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Bezpečnost: Až šest airbagů a mnoho asistenčních systémů 
 

› Rozsáhlá výbava s asistenčními systémy a vysokou úrovní aktivní a pasivní bezpečnosti 

› Poprvé je ve třídě kompaktních SUV na indickém trhu součástí standardní výbavy všech 

výbavových stupňů systém ESC 

› Asistent při rozjezdu do kopce a systém monitorování tlaku v pneumatikách k dispozici 

na přání 

› Úchyty ISOFIX a TopTether umožňují bezpečnou instalaci autosedaček 

 

Mladá Boleslav / Púna, 18. března 2021 – Nová ŠKODA KUSHAQ nabízí vysokou úroveň 

aktivní a pasivní bezpečnosti a na přání mnoho komfortních bezpečnostních prvků, 

například asistenta při rozjezdu do kopce nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách. 

Cestující chrání až šest airbagů. O vysokou úroveň bezpečnosti dětí se starají standardně 

dodávané úchyty ISOFIX a TopTether. 

 

Díky rozsáhlým prvkům aktivní a pasivní bezpečnosti a mnoha komfortním asistenčním systémům 

nabízí ŠKODA KUSHAQ vysokou úroveň ochrany pro všechny cestující. Systém ESC, který je 

součástí výbavy všech výbavových stupňů, zajišťuje vždy bezpečnou jízdu. V případě nehody 

zabrání multikolizní brzda, aby nedošlo k následným kolizím. V případě nehody chrání cestující 

ve voze až šest airbagů, mezi které patří airbag řidiče a spolujezdce a na přání dodávané hlavové 

a boční airbagy vpředu. Všechny hlavové opěrky jsou výškově nastavitelné. Prostřední sedadlo 

vzadu je vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem. Zadní sedadla jsou standardně vybavena 

úchyty ISOFIX a TopTether pro připevnění autosedačky. 

 

Asistenční systémy pomáhající řidiči 

Mnoho asistenčních systém, z nichž některé jsou nabízeny na přání, pomáhají řidiči vozu 

ŠKODA KUSHAQ a zajišťují tak vyšší úroveň komfortu. K dispozici je asistent při rozjezdu do 

kopce, ale také tempomat. Světelný a dešťový senzor zase v případě potřeby automaticky zapíná 

potkávací světla a stěrače. Při parkování pomáhají standardně dodávané parkovací senzory vzadu. 

Vyšší výbavové stupně nabízí navíc zadní parkovací kameru a parkovací senzory vpředu. Na přání 

je nabízen systém monitorování tlaku v pneumatikách. 
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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 
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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. 

 
 

mailto:christian.heubner@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/search?q=%23SkodaKushaq&src
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/

