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ŠKODA KODIAQ: Modernizace úspěšného modelu SUV 
 

› Poprvé nabízí ŠKODA KODIAQ Matrix-LED přední světlomety 

› Nová vrcholná motorizace pro sportovní model ŠKODA KODIAQ RS 

› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA a nová kola z lehké slitiny 

› Velmi prostorný interiér s atraktivními optickými a technickými prvky 

 

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Čtyři roky po zahájení SUV ofenzívy prochází světově 

úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ modernizací. Vůz, který může být na přání konfigurován jako 

sedmimístný, má modernizovaný emocionální vzhled. Vylepšeny byly i jeho aerodynamické 

vlastnosti. Poprvé nabízí KODIAQ inovativní Matrix-LED přední světlomety. Sportovní 

vrcholný model KODIAQ RS má kromě vylepšeného vzhledu i nový, výkonnější motor TSI. 

Modernizovaný KODIAQ bude dostupný od července 2021. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „KODIAQ má pro 

značku ŠKODA obrovský význam. Tento model stál na počátku naší SUV ofenzívy a otevřel zcela 

nový, vysoce dynamický segment vozů SUV. Zákazníci a mezinárodní odborný tisk na modelu 

oceňují také typické přednosti vozů ŠKODA, mezi které patří vynikající poměr ceny a užitné 

hodnoty, velkorysý prostor a bohatá výbava. Vylepšili jsme profil našeho velkého SUV. Nové prvky, 

mezi které patří například Matrix-LED přední světlomety a nová ergonomická sedadla, zvyšují 

komfort a bezpečnost.” 

 

Nová příď a Matrix-LED přední světlomety 

Díky vylepšenému designovému jazyku značky ŠKODA má KODIAQ ještě emocionálnější 

a sebevědomější vzhled. Modernizovaný model bude dostupný od července 2021. Ve výbavových 

stupních Ambition a Style je součástí předního a zadního nárazníku lišta hliníkového vzhledu, která 

dodává vozu offroadový charakter stejně jako nová příď se zvýšenou kapotou motoru a novou, 

vzpřímenější maskou chladiče. Součástí standardní výbavy jsou full LED přední světlomety. Poprvé 

ŠKODA KODIAQ nabízí Matrix-LED přední světlomety. Výrazný a sportovní design podtrhují nová 

kola z lehké slitiny o průměru až 20". Speciální aero kola, nový přední a zadní nárazník a nový 

černě lakovaný střešní spoiler s finlety po stranách snižují odpor vzduchu. KODIAQ RS má nyní 

specifický přední nárazník s dynamickým designem. 

 

Nová úroveň interiéru, poprvé v nabídce na přání Top ergonomická přední sedadla 

Nové dekorační lišty, nové kontrastní prošívání a ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi 

posouvají interiér vozu KODIAQ na novou úroveň. KODIAQ poprvé nabízí elektricky nastavitelná 

Top ergonomická přední sedadla s potahem z perforované kůže, ventilací a masážní funkcí, která 

jsou součástí komfort paketu Top. Pro výbavový stupeň Style jsou na přání dostupná ekologická 

sedadla s kvalitními potahy z veganských, recyklovaných materiálů. Na přání je dostupný rovněž 

sound systém CANTON, který nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v přístrojové desce, 

subwoofer umístěný v zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto dosavadních osmi 

reproduktorů. 

 

Virtuální kokpit, rozšířená verze proaktivní ochrany cestujících 

Virtuální kokpit se čtyřmi režimy zobrazení je součástí standardní výbavy. Dodatečný režim 

zobrazení Sport je k dispozici pro modely KODIAQ RS a KODIAQ SPORTLINE. Paletu 
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asistenčních systémů doplňuje rozšířená verze proaktivní ochrany cestujících. Díky dodatečným 

radarovým senzorům na zádi dokáže nová verze reagovat i v případě, pokud vozidlu hrozí náraz 

zezadu. 

 

KODIAQ RS má nový benzinový motor 

Sportovní vrcholný model KODIAQ RS se kromě proměny vizáže může pyšnit i novým benzinovým 

motorem 2,0 TSI generace Evo koncernu Volkswagen s výkonem 180 kW (245 k). Je tak o 4 kW 

(5 k) výkonnější než předchozí naftový motor a zároveň o více než 60 kg lehčí. Společně s novou 

sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, která je lehčí o 5,2 kg, je tak agregát ještě 

výkonnější. Do nové generace Evo koncernu Volkswagen patří také benzinové motory 1,5 TSI o 

výkonu 110 kW (150 k) a 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) stejně jako naftové motory 2,0 TDI o 

výkonu 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k). 

 

Představením vozu KODIAQ zahájila ŠKODA AUTO v roce 2016 úspěšnou SUV ofenzívu. Svým 

výrazným emocionálním designem, vysokou kvalitou zpracování a vynikajícím poměrem ceny 

a výkonu okamžitě přesvědčil zákazníky, automobilové experty i odborný tisk. KODIAQ boduje 

především prostorností, zejména při své délce 4,7 m. Díky na přání dostupné sklopné třetí řadě 

sedadel nabízí KODIAQ místo až pro sedm cestujících. Po sklopení zadních sedadel činí objem 

zavazadlového prostoru 2 065 l.  

 

Vyráběn a úspěšný po celém světě 

Výroba modelu KODIAQ byla zahájena v roce 2016 v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách v České 

republice. V rámci SUV ofenzívy investovala automobilka ŠKODA AUTO do modernizace tohoto 

závodu do konce roku 2018 v přepočtu více než 290 milionů eur a vybudovala zde také 

kompetenční centrum pro výrobu vozů kategorie SUV. Aby uspokojila velký mezinárodní zájem, 

zřídila ŠKODA AUTO v následujících letech výrobní linky i v Číně, Indii a Rusku. Do konce března 

2021 bylo po celém světě vyrobeno více než 600 000 vozů KODIAQ. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@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 novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

 
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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