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Exteriér: Nové offroadové designové prvky přinášejí 
robustnější vzhled 
 

› Nová příď se vzpřímenější šestihrannou maskou chladiče 

› Úzké LED přední světlomety součástí standardní výbavy, Matrix-LED verze je dostupná na 

přání 

› Specifický vzhled verzí L&K a SPORTLINE, nová kola o průměru až 20" 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Díky nové přídi, novým offroadovým 

designovým prvkům a šestihranné masce chladiče má nyní ŠKODA KODIAQ ještě 

robustnější vzhled. Ve výbavových stupních Ambition a Style má KODIAQ na předním a 

zadním nárazníku lišty s hliníkovým dekorem. Nové spoilery zlepšují aerodynamické 

vlastnosti vozu a zajišťují součinitel odporu vzduchu cx od 0,31. LED přední světlomety, 

které jsou nyní užší než u předchůdce, jsou poprvé dostupné také v Matrix-LED verzi a 

zaručují výraznější vzhled. ŠKODA KODIAQ má rovněž nová kola z lehké slitiny o průměru 

až 20". Modely KODIAQ L&K a KODIAQ SPORTLINE mají specifický vzhled. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Modernizací velkého SUV KODIAQ 

byly vylepšeny klíčové designové prvky. Díky nové šestihranné masce chladiče, výrazné kapotě 

motoru a offroadovým designovým prvkům na přídi a zádi má KODIAQ ještě robustnější vzhled. 

Nové uspořádání čtyř předních světlometů dodává vozu KODIAQ osobitý charakter. Sportovnější 

vzhled má díky novému střešnímu spoileru, který zlepšuje aerodynamické vlastnosti, a ostře 

řezaným zadním světlům také záď.“ 

 

Kapota motoru byla nad podběhy předních kol výrazně zvýšena. Šestihranná maska chladiče je 

vzpřímenější a přední světlomety jsou užší než u předchůdce, přičemž i základní verze je vybavena 

LED technologií.   

 

Matrix-LED přední světlomety dostupné na přání 

KODIAQ poprvé nabízí Matrix-LED přední světlomety, které zejména v noci zajišťují vždy dobrou 

viditelnost. Matrix-LED přední světlomety jsou dostupné na přání od výbavového stupně Style. U 

modelů L&K a sportovního vrcholného modelu RS jsou součástí standardní výbavy. Pokud je nový 

KODIAQ vybavený Matrix-LED předními světlomety, nemá samostatná přední mlhová světla. Místo 

toho Matrix-LED přední světlomety disponují funkcí světla do špatného počasí, což je jeden z 

režimů světel, který pomáhá zlepšit osvětlení vozovky při zhoršené viditelnosti. Funkce se zapíná 

vytažením spínače světel do první polohy. 

 

Nový přední a zadní nárazník a ostře řezaná LED zadní světla 

Nový design má také přední i zadní nárazník. Přední nárazník je lakovaný v barvě vozu a v jeho 

spodní části se nachází nasávací otvor s novou krystalickou mřížkovanou strukturou po stranách 

ohraničený designovým prvkem ve tvaru písmene L, který naznačuje vzduchové clony Air Curtain. 

Součástí výbavového stupně Ambition a Style je aerodynamický černý přední spoiler s lištou 

hliníkového vzhledu. Užší, ostře řezaná Top LED zadní světla jsou součástí standardní výbavy - 

jsou vybavena animovanými ukazateli směru a uvítacím efektem. Zadní světla mají krystalické 

prvky a ukazují typický tvar koncových světel ve tvaru písmene C.  
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Černě lakovaný střešní spoiler a nová kola z lehké slitiny o průměru až 20" 

Nový černě lakovaný střešní spoiler vůz opticky rozšiřuje. Společně s bočními finlety zlepšuje 

střešní spoiler aerodynamické vlastnosti a pomáhá tak snižovat emise CO2. Zadní difuzor má lištu s 

hliníkovým dekorem. Skulpturální zadní nárazník je lakovaný v barvě vozu a třetí brzdové světlo je 

zabudováno ve spoileru. Dynamický vzhled modelu a jeho šíři podtrhuje sklo pátých dveří, které je 

nyní plošší. K robustnímu vzhledu přispívají také výrazné černé boční prahy z odolného plastu a 

mohutné přední a zadní podběhy kol s nápadnými lištami. KODIAQ je vybaven koly z lehké slitiny o 

průměru 17" až 20". 20" kola z lehké slitiny Sagitarius, která jsou exkluzivně nabízena pro model 

KODIAQ RS, a 19" kola z lehké slitiny Procyon mají odnímatelné kryty, které zlepšují jejich 

aerodynamické vlastnosti. 

 

Objem zavazadlového prostoru až 2 065 l 

Délka vozu činí 4 697 mm, šířka 1 882 mm a rozvor 2 790 mm. Díky na přání dostupné třetí řadě 

sedadel nabízí KODIAQ místo až pro sedm cestujících. Základní objem zavazadlového prostoru je 

u pětimístné verze 835 l, po sklopení zadních sedadel pak 2 065 l. 

 

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE s černě lakovanými prvky karoserie 

Model KODIAQ SPORTLINE charakterizuje mnoho sportovních prvků karoserie, například černě 

lakovaný rámeček masky chladiče s matně černými lamelami. Lišty kolem bočních oken, kryty 

vnějších zpětných zrcátek, střešní ližiny a nápisy na pátých dveřích jsou rovněž lakované v černé 

barvě, zatímco výrazné koncovky výfuku a lišta nad zadním difuzorem jsou chromované. Přední a 

zadní nárazník a boční prahy jsou lakované v barvě karoserie. Součástí standardní výbavy modelu 

KODIAQ SPORTLINE jsou také 19" antracitová kola z lehké slitiny Triglav, Top LED zadní světla 

s animovanými ukazateli směru i uvítacím efektem a zatmavená boční okna a sklo pátých dveří. Na 

předních blatnících se nachází plaketa s nápisem SPORTLINE. 

 

ŠKODA KODIAQ L&K s chromovanými designovými prvky 

Model KODIAQ L&K charakterizují rámeček a lamely masky chladiče a lišty kolem bočních oken v 

chromovaném provedení. Střešní ližiny jsou stříbrné a přední a zadní nárazník spolu s bočními 

prahy jsou lakované v barvě karoserie. Koncovky výfuku a lišta umístěná nad zadním difuzorem 

jsou chromované. Součástí standardní výbavy varianty L&K jsou zatmavená boční okna a sklo 

pátých dveří, Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru a uvítacím efektem, Matrix-LED 

přední světlomety a 19" antracitová kola z lehké slitiny Sirius. Na předních blatnících jsou plakety s 

nápisem Laurin & Klement. 
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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: twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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