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Digitální světová premiéra přepracovaného modelu ŠKODA 
KODIAQ proběhne 13. dubna 
 

› Představení vozu na platformě ŠKODA Storyboard a kanálu YouTube začne v 10:00 hodin  

› Úspěšné SUV bylo designově a technicky vylepšeno 

› Součástí premiéry bude rovněž představení modelů KODIAQ SPORTLINE, L&K a RS s novým 

designem 

 

Mladá Boleslav, 12. dubna 2021 – Odpočítávání běží: ŠKODA AUTO představí 13. dubna 

přepracovanou verzi svého úspěšného velkého SUV KODIAQ. Digitální světová premiéra začne 

v 10:00 hodin a bude ji možné sledovat na platformě ŠKODA Storyboard a ŠKODA Youtube 

kanálu . Modelem ŠKODA KODIAQ, který je na přání dodávaný i v sedmimístném provedení, 

zahájila česká automobilka v roce 2016 svou úspěšnou SUV ofenzívu. Nyní se tento model 

dočká designové i technické modernizace. Rovněž jeho deriváty SPORTLINE, L&K a RS byly 

omlazeny a budou součástí digitální světové premiéry. 

 

Dne 13. dubna v 10:00 hodin odhalí ŠKODA designově a technicky vylepšený vůz ŠKODA KODIAQ a 

to prostřednictvím platformy ŠKODA Storyboard a ŠKODA Youtube kanálu. Předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer v rámci digitální světové premiéry promluví o významu 

modelu KODIAQ pro značku ŠKODA. Oliver Stefani, šéfdesignér značky ŠKODA, se pak zaměří na 

designové úpravy. 

 

ŠKODA zahájila svou úspěšnou SUV ofenzívu modelem KODIAQ v roce 2016. Od té doby sjelo z 

výrobní linky více než 600 000 kusů tohoto SUV, které je na přání dodáváno také v sedmimístném 

provedení. Model je nyní nabízen na přibližně 60 trzích po celém světě. Kromě designového omlazení 

se KODIAQ dočkal také technických vylepšení. Přepracování se dočkala rovněž dynamická verze 

KODIAQ SPORTLINE, komfortní vrcholná verze KODIAQ L&K a sportovní varianta KODIAQ RS, které 

budou také představeny ve své nové podobě. 

 

Oficiální silueta modernizovaného vozu ŠKODA KODIAQ nabízí pohled na ještě výraznější příď vozu s 

přepracovanou maskou. Viditelné jsou užší přední světlomety i ostře vykreslené zadní svítilny s 

krystalickými strukturami ve tvaru písmene C, který je pro značku ŠKODA typický.  

 

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 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Digitální světová premiéra přepracovaného modelu ŠKODA KODIAQ 

ŠKODA AUTO představí 13. dubna v 10:00 přepracovanou verzi svého 

úspěšného velkého SUV KODIAQ. Na oficiální siluetě je možné rozeznat užší 

přední světlomety a zadní svítilny vybavené Full-LED technologií.  

 

 

 

Download                                                                     Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
 

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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