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Simply Clever: Tradiční chytré prvky 
 

› Každodenní používání vozu ŠKODA KODIAQ ulehčuje řidičům až 45 Simply Clever prvků  

› Novým prvkem je integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

› KODIAQ nabízí klasické Simply Clever prvky jako například škrabku na led ve víčku 

palivové nádrže nebo držák parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Novým prvkem ve voze ŠKODA KODIAQ je 

integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla. Součástí standardní 

výbavy jsou však také tradiční Simply Clever prvky, mezi které patří například škrabka na led 

ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik, držák 

parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku a odkládací schránky ve výplni předních dveří 

včetně deštníku. ŠKODA KODIAQ nabízí celkem až 45 Simply Clever prvků. 

 

Komfort na zadních sedadlech zvyšuje na přání dostupný ambientní paket, který obsahuje Paket 

pro spaní s dvěma velkými komfortními hlavovými opěrkami a přikrývkou, rolety zadních oken a 

další prvky výbavy, které zvyšují komfort na zadních sedadlech. K dispozici je také držák tabletu na 

hlavových opěrkách předních sedadel, který nabízí cestujícím vzadu další možnosti zábavy. 

Snadný přístup k zavazadlům umožňují elektricky ovládané páté dveře s virtuálním pedálem, které 

jsou dostupné na přání. Virtuální pedál otevírá páté dveře pohybem nohy pod zadním nárazníkem. 

 

Interiér vozu ŠKODA KODIAQ nabízí až čtyři USB-C konektory. Držák nápojů se systémem Easy 

Open umožňuje jednoduché otevírání lahví bez jejich protáčení. 

 

Přehled vybraných prvků Simply Clever (některé z nich jsou dostupné na přání) 

Dva USB-C konektory vpředu, 1× USB-C vzadu a 1× USB-C ve vnitřním zpětném zrcátku 

Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

Paket pro spaní 

Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a virtuálním pedálem 

Odkládací schránky ve výplni předních dveří včetně deštníku 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 

Držák tabletu na hlavových opěrkách předních sedadel 

Držák nápojů se systémem Easy Open 

Odkládací schránka pro 1,5 litrovou lahev v předních a zadních dveřích  
Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel 

Ochrana proti natankování nesprávného paliva (naftová verze) 

Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru 

Roletový kryt zavazadlového prostoru ovládaný jedním dotykem 

Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru 

Cargo elementy pod podlahou zavazadlového prostoru 

Škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 

Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku  

Elektricky ovládaná dětská pojistka 

Stínicí rolety pro zadní boční skla  
Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení  
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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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