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Nové SUV značky ŠKODA AUTO pro indický trh se jmenuje  
KUSHAQ 
 

› Jméno, začínající na „K“ a končící na „Q“ je pokračováním názvosloví SUV značky ŠKODA AUTO - KODIAQ, 

KAROQ a KAMIQ 

› Název „Kushak“ pochází ze staroindického jazyka sanskrt a označuje krále nebo vládce 

› Světová premiéra prvního sériového modelu na bázi platformy MQB A0 IN, vyvinuté speciálně pro indický 

trh, se uskuteční v březnu 2021  

 

Mladá Boleslav/Púna, 7. ledna 2021 – První sériový model v rámci projektu INDIA 2.0, za který je ŠKODA AUTO 

na indickém subkontinentu zodpovědná, se jmenuje KUSHAQ. Jméno tohoto kompaktního SUV pochází 

z několik tisíciletí starého indického jazyka sanskrt. V této ještě dnes užívané „řeči bohů“, označuje „Kushak“ 

krále nebo vládce, což se k sebevědomému a sílu vyzařujícímu novému modelu ŠKODA KUSHAQ skvěle hodí. 

Psaná forma, začínající písmenem „K“ a končící písmenem „Q“, je pokračováním zavedeného názvosloví 

používaného pro celosvětově úspěšné modely značky ŠKODA AUTO kategorie SUV, modely KODIAQ, KAROQ 

a KAMIQ. Světová premiéra nového modelu ŠKODA KUSHAQ proběhne v březnu 2021. 

 

S novým modelem KUSHAQ zahajuje značka ŠKODA AUTO na indickém subkontinentu novou éru. Česká 

automobilka je tam v rámci projektu INDIA 2.0 zodpovědná za všechny aktivity koncernu Volkswagen. Projekt 

INDIA 2.0 zahrnuje modelovou ofenzívu celkem čtyř nových kompaktních vozů značek ŠKODA AUTO a Volkswagen, 

kterou zahajuje právě model KUSHAQ. Všechny nové modely vychází z modulární platformy MQB A0 IN, kterou 

vyvinula ŠKODA AUTO speciálně pro potřeby indického trhu.  

 

Ambiciózní cíle na indickém trhu dokazuje i zvolené jméno KUSHAQ. To vychází z jazyka sanskrt, které dle indické 

mytologie vytvořil bůh Brahma. Sanskrt je dodnes zachovaný jako tradiční jazyk náboženství, umění a vědy a je 

jedním z 22 úředních jazyků Indie. ŠKODA AUTO upravila psanou formu slova „Kushak“, označující krále nebo také 

vládce, podle názvosloví svých modelů kategorie SUV. ŠKODA KUSHAQ začíná písmenem „K“ a končí písmenem 

„Q“ stejně jako úspěšná SUV KODIAQ, KAROQ a KAMIQ. Nové SUV v sobě spojuje přednosti typické pro vozy 

značky ŠKODA AUTO, jako je výrazný design, maximální komfort, bezpečnost a v neposlední řadě vynikající poměr 

ceny a užitné hodnoty s důrazem na přání náročných indických zákazníků. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video: Nové SUV značky ŠKODA AUTO pro indický trh se  

jmenuje KUSHAQ 

Jméno nového SUV vychází z jazyka sanskrt, které dle  

indické mytologie vytvořil bůh Brahma. V této ještě dnes  

užívané „řeči bohů“, označuje „Kushak“ krále nebo vládce,  

což se k sebevědomému a sílu vyzařujícímu novému modelu 

ŠKODA KUSHAQ skvěle hodí. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

Nové SUV značky ŠKODA AUTO pro indický trh se  

jmenuje KUSHAQ 

Jméno pochází ze starého jazyka sanskrt,  

kde slovo „Kushak“ označuje krále nebo vládce. Psaná  

podoba s písmeny „K“ a „Q“ pokračuje v názvosloví  

modelů značky ŠKODA kategorie SUV –  

KODIAQ, KAROQ a KAMIQ. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.  
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