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Konektivita: V nabídce dva infotainment systémy 
s technologií SmartLink 
 

› Barevné dotykové obrazovky mají displeje o velikosti 7“ nebo 10“ 

› Funkci navigace lze na přání stáhnout z online AppStoru 

› Výbavový stupeň Style nabízí Sound System ŠKODA se subwooferem umístěným 

v prostoru rezervního kola  

 

Mladá Boleslav / Púna, 18. března 2021 – Nový KUSHAQ má v nabídce dva moderní 

infotainment systémy, které umožňují propojení mobilního telefonu pomocí technologie 

SmartLink. Výbavové stupně Ambition a Style zpřístupní mnohé mobilní online služby 

ŠKODA Connect a také online AppStore, přes který lze pro vrcholný infotainment systém 

také dokoupit funkci navigace. Součástí výbavového stupně Style je Sound Systém ŠKODA 

se subwooferem umístěným v prostoru rezervního kola. 

 

Součástí standardní výbavy nového vozu ŠKODA KUSHAQ jsou moderní infotainment systémy, 

které umožňují propojení mobilního telefonu pomocí technologie SmartLink a také přístup k 

mobilním online službám. Ve výbavovém stupni Active má infotainment 7“ barevný dotykový displej 

a integrovaný mikrofon na přední straně, který v kombinaci s funkcí Bluetooth nabízí handsfree 

telefonování za jízdy. Pomocí konektoru USB-A lze nabíjet elektronické přístroje nebo přenášet 

data. Připojení mobilních telefonů přes kabel umožňuje také přístup ke službám ŠKODA Connect 

nebo k online AppStoru. Základní infotainment přehrává hudbu ve formátech MP3 a WMA. 

 

Vrcholný infotainment s 10“ displejem 

Výbavové stupně Ambition a Style mají ve standardní výbavě vrcholný infotainment s 10“ barevným 

displejem, který umožňuje vícedotykové ovládání podobně jako u mobilního telefonu. Infotainment 

dále nabízí dva tunery, Wi-Fi hotspot a také externí mikrofon pro handsfree telefonování. Systém 

také podporuje standard Bluetooth 4.0. Zapojení mobilního telefonu a přístup k online AppStoru 

probíhá bez kabelu pomocí bezdrátové technologie SmartLink. Pomocí funkce Downloads v online 

AppStoru lze rozšířit nabídku funkcí například o navigaci. Potřebný přijímač GPS je již 

předinstalován. K připojení a nabíjení mobilních zařízení jsou k dispozici dva USB-C konektory ve 

středové konzoli. Výbavový stupeň Style nabízí navíc Phone Box umístěný vpředu, který umožňuje 

bezdrátové nabíjení mobilních telefonů. Vrcholný infotainment přehrává hudbu ve formátech MP3, 

WMA, AAC a FLAC. 

 

Sound System ŠKODA se subwooferem navíc 

O skvělý hudební přednes se ve voze ŠKODA KUSHAQ stará standardně dodávaných šest 

výkonných reproduktorů. Vpředu jsou po stranách vždy dva oddělené výškové a basové 

reproduktory. Vzadu pokrývají široký pásmový rozsah dva dvoupásmové reproduktory. Součástí 

výbavového stupně Style je Sound System ŠKODA, který obsahuje ještě výkonnější reproduktory, 

dále oddělený zesilovač a také subwoofer, který se nachází v prostoru rezervního kola.   
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Online služby ŠKODA Connect 

Aplikace MyŠKODA nebo webový portál zpřístupňují ve voze KUSHAQ mobilní online služby 

ŠKODA Connect. Ty zobrazují na chytrém telefonu přehlednou Zdravotní kartu vozu, která 

automaticky ukládá důležitá data při každém vypnutí zapalování. K dispozici je také Vzdálený 

přístup k vozu (Remote Access), který například zobrazuje aktuální jízdní data nebo informace 

o tom, kde je vozidlo zaparkováno. 

 

 

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. 

 

 
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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