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ŠKODA KUSHAQ: Živé vysílání světové premiéry již 18. 
března 
 

› ŠKODA AUTO bude živě přenášet představení svého nového SUV určeného pro Indii 

› ŠKODA KUSHAQ je prvním sériovým modelem v rámci produktové ofenzivy projektu INDIA 

2.0 

› Kompaktní SUV charakterizuje výrazný design a velkorysá nabídka prostoru typická pro vozy 

značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Bombaj, 16. března 2021 – ŠKODA AUTO odhalí 18. března nový model 

KUSHAQ: zástupci médií a fanoušci značky ŠKODA budou moci v živém vysílání na platformě 

ŠKODA Storyboard sledovat světovou premiéru nového kompaktního SUV určeného pro 

indický trh. ŠKODA KUSHAQ v sobě snoubí výrazný design, velkorysou nabídku prostoru, 

která je typická pro modely značky ŠKODA, a rozměry vozu střední třídy. 

 

Jméno modelu KUSHAQ, s „K“ na začátku a s „Q“ na konci, se opírá o názvosloví úspěšné SUV 

rodiny značky ŠKODA a pochází z indického jazyka sanskrt starého tisíce let. Slovo „Kushak“ v tomto 

jazyce znamená krále nebo vládce. KUSHAQ je prvním sériovým modelem, který bude uveden v 

rámci produktové ofenzivy projektu INDIA 2.0 zahrnující čtyři vozy značek ŠKODA a Volkswagen. 

Všechny tyto modely, které vychází z modulární platformy MQB-A0-IN koncernu Volkswagen 

speciálně upravené pro tamější trh, se budou vyrábět přímo v Indii.  

 

Světová premiéra v Bombaji začíná 18. března v 15:45 hodin místního času / 11:15 hodin 

středoevropského času a na platformě ŠKODA Storyboard se bude vysílat živě do celého světa. 

 

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 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Živé vysílání světové premiéry modelu ŠKODA 

KUSHAQ 

ŠKODA AUTO odhalí 18. března nový model KUSHAQ: 

zástupci médií a fanoušci značky ŠKODA budou moci v 

živém vysílání na platformě ŠKODA Storyboard 

sledovat světovou premiéru nového kompaktního SUV 

určeného pro indický trh. 
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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: CITIGOeiV, 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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