
TISKOVÁ MAPA 
Strana 1 z 2 

 
 
Tisková mapa ŠKODA KODIAQ || ŠKODA KODIAQ RS || Kontakty  
 

 

ŠKODA KODIAQ RS: Výkonnější, lehčí, rychlejší 
 

› Nový benzinový motor 2,0 TSI je o 60 kg lehčí než předchozí naftový motor 

› Nová 20" kola, specifický přední nárazník a designové prvky karoserie v černé lesklé 

barvě 

› Interiér s výraznými, specifickými designovými prvky, sedadla s čalouněním 

mikrovláknem Suedia v černé barvě a kontrastním prošíváním 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Díky většímu výkonu a nižší hmotnosti má nová 

ŠKODA KODIAQ RS dynamičtější projev. Designové prvky karoserie jsou v černé lesklé 

barvě. Nová 20" kola z lehké slitiny Sagitarius mají aerodynamické kryty. Model KODIAQ RS 

nově charakterizuje specifický přední nárazník s dynamickým vzhledem. Interiér zdobí 

virtuální kokpit a čalounění sedadel a výplní dveří mikrovláknem Suedia v černé barvě. 

Dosavadní naftový motor byl nahrazen novým benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu 

180 kW (245 k). 

 

Typické sportovní černé prvky karoserie dávají na první pohled najevo, že se jedná o člena rodiny 

RS značky ŠKODA. Nová šestihranná maska chladiče s mohutnými dvojitými lamelami, lišty kolem 

bočních oken a střešní ližiny jsou u modelu KODIAQ RS v černé lesklé barvě. Specifický nový 

přední nárazník je lakovaný v barvě vozu. Přední část vozu zdobí také užší světlomety, které nabízí 

standardně Matrix-LED technologii. Jak je již pro vozy RS typické, je součástí zadního nárazníku 

integrovaný reflexní pruh táhnoucí se po celé šíři vozu. Na zádi a masce chladiče se nachází logo 

RS. Součástí standardní výbavy jsou nová 20" leštěná kola z lehké slitiny Sagitarius v černé 

metalické barvě s aerodynamickými kryty.  

 

Interiér s černým čalouněním z mikrovlákna Suedia  

Sportovní černá barva dominuje také v interiéru vozu KODIAQ RS, který je standardně vybaven 

virtuálním kokpitem se specifickými režimy zobrazení. Sportovní sedadla s integrovanými opěrkami 

hlavy jsou čalouněná mikrovláknem Suedia v černé barvě. Zdobí je výrazné červené prošívání, 

přičemž na předních sedadlech se rovněž nachází červené logo RS. Červené prošívání je použito i 

na přístrojové desce a loketních opěrkách dveří. Výplně dveří jsou čalouněny mikrovláknem Suedia 

v černé barvě, které zdobí černé křížové prošívání. Na přání je k dispozici čalounění stropu 

mikrovláknem Suedia v exkluzivní černé barvě s panoramatickým střešním oknem a také kožená, 

elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí, která nabízí ventilaci a nastavení délky sedáku 

v rámci komfort paketu Top.  

 

Progresivní řízení a systém Dynamic Sound Boost součástí standardní výbavy 

Nový benzinový motor 2,0 TSI (více informací naleznete v kapitole „Motory“) má výkon 180 kW 

(245 k). Oproti předchozímu naftovému motoru verze RS je nová vrcholná motorizace výkonnější a 

také o 60 kg lehčí. Vůz má díky tomu dynamičtější projev a umožňuje podávat lepší jízdní výkony. 

Ovládání vozu při sportovním způsobu jízdy usnadňuje standardně dodávané progresivní řízení. 

Zvukový projev motoru doplňuje systém Dynamic Sound Boost. 
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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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