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Světová premiéra nového crossoveru:  
ŠKODA rozšiřuje svou rodinu modelů SUV 
 
› Zcela nový model crossoveru v sobě spojuje přednosti vozu kategorie SUV s agilitou kompaktního vozu 
› Moderní  asistenční systémy se tu setkávají se svěžím designem a řadou Simply Clever detailů 
› Světová premiéra nového modelu značky ŠKODA proběhne v březnu 2019 na autosalonu v Ženevě 
 
Mladá Boleslav, 16. ledna 2019 – ŠKODA důsledně pokračuje ve své SUV-ofenzívě. S novým 
crossoverem představuje česká automobilka další model a rozšiřuje svou paletu vozů 
kategorie SUV po úspěšných modelech KODIAQ a KAROQ. ŠKODA fotografií siluety 
poskytuje první náhled na budoucí crossover, který bude mít světovou premiéru 
na autosalonu v Ženevě (5. až 17. března). Z tohoto záběru lze vytušit vzhled přídě, viditelné 
jsou také výrazné nové LED-světlomety s nahoře umístěnými světly pro denní svícení a 
integrovanými dynamickými směrovými světly. 
 
Přírůstek v modelové paletě značky ŠKODA v sobě spojuje to nejlepší ze dvou světů. Kombinuje 
přednosti vozů kategorie SUV – vysokou polohu sedadel, lepší výhled z vozu, pohodlné 
nastupování a vystupování a zvýšenou světlou výšku – s agilitou a jízdními vlastnostmi 
kompaktního vozu. Městský crossover značky ŠKODA se tedy prezentuje jako ideální průvodce 
pro všední den ve velkoměstě i mimo něj. Na bázi modulární platformy MQB koncernu Volkswagen 
nabízí tento model značky ŠKODA nové asistenční systémy, řadu Simply Clever detailů, které jsou 
pro značku stejně typické jako velkorysá nabídka prostoru. 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu: https://twitter.com/skodaautonews, 
Veškeré informace k novému crossoveru ŠKODA získáte pod hashtagem #NextSkoda. 
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Fotografie a video k tématu: 
 

 

Světová premiéra nového crossoveru: ŠKODA rozšiřuje 
svou rodinu modelů SUV 
Nový crossover v sobě spojuje přednosti vozu kategorie 
SUV s agilitou kompaktního vozu a vyznačuje se výraznými 
světlomety s oddělenými světly pro denní svícení. 
 
Download                                           Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Video: ŠKODA rozšiřuje svou paletu vozů kategorie 
SUV novým crossoverem 
Video ukazuje příď nového crossoveru s výraznými LED-
světlomety s nahoře umístěným světlem pro denní svícení 
a integrovanými dynamickými směrovými světly. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
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 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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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