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Video ukazuje první detaily přepracovaného modelu ŠKODA
KODIAQ
› Upoutávka dává nahlédnout na nově přepracovanou příď s užšími LED světlomety
› Digitální světová premiéra modernizovaného modelu ŠKODA KODIAQ se koná 13. dubna
Mladá Boleslav, 6. dubna 2021 – ŠKODA AUTO odhaluje týden před digitální světovou
premiérou ve video upoutávce první detaily modernizovaného modelu ŠKODA KODIAQ. Toto
na přání až sedmimístné SUV má mimo jiné nově přepracovanou a ještě výraznější příď se
vzpřímenější šestihrannou maskou chladiče. Přední světlomety jsou užší než dříve a spolu
s odděleným LED modulem umístěným pod nimi tvoří novou „čtyřokou“ světelnou grafiku.
Užší jsou rovněž zadní svítilny s krystalickými strukturami, které tvoří pro značku ŠKODA
typický tvar písmene C. Oficiální světová premiéra přepracovaného modelu ŠKODA KODIAQ se
koná 13. dubna v digitální podobě. ŠKODA zahájila svou úspěšnou SUV ofenzívu modelem
KODIAQ v roce 2016 a od té doby sjelo z výrobní linky více než 600 000 kusů tohoto SUV, které
je nyní k dispozici na přibližně 60 trzích po celém světě.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner
Zdeněk Štěpánek
Vedoucí Komunikace produktu
Mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420
T +420 730 861 579
christian.heubner@skoda-auto.cz
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz
Video k tématu:
Video ukazuje první detaily přepracovaného modelu
KODIAQ
Video upoutávka ukazuje mimo jiné přepracovanou příď
modernizovaného modelu ŠKODA KODIAQ. Přední
světlomety jsou užší než dříve a spolu s odděleným LED
modulem, umístěným pod nimi, tvoří novou „čtyřokou“
světelnou grafiku.
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ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním
segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti
ekologie a diverzity.
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky.
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

