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Nový KAMIQ GT: Páté SUV značky ŠKODA pro čínský trh 
 

› Další krok v SUV ofenzívě značky ŠKODA na největším světovém trhu značky 

› SUV kupé KAMIQ GT je speciálně upraveno na míru potřebám čínských zákazníků 

› Řada designových prvků modelu KAMIQ GT odkazuje na emotivní studii VISION GT  

 

Mladá Boleslav/Tchien-ťin, 4. listopadu 2019 – ŠKODA AUTO v Číně rozšiřuje svou rodinu 

SUV modelů. Nová ŠKODA KAMIQ GT je druhým SUV kupé značky a stejně jako větší 

ŠKODA KODIAQ GT je dostupný exkluzivně pro čínský trh. ŠKODA AUTO tak nyní na svém 

největším světovém trhu nabízí celkem pět různých SUV modelů. Vedle obou SUV kupé byla 

speciálně pro čínský trh uzpůsobena také čínská verze městského SUV KAMIQ. SUV ofenzíva 

značky započala v roce 2017 uvedením modelu KODIAQ na trh. 

 

Alain Favey, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketing, říká: 

„Čína je pro ŠKODA AUTO nejdůležitějším světovým trhem a čínští zákazníci mají modely SUV obzvlášť 

v oblibě. Každé třetí SUV značky ŠKODA se prodá v Číně. Díky tomu, že ŠKODA AUTO v Číně nabízí 

pět různých SUV, je schopna uspokojit širokou škálu požadavků zákazníků. Všechna se vyznačují pro 

značku typickými kvalitami, jako je prostorný interiér, řada Simply Clever prvků a skvělý poměr ceny 

a užitné hodnoty.“ 

 

Dynamický vzhled modelu ŠKODA KAMIQ GT, velká prostornost a řada praktických prvků, to vše 

bylo uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo mladým, lifestylově orientovaným zákazníkům. Důraz byl kladen 

především na radost z jízdy, každodenní využitelnost a emotivní design. Součástí standardní výbavy 

je také pokročilá konektivita a moderní infotainment systém. Nový model KAMIQ GT v sobě spojuje 

výrazný designový jazyk čínského městského SUV KAMIQ se sportovní elegancí karosářské varianty 

kupé. Řada jeho designových prvků odkazuje na emotivní studii VISION GT. Svěží a expresivní linie 

tohoto 4 409 mm dlouhého SUV jsou výsledkem spolupráce designérů ze SAIC ŠKODA v Číně 

s designéry z oddělení ŠKODA Design v České republice.  

 

Dr. Ralf Hanschen, prezident společnosti ŠKODA China, s hrdostí poznamenal, že nový model 

KAMIQ GT je dynamické a módní SUV kupé pro mladé čínské zákazníky. „ŠKODA AUTO je plně oddána 

čínskému trhu a tamním zákazníkům. Naše vize pro Čínu je zcela jasná: pomocí chytrých řešení zlepšit 

zákazníkům život. Našim čínským zákazníkům nabízíme vždy jen to nejlepší, proto také na tomto trhu 

nabízíme více SUV modelů než kdekoliv jinde,“ řekl Dr. Hanschen. „Navíc se nezaměřujeme pouze na 

auta, ale také na nové služby mobility. Tým ŠKODA AUTO DigiLab China, což je naše globální inovační 

centrum v Pekingu, vyvíjí služby a řešení mobility pro Čínu i zbytek světa.“ 

 

Od modelu KODIAQ po KAMIQ – pět SUV modelů v Číně 

Vedle nového modelu KAMIQ GT zahrnuje čínská modelová paleta vozů ŠKODA další čtyři SUV. 

Prostorný KODIAQ, který v roce 2017 odstartoval SUV ofenzívu značky a nabízí místo až pro sedm 

cestujících, se nabízí bok po boku se svým elegantním dvojčetem KODIAQ GT, což je SUV kupé 

nabízené výhradně na čínském trhu. Pro obě varianty je k dispozici nabídka motorů s výkonem 

až 162 kW (220 k). KAROQ je o 50 mm delší než jeho evropská verze, díky čemuž čínským zákazníkům 

nabízí ještě více prostoru a pohodlí. Tento model je k dostání s motory 1,2 TSI o výkonu 85 kW (115 k) 

a 1,4 TSI o výkonu 110 kW (150 k). Městské SUV KAMIQ bylo navrženo speciálně pro čínský trh a od 

roku 2018 představuje vstupní bránu do čínské rodiny vozů SUV značky ŠKODA. KAMIQ měří 4 390 mm, 
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což je přibližně o 15 cm více než evropský model, který se představil v létě 2019, a s objemem 

zavazadlového prostoru od 463 do 1 510 l nabízí také větší přepravní kapacitu. Čínský KAMIQ 

pohání motor 1,5 MPI o výkonu 82 kW (111 k).  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozu ŠKODA KAMIQ GT získáte pod hashtagem #KAMIQGT. 

 
 
 
ŠKODA AUTO  
› byla založena 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 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 39 000 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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