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Video: První detaily modelu ŠKODA KODIAQ RS
›
›
›
›

Světová premiéra vrcholné sportovní verze modelu ŠKODA KODIAQ na autosalonu v Paříži 2018
První SUV značky ŠKODA s LED světlomety a Virtuálním Kokpitem ve standardu
Exkluzivní volitelné lakování v modré barvě Race poprvé dostupné na SUV značky ŠKODA
Dynamic Sound Boost pro ještě emotivnější zážitek z jízdy

Mladá Boleslav, 13. září 2018 – ŠKODA odhaluje detaily nového modelu ŠKODA KODIAQ RS
před oficiální světovou premiérou na autosalonu v Paříži 2018. Video poodkrývá detaily jako
LED světlomety, Virtuální Kokpit a nový systém Dynamic Sound Boost, který zdůrazňuje
dynamický charakter modelu ŠKODA KODIAQ RS intenzivním a ještě sportovnějším
zvukem.
Nejsilnější sériový vznětový motor (176 kW, 240 k) v historii ŠKODA AUTO, pohon všech kol a
adaptivní podvozek - nejvýkonnější SUV značky ŠKODA je navrženo pro nekompromisní sportovní
výkony a vynikající jízdní vlastnosti. Dynamický charakter modelu zvýrazňují LED světlomety
s krystalickým efektem s typickým designovým jazykem značky ŠKODA. Video rovněž exkluzivně
odhaluje volitelné lakování v modré barvě Race, která je poprvé dostupná na SUV značky ŠKODA.
Nový sportovní vzhled Virtuálního Kokpitu
K sériové výbavě ŠKODA KODIAQ RS patří individuálně nastavitelný Virtuální Kokpit
s karbonovým vzhledem. Nové páté uspořádání displeje zobrazuje otáčkoměr a aktuální rychlost
uprostřed.
KODIAQ RS je prvním modelem značky ŠKODA, jehož součástí je Dynamic Sound Boost. Tento
sofistikovaný systém má vlastní řídicí jednotku, která čte signály z palubních systémů a na jejich
základě mění a zesiluje zvuk motoru v závislosti na zvoleném režimu jízdy. Výsledkem je
emocionální zážitek a potěšení z jízdy.
ŠKODA KODIAQ RS se veřejnosti představí v říjnu letošního roku na autosalonu v Paříži.
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews
Veškeré informace k vozu ŠKODA KODIAQ RS získáte pod hashtagem #KodiaqRS
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Video k tématu:
Video: První detaily modelu ŠKODA KODIAQ RS
ŠKODA odhaluje první detaily nového modelu ŠKODA
KODIAQ RS, prvního SUV v řadě sportovních modelů
RS.

Ke stažení

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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