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Exteriér: robustní, sportovní a s indickými prvky 
 

› ŠKODA KUSHAQ v sobě spojuje dostatek prostoru s emocionálním designem 

› Přední světlomety a zadní světla s moderní LED technologií 

› Exkluzivní barvy: oranžová Honey a červená Tornado, dvoubarevná kola z lehké slitiny 

› Robustní vzhled: světlá výška 155 mm 

 

Mladá Boleslav/Púna, 26. června 2021 – ŠKODA AUTO přizpůsobila nový model KUSHAQ co 

nejvíce potřebám indických zákazníků. Má sportovní a robustní vzhled, který umocňují velká 

kola a světlá výška 155 mm. Díky kompaktním vnějším rozměrům je ideální do indických 

metropolí, přičemž uvnitř nabízí velkorysý prostor typický pro značku ŠKODA. Výrazné linie 

a krystalické struktury modelu KUSHAQ jasně odkazují na současný designový jazyk značky 

ŠKODA a přední světlomety i zadní světla využívají moderní LED technologii. Kromě 

dvoubarevných 17" kol z lehké slitiny dostupných ve výbavovém stupni Style jsou v nabídce 

barvy karoserie oranžová Honey a červená Tornado, které ŠKODA nabízí exkluzivně na 

indickém trhu. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „KUSHAQ je na první pohled pravým SUV 

značky ŠKODA, ale zároveň má nezaměnitelný indický charakter. Ten zajišťují četné chromované 

prvky a zejména exkluzivní metalická barva karoserie oranžová Honey. Při svých rozměrech působí 

KUSHAQ velkým, sportovním a robustním dojmem." 

 

KUSHAQ je postaven na platformě MQB-A0-IN, což je pro indický trh upravená verze modulární 

platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen. Díky svým rozměrům je ideálním společníkem pro 

každodenní jízdy v indických metropolích. ŠKODA KUSHAQ je 4 225 mm dlouhá, 1 760 mm široká 

a 1 612 mm vysoká. Působí však výrazně větší, a to díky světlé výšce 155 mm a rozvoru 2 651 mm, 

který patří mezi největší v segmentu. Velký rozvor navíc nabízí pro značku typický velkorysý prostor 

i pro pět cestujících. Vedle toho disponuje zavazadlovým prostorem o objemu 385 litrů. 

 

LED přední a zadní světla 

KUSHAQ má ostře řezané přední světlomety složené ze dvou dílů. Od výbavového stupně Ambition 

se světlomety skládají v horní části z LED modulu za krystalickým sklem pro potkávací a dálková 

světla a z úzkého LED modulu ve tvaru písmene L pro denní svícení. Zadní světla mají typické 

krystalické prvky. Koncová a brzdová světla jsou osazena LED diodami. 

 

Výrazný design a sportovní vzhled 

ŠKODA zachovala u modelu KUSHAQ mnoho výrazných designových prvků z konceptu VISION IN, 

aniž by na nich musela provádět jakékoli změny. Výrazná příď se širokou mřížkou chladiče dává na 

první pohled najevo příslušnost k rodině SUV značky ŠKODA. Horní část robustního předního 

nárazníku je lakovaná v barvě karoserie, spodní část je černá. Od výbavového stupně Ambition jsou 

ochranné kryty podvozku ve stříbrném provedení. Černé kryty podběhů kol a černé boční prahy 

podtrhují u modelu KUSHAQ jeho sportovní vzhled. Výbavový stupeň Style disponuje chromovanými 

lištami kolem oken i na vnějších klikách a také elektricky ovládaným střešním oknem. Na předních 

blatnících jsou umístěny plaketky s nápisem ŠKODA. Na výběr jsou 16" nebo 17" kola; 17" kola Atlas 

z lehké slitiny jsou dvoubarevná. Zákazníci si mohou vybrat z pěti barev, přičemž metalický lak 

oranžová Honey a odstín červená Tornado jsou barvy nabízené exkluzivně na indickém trhu. 
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Výrazné SUV: robustní vzhled a světlá výška 155 mm 

Velikost zcela nového modelu KUSHAQ je srovnatelná s modelem KAMIQ, který je nabízen na 

evropských trzích. K charakteristickým rysům modelu KUSHAQ patří velká světlá výška 155 mm a 

mimořádně robustní vzhled. Ten umocňují ochranné kryty podvozku vpředu i vzadu a černé plastové 

kryty bočních prahů, které chrání karoserii. Černými plastovými kryty jsou rovněž opatřeny podběhy 

kol, což ještě více umocňuje sportovní vzhled tohoto modelu. 

 

 

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 

 

 

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 vozu ŠKODA KUSHAQ získáte pod hashtagem #SkodaKushaq. 

 

 

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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