

Příslušnost nejnovější verze modelu KODIAQ k modelové řadě RS je poznat na první pohled. Přední a 

zadní nárazník je přepracovaný. Jak je již pro vozy RS typické, zadní nárazník zdobí integrovaný pruh 

odrazky táhnoucí se po celé šíři vozu. Pod zadním nárazníkem jsou umístěny viditelné ozdobné 

koncovky výfuku s chromovým efektem. 

 

Prvky v černé barvě a červeně lakované brzdové třmeny 

Vertikální lamely mřížky chladiče, rámeček mřížky chladiče, lišty kolem 

bočních oken, kryty zpětných zrcátek a střešní nosič vozu 

ŠKODA KODIAQ RS jsou v černé lesklé barvě a zdůrazňují jeho sportovní 

vzhled. Standardně dodávaná dvacetipalcová kola z lehké slitiny Xtreme jsou 

v antracitové barvě. Model KODIAQ RS je prvním vozem značky ŠKODA, 

u kterého jsou dvacetipalcová kola součástí standardní výbavy. 

 

V kolech jsou zřetelně vidět jasně červené brzdové třmeny, které signalizují vysoký výkon i při velkém 

zatížení. Ve srovnání se zadními šestnáctipalcovými brzdami standardního vozu ŠKODA KODIAQ je 

vůz ŠKODA KODIAQ RS vybaven sedmnáctipalcovými brzdami na všech kolech. Průměr zadních 

brzdových kotoučů byl u modelu ŠKODA KODIAQ RS zvětšen na 310 mm. Kotouče jsou větrané, mají 

tloušťku 22 mm a píst o průměru 42 mm. Na přední nápravě je použit jednopístový třmen s pístem o 

průměru 60 mm a větrané kotouče o rozměru 340 x 30 mm. 

 

LED přední světlomety a LED zadní sdružené svítilny součástí standardní výbavy 

Vůz ŠKODA KODIAQ RS používá pro přední světlomety i zadní skupinové svítilny nejnovější 

LED technologii. Vpředu jsou použity full LED světlomety. Součástí standardní výbavy jsou i zadní 

sdružené svítilny, které využívají jasné LED diody, které se rozsvěcí bez prodlení.  
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INTERVIEW 

 

Oliver Stefani 

Šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO 

  

Pane Stefani, jak těžké bylo navrhnout sportovní SUV?  

Vůz ŠKODA KODIAQ je SUV s velmi vyváženým a výrazným designem. Silueta vozu je velice dynamická, 

proto nebylo snadné dodat modelu ŠKODA KODIAQ RS ještě sportovnější vzhled. Cílem bylo vytvořit 

prvky, které představují nejmodernější vývoj DNA vozů RS. Sportovní charakter jasně naznačují například 

ozdobné koncovky výfuku. Nové, exkluzivně dodávané červené logo symbolizuje sílu a emoce. 

 
Design sportovního vozu má vzbuzovat emoce. Jaké designové prvky charakterizují model 

ŠKODA KODIAQ RS? 

Červená je barvou, která vyvolává silné emoce. Zároveň je to barva, která je spojena se sportovními vozy. 

V interiéru jsme použili červenou barvu, jakožto komunikační barvu, u kontrastních švů a loga v kombinaci 

s dekoračními prvky Carbon. Tyto dva prvky tak jasně navazují na historii závodních vozů značky ŠKODA.  

Pro zvýraznění sportovního vzhledu dvacetipalcových kol Xtreme vozu ŠKODA KODIAQ RS jsme použili 

červené brzdové třmeny.  

Velmi důležitým prvkem na zádi jsou ozdobné koncovky výfuku s chromovým efektem, specifické pro verzi 

RS, které dokreslují výkonnostní potenciál tohoto krásného SUV. 

 

 

Metalická barva modrá Race poprvé použita u vozu SUV 

První SUV sportovní řady RS je zároveň prvním modelem, který nabízí metalickou barvu modrá Race. 

Paletu barev vozu ŠKODA KODIAQ RS, která kromě červené a bílé zahrnuje i různé odstíny šedé a 

černé, rozšíří na začátku roku 2019 barevné provedení Crystal Black. 

 

 

 

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  

 

Download the ŠKODA 

Media Services App 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:alzbeta.stastna@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.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 

https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/KodiaqRS?src=hash

