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Interiér: Sportovní interiér se standardně 
dodávaným Virtuálním Kokpitem 
 

› ŠKODA KODIAQ RS spojuje sportovní styl s komfortem a vysokou praktičností 

› Designové prvky v interiéru, například sportovní sedadla s potahy Alcantara
®
 a černé 

křížové prošívání ve výplni dveří 

› Individuálně programovatelný Virtuální Kokpit s karbonovým vzhledem, zobrazení Sport 

s centrálně umístěným tachometrem 

› Mnoho prvků Simply Clever, například schránka na deštník v předních dveřích 

nebo ochrana proti natankování nesprávného paliva 

 

Mladá Boleslav/Jerez, 10. prosince 2018 - Vůz ŠKODA KODIAQ RS zůstává i ve sportovní 

variantě typickým vozem KODIAQ a skvěle spojuje sportovní styl, dostatek komfortu, 

velkorysý prostor až pro sedm cestujících a praktičnost, typickou pro značku ŠKODA. 

Sportovní vzhled dokresluje čalounění sedadel a dveřních výplní materiálem Alcantara
®
 

s kontrastním prošíváním, přístrojová deska s dekoračním obložením s karbonovým 

vzhledem a nové logo RS. Dynamický dojem doplňuje karbonový vzhled standardně 

dodávaného, individuálně programovatelného Virtuálního Kokpitu, který nabízí i nové 

zobrazení Sport. Vůz ŠKODA KODIAQ RS je rovněž vybaven mnoha prvky Simply Clever, 

které usnadňují používání vozu v každodenním provozu. Patří mezi ně například schránka na 

deštník v předních dveřích nebo ochrana proti natankování nesprávného paliva, které jsou 

součástí standardní výbavy.  

 

Nové, sebevědomé logo RS se nachází i v interiéru vozu ŠKODA KODIAQ RS, na sportovním 

multifunkčním volantu, na hlavici řadicí páky automatické sedmistupňové převodovky DSG 

i na předních sedadlech a na vnějších sedadlech druhé řady. Sportovní vzhled dodávají vozu také 

kvalitní materiály, jemné kontrastní švy a červené prvky. Sportovní sedadla s integrovanými 

opěrkami hlavy v první řadě jsou čalouněna materiálem Alcantara
®
, karbonovou kůží a kůží. Zdobí 

je červené křížové prošívání, typické pro vozy RS. Materiál Alcantara
®
, který se díky své nízké 

hmotnosti a dobrým protiskluzovým vlastnostem často využívá v motorsportu, je použit i ve výplni 

dveří vozu ŠKODA KODIAQ RS a je doplněn černým křížovým prošíváním. Volant a loketní opěrky 

dveří mají také červené prošívání.  

 

Přístrojovou desku zdobí dekorační obložení s karbonovým vzhledem. Sportovní vzhled interiéru 

završují černý strop a kryty pedálů z ušlechtilé oceli. Součástí standardní výbavy jsou nástupní lišty 

s logem KODIAQ a LED paket s ambientním osvětlením. Ambientní osvětlení nabízí výběr z deseti 

barev: bílá Cool, oranžová Fire, skořicová, červená RS, růžová, fialová, modrá Dusk, azurová, 

zelená ŠKODA a zelená Acid. 

 

Standardně dodávaný Virtuální Kokpit s novým zobrazením Sport 

Individuálně programovatelný Virtuální Kokpit, který je součástí standardní výbavy nového vozu 

ŠKODA KODIAQ RS, má sportovní karbonový vzhled. Nabízí také nový, pátý režim zobrazení 

Sport 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 výbavy jsou zatmavená boční okna a sklo pátých 
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dveří (SunSet) a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí. Na přání dodávaný 

personalizovaný klíč ukládá například nastavení sedadla a jízdního režimu. Po odemknutí vozu klíč 

tyto parametry automaticky nastaví. V rámci volitelné výbavy je možné ovládat dětskou pojistku 

zadních dveří elektricky. 

 

Na přání místo až pro sedm cestujících 

Stejně jako vůz KODIAQ nabízí i sportovní RS ve standardní výbavě místo pro pět a volitelně místo 

pro sedm cestujících. Pětimístná verze poskytuje velkorysý zavazadlový prostor o objemu 725 l 

se sedadly v optimální poloze a 1 960 l po sklopení sedadel. Sedmimístná verze nabízí při plném 

obsazení všech sedmi sedadel 230 l, 715 l po sklopení sedadel třetí řady a 1 950 l po sklopení 

sedadel druhé a třetí řady. Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA KODIAQ RS je infotainment 

systém Amundsen s bluetooth připojením a technologií SmartLink+, který navíc pomocí Wi-Fi 

hotspotu umožňuje přístup k mobilním online službám ŠKODA Connect. V kombinaci s funkcí 

ŠKODA Media Command 2.0 umožňuje bezplatná aplikace ovládání funkcí infotainment systému 

Amundsen až dvěma tabletům připojeným přes Wi-Fi. Stejné funkce nabízí také volitelně dostupný 

infotainment systém Columbus, který má navíc, kromě jiného, 3D navigaci a SSD harddisk 

s kapacitou 64 GB. 

 

Phonebox s bezdrátovým nabíjením pro mobilní telefony je nabízen v rámci mimořádné výbavy. 

Phonebox umožňuje bezdrátové připojení smartphonu k vnější anténě a umí také bezdrátově 

nabíjet chytré telefony, které podporují standard Qi. Druhý USB konektor vpředu, USB konektor 

pro cestující vzadu a 230V zásuvka v Jumbo Boxu umístěném mezi předními sedadly jsou součástí 

na přání dostupného paketu. Palubní komunikace ICC usnadňuje komunikaci ve voze tím, 

že pomocí mikrofonu nahrává hlas řidiče a spolujezdce a současně jej zesiluje přes zadní 

reproduktory. 

 

Simply Clever prvky ve voze ŠKODA KODIAQ RS 

Vůz ŠKODA KODIAQ RS nabízí mnohé pro značku ŠKODA typické prvky Simply Clever, které 

usnadňují používání vozu v každodenním provozu. Součástí standardní výbavy jsou mimo jiné 

odnímatelný roletový kryt, který se po dotyku svine do zadní polohy nebo síťový program. Dále jsou 

součástí standardní výbavy klasické prvky jako například schránka na deštník v předních dveřích 

nebo držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče. Virtuální pedál, 

elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close nebo odnímatelná LED svítilna 

v zavazadlovém prostoru jsou nabízeny na přání. 

 

Vybrané prvky Simply Clever pro vůz ŠKODA KODIAQ RS: 

› Síťový program 

› Schránka na deštník v předních dveřích 

› Odnímatelný roletový kryt, který se po dotyku svine do zadní polohy 

› Ochrana proti natankování nesprávného paliva 

› Odkládací schránka na straně řidiče a na straně spolujezdce se slotem 

na parkovací karty, mince a SD karty  

› Odpadkový koš ve výplni dveří 

› Držák lahví o objemu 1,5 l v předních dveřích  

› Virtuální pedál 

› Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close 

› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru 
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› Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru 

› Paket pro spaní

› Škrabka na led ve víčku palivové nádrže 

› Stolek v zadní loketní opěrce 

› Easy Open držák umožňující otevírání lahví jednou rukou 

› Multifunkční schránka ve středové konzoli 

› Ochrana hrany dveří 

› Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče   

 

 

 

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 

 

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

