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Konektivita: Moderní, digitální, s možností individuální 
konfigurace 
 

› Tři infotainment systémy s úhlopříčkou až 9,2" 

› Moderní konektivita se stálým připojením k internetu a online službami 

› Virtuální kokpit s 10,25" displejem a novými režimy zobrazení součástí standardní výbavy 

od výbavového stupně Style 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – ŠKODA KODIAQ nabízí moderní infotainment 

systémy s digitálním DAB tunerem, velkými dotykovými displeji a rozsáhlými online 

službami včetně web rádia. Bolero, Amundsen a Columbus, které patří do třetí generace 

modulární platformy infotainmentu koncernu Volkswagen, jsou pomocí zabudované karty 

eSIM vždy online. Od výbavového stupně Style je součástí standardní výbavy virtuální 

kokpit s 10,25" displejem, který nabízí nové režimy zobrazení. 

 

Bolero a Amundsen v modernizovaném voze ŠKODA KODIAQ mají dotykový displej o velikosti 8". 

Díky zabudované kartě eSIM jsou vždy online a nabízí digitální DAB tuner a web rádio. Systémy se 

ovládají na dotykovém displeji pomocí otočných ovladačů a tlačítek na volantu nebo pomocí 

digitální asistentky Laury. Ta je vybavena online podporou a rozumí pokynům v celkem 15 jazycích. 

Navigační systém Columbus má displej o velikosti 9,2". Mapové podklady a software systému se 

aktualizují vzdáleně „vzduchem“. 

 

Virtuální kokpit se specifickými režimy zobrazení pro modely KODIAQ SPORTLINE a 

KODIAQ RS 

Součástí standardní výbavy od výbavového stupně Style je virtuální kokpit s 10,25" displejem, který 

nabízí pět režimů zobrazení s pozměněnou grafikou: Klasické, Rozšířené, Moderní, Základní a 

Sportovní zobrazení, přičemž jednotlivé režimy lze individuálně nakonfigurovat. V modelech 

KODIAQ SPORTLINE a KODIAQ RS mají režimy zobrazení specifický, sportovnější design. Na 

přání je k dispozici také nabíjecí box ve středové konzoli pro bezdrátové nabíjení mobilních 

telefonů. Mobilní telefony lze připojit a nabíjet také pomocí USB-C konektorů. Na přání je nabízen 

USB-C konektor u vnitřního zpětného zrcátka, kterým lze například napájet palubní kameru. 

 

Aplikace infotainmentu zobrazují zprávy nebo počasí 

K online službám ve voze ŠKODA KODIAQ patří aplikace infotainmentu, které zobrazují aktuální 

zprávy, informace o počasí nebo umožňují synchronizaci osobního Google kalendáře. Díky 

technologii SmartLink lze prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay připojit chytré telefony. 

Služby, které jsou součástí ŠKODA Connect, umožňují například vzdálený přístup pomocí aplikace 

MyŠKODA. Řidič tak může na dálku přes mobilní telefon vůz odemknout nebo zamknout, zobrazit 

aktuální pozici automobilu na mapě nebo aktivovat výstražná světla a klakson, aby vůz snadno 

našel na velkém parkovišti.   
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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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