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Interiér: Velkorysý prostor, elegance a moderní technologie 
 

› Interiér nabízí volně stojící centrální obrazovku a množství odkládacího prostoru 

› Climatronic s dotykovým ovládacím panelem, v nabídce také kožená přední sedadla 

s funkcí ventilace 

› Mnoho typických prvků Simply Clever a víceúčelový odkládací prostor speciálně vyvinutý 

pro indické zákazníky 

 

Mladá Boleslav / Púna, 18. března 2021 – Také interiér vozu ŠKODA KUSHAQ v sobě spojuje 

emocionální design s ergonomickými prvky. Centrálním prvkem nového konceptu interiéru, 

který je známý z jiných modelových řad značky ŠKODA, je volně stojící obrazovka 

infotainmentu o velikosti až 10“. Jak je pro vozy ŠKODA typické, nabízí KUSHAQ také 

velkorysý prostor, mnoho prvků Simply Clever a také množství odkládacího prostoru. 

Výbavový stupeň Style standardně nabízí také mnoho moderních technologií a komfortní 

prvky, mezi které patří například automatická klimatizace Climatronic s dotykovým 

ovládacím panelem nebo kožená přední sedadla s funkcí ventilace. 

 

ŠKODA KUSHAQ nabízí již v základní verzi velmi výkonnou manuální klimatizaci. Od výbavového 

stupně Ambition je součástí výbavy automatická klimatizace Climatronic s dotykovým ovládacím 

panelem. Ještě vice moderních prvků nabízí vrcholný výbavový stupeň Style, k jehož výbavě patří 

kožená přední sedadla s funkcí ventilace, bezklíčový systém KESSY, elektricky ovladatelná 

skleněná posuvná střecha nebo vnitřní zpětné zrcátko s funkcí stmívání. 

 

Moderní volanty a odkládací prostory v interiéru s celkovým objemem 26,2 l 

Interiér vozu KUSHAQ zdobí centrální, volně stojící dotyková obrazovka infotainmentu. Spodní část 

přístrojové desky kopíruje tvar masky chladiče. Na přístrojové desce vytvořili designéři ŠKODA 

speciální odkládací prostor, který byl speciálně vyvinut pro indické zákazníky. Do tohoto 

víceúčelového odkládacího prostoru může řidič umístit talisman, který musí být pevně připevněn. 

Součástí standardní výbavy je dvouramenný multifunkční volant v novém designu. Od výbavového 

stupně Ambition je věnec volantu potažen kůží. U vozů s automatickou převodovkou nebo DSG je 

vybaven také páčkami řazení. Všechny verze modelu KUSHAQ nabízí v interiéru mnoho 

odkládacích prostor o celkovém objemu 26,2 l. V oblasti přístrojové desky a středové konzole se 

jedná například o schránku před spolujezdcem o objemu 6,1 l, která je od výbavového stupně 

Ambition klimatizovaná, nebo Jumbo Box o objemu 2,2 l. V předních a zadních výplních dveří je 

dostatek místa pro lahve a další drobné předměty. V loketní opěrce zadních sedadel, která lze 

od výbavového stupně Ambition sklopit v poměru 60:40, se nachází držák nápojů. Ve výbavovém 

stupni Ambition lze do speciální přihrádky na stropě v přední části vozu umístit sluneční brýle. Brýle 

jsou tak v případě potřeby vždy po ruce.  

  



TISKOVÁ MAPA 
Strana 2 z 3 

 
 
Nová ŠKODA KUSHAQ || Interiér || Kontakty 
 

 

Každodenní používání vozu ulehčují Simply Clever prvky 

KUSHAQ nabízí Simply Clever prvky typické pro vozy ŠKODA, které ulehčují řidičům jejich 

každodenní používání vozu. Takovým příkladem je protiskluzová podložka v držáku nápojů na 

středové konzoli. Řidič tak může jednou rukou jednoduše a pohodlně otevřít uloženou lahev. Nový 

vůz KUSHAQ také nabízí klasické Simply Clever prvky jako například držák parkovacích lístků na 

vnitřní straně A sloupku nebo háčky na tašky v zavazadlovém prostoru. Výbavový stupeň Style 

nabízí také Phone Box vpředu, ve kterém lze bezdrátově nabíjet mobilní telefon, nebo odkládací 

kapsy pro mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel. 

 

Příjemné osvětlení a elegantní vzhled 

Již základní verze nabízí ambientní osvětlení v bílé barvě a LED vnitřní čtecí lampičky vpředu a 

vzadu. Vyšší verze ambientního osvětlení, nabízená od výbavového stupně Ambition, osvětluje 

také přístrojovou desku a kliky dveří. Od výbavového stupně Ambition má KUSHAQ chromované 

vnitřní kličky dveří a koženou hlavici řadicí páky. Elegantní interiér výbavového stupně Style nabízí 

vyšší verzi chrom paketu, která obsahuje chromované prvky na dekorační liště na přístrojové 

desce, na rámečku okolo řadicí páky a tlačítku ovládání ruční brzdy. Standardně dodávaná přední 

sedadla s funkcí ventilace, středová loketní opěrka a loketní opěrky dveří jsou potažené umělou 

kůží. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

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

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 
 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

 Download  

the ŠKODA Media 

Room app 

 

 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKushaq. 
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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. 

 
 


