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ŠKODA AUTO ukazuje první skici nového vozu SLAVIA  
 

› Druhý model značky ŠKODA určený pro indický trh v rámci projektu INDIA 2.0 

› Elegantní sedan se vyznačuje emocionálním designovým jazykem, vyváženými 

proporcemi a siluetou evokující kupé 

› Oficiální představení nového vozu ŠKODA SLAVIA proběhne ještě v listopadu 2021  

 

Mladá Boleslav/Púna, 2. listopadu 2021 – ŠKODA AUTO přináší prostřednictvím dvou 

oficiálních designových skic první pohled na design nového vozu SLAVIA určeného pro 

indický trh. V rámci projektu INDIA 2.0 se jedná se o druhý model po SUV KUSHAQ, které 

bylo představeno na začátku roku 2021. SLAVIA je klasický sedan ze segmentu A0, který je v 

Indii velmi oblíbený. Model SLAVIA bude vyráběn v indické Púně a je rovněž postaven na 

platformě MQB-A0-IN koncernu Volkswagen, kterou vyvinula ŠKODA AUTO speciálně pro 

indický trh. Oficiální představení vozu proběhne v listopadu 2021. 

 

První ze dvou designových skic ukazuje přední a boční linii modelu SLAVIA. Název odkazuje na 

počátky společnosti ŠKODA AUTO a na první jízdní kola, které zakladatelé společnosti 

Václav Laurin a Václav Klement prodávali od roku 1896 v Mladé Boleslavi. Skica zobrazuje úzkou 

příď se širokou šestihrannou maskou chladiče. Ta zasahuje až k úzkým, ostře řezaným předním 

světlometům s linkou denního svícení ve tvaru písmene L. Rozpoznat lze také dlouhý rozvor a 

siluetu vozu připomínající kupé. Nad předními blatníky se nachází výrazná plaketa s nápisem 

ŠKODA. 

 

Druhá skica odhaluje záď nového vozu ŠKODA SLAVIA. Vzhled sedanu charakterizuje linie 

střechy, která klesá směrem dozadu a plynule přechází do víka zavazadlového prostoru, na kterém 

se nachází typický nápis ŠKODA. Šíři vozu zdůrazňuje zadní nárazník s chromovanou lištou a 

integrované odrazky po stranách nárazníku. Dvoudílná zadní světla s typickou grafikou ve tvaru 

písmene C zasahují až do pátých dveří. 

 

ŠKODA SLAVIA je postavena na platformě MQB-A0-IN, která se vyvíjí a vyrábí přímo v Indii a 

splňuje nové, přísnější bezpečnostní a emisní indické normy. Stejně jako v případě již úspěšně 

uvedeného modelu ŠKODA KUSHAQ probíhal i vývoj nového sedanu v Technologickém centru 

společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India v Púně. Samotná výroba probíhá z95 % lokálně v 

Indii. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420   P +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO ukazuje první skici nového vozu SLAVIA  

Nový vůz ŠKODA SLAVIA charakterizuje úzká příď s 

širokou šestihrannou maskou chladiče, která zasahuje k 

úzkým, ostře řezaným předním světlometům. Rozpoznat 

lze také dlouhý rozvor a siluetu vozu připomínající kupé.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO ukazuje první skici nového vozu SLAVIA  

Záď vozu SLAVIA charakterizuje linie střechy, která 

klesá směrem dozadu a plynule přechází do víka 

zavazadlového prostoru, na kterém se nachází typický 

nápis ŠKODA. Šíři vozu zdůrazňuje zadní nárazník s 

chromovanou lištou a integrované odrazky po stranách 

nárazníku. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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