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На всички нас е заложено да сме близо 
един до друг, и близо до природата. Но 
ако модерното ежедневие ви отдалечава 
от най‑важните неща в живота, тогава 
позволете на ŠKODA KODIAQ да ви помогне 
да бъдете отново свързани с тях.

С напълно нова визия за това какъв 
би трябвало да бъде един SUV, 
забележителният външен дизайн на 
KODIAQ е колкото красив, толкова и мощен. 
Благодарение на своите 4х4 способности, 
той се справя с лекота с всеки терен. 
Интериорът и технологиите предлагат богат 
набор от възможности за свързване, широко 

вътрешно пространство и несравним 
комфорт, които ще засилят жаждата за 
приключения на цялото семейство. А както 
винаги, един куп Simply Clever решения ще 
се погрижат всичките ви лудории да запазят 
своята практичност.

KODAIQ е още един пример за 
философията, от която се ръководим още 
от времето, когато тепърва започвахме, а 
именно да създаваме красиви автомобили, 
с фокус върху нуждите на пътуващите и 
удоволствието от шофирането.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ  
НОВА ПОРОДА SUV



        ВЪНШЕН
ДИЗАЙН
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Готов да се справи и с най‑суровите условия, ŠKODA KODIAQ 
излъчва величествена сила. Прецизните му, ясно очертани 
линии са повлияни от новия дизайнерски език на ŠKODA 
за SUV, придавайки му отличителност, емоционалност и 
безвремие. Без значение дали се вглеждаме в детайлите 
или го разглеждаме като цяло, ясно е, че тук формата и 
функционалността са в перфектна хармония ‑ KODIAQ 
носи сурова красота, която съчетава мощна структура с 
впечатляващи офроуд способности.

ИЗГЛЕД ОТЗАД
Сребристо‑черните рейки на покрива 
подчертават атрактивността на външния 
дизайн. Вертикалните черни удължения, 
които се сливат със спойлера на покрива 
и допират задното стъкло подобряват 
аеродинамиката. Задните светлини 
навлизат в страничния силует на 
автомобила, което осигурява перфектно 
осветяване на автомобила отстрани.

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ
Острите ръбове в комбинация с 
гладките повърхности създават 
перфектни условия за ефективното 
взаимодействие между светлини и 
сенки. Арките на калниците в квадратна 
форма и предпазващите лайстни на 
праговете показват, че този автомобил 
би се чувствал като у дома си и по 
мръсните пътища.

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ И  
ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА 
Дизайнът на предните фарове на KODIAQ 
е една от отличителните характеристики 
на модела. Острите форми на фаровете 
за мъгла и тяхната позиция на височината 
на радиаторната решетка, където са 
защитени от нараняване и повреда, 
ясно показват офроуд амбициите на 
автомобила.

КРАСОТАТА  
НА ЗВЯРА
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ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Стилното излъчване на автомобила се 
подчертава от декоративните лайстни на 
вратите с надпис KODIAQ ‑ ясен знак за 
изключителната комбинация от форма и 
функция.

ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСТНА ОТЗАД
Лентата между двата светлоотразителя 
има както естетическа, така и практична 
функция. Тя обхваща ръбовете на 
багажника, предпазвайки бронята от 
нараняване при товарене и разтоварване на 
багаж. По‑близкият поглед върху лайстната 
разкрива мотив  на пчелна пита.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
KODIAQ разкрива нови гледки със своя 
електрически панорамен покрив, който 
допълва усещането за простор.



ДИЗАЙН НА 
СВЕТЛИНИТЕ
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ИЗКУСТВОТО  
НА СВЕТЛИНИТЕ

ИЗЦЯЛО LED ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ С AFS И 
ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА 
KODIAQ предлага избор от два типа предни 
светлини и фарове за мъгла. Най‑оптималният 
вариант е изцяло с LED технология. 
LED светлините предлагат висока ефективност 
и висока енергоспестяемост. Системата за 
адаптиране на предните светлини AFS (Adaptive 
Frontlight System) приспособява интензитета на 
светлината към конкретните условия (например 
градска среда, магистрала или шофиране в дъжд). 
При слаба осветеност, LED фаровете за мъгла 
влизат в действие, осигурявайки ви максимална 
безопасност.

ЗАДНИ LED СВЕТЛИНИ
Задните светлини са  оборудвани с LED 
технология, а кристалният им дизайн води 
началото си от чешкия кубизъм и бохемската 
традиция в стъклопроизводството. Острите 
им линии и отличителната С‑форма, 
характерна за автомобилите ŠKODA придават 
самоувереност на автомобила.

Иновативният кристален дизайн среща иновативна 
технология. С мистериозната си красота, светлините на 
KODIAQ предлагат впечатляващо изживяване и са истинско 
въплъщение на мотото "Виж и бъди видян".



ИНТЕРИОРЕН
ДИЗАЙН
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ВЪТРЕШНА 
КРАСОТА

ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ  
НА ИНТЕРИОРА
Вие решавате дали да настроите 
осветлението с любимия си 
цвят, или да  направите всеки 
ден уникален с различен цвят. 
Амбиентното осветление 
предлага десет великолепни 
цвята.

ОСВЕТЛЕНИЕ В ЗОНАТА  
НА КРАКАТА

Дискретното осветление 
преобразява вътрешното 

пространство, като го прави 
наистина забележително. Отдайте 

се на максимален комфорт, 
благодарение на вътрешните 

светлини и се насладете на 
дискретното осветление по време 

на пътуването си.

Амбиентно осветление в зелено Амбиентно осветление в синьо Амбиентно осветление в червено

Направете вътрешното пространство по‑уютно и комфортно с 
мекото, хармонично амбиентно осветление, позиционирано по 
цялата дължина вътре в автомобила.  
Създайте перфектното настроение за всяко пътуване.



СВЪРЗАНОСТ
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Благодарение на тези информационни системи, винаги ще имате поглед над 
актуалната пътна обстановка. Това включва навигация, трафик информация, цени на 
горива, налични места за паркиране, метеорологична прогноза и други.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация за вашето 
пътуване, като например среден разход на гориво, 
средна скорост на движение, изминато разстояние и 
време. Проверете данните за конкретното ви пътуване, 
или анализ на всички пътувания.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ 
Припомнете си къде точно сте паркирали, без 
значение къде се намирате в момента. С помощта 
на своя смартфон, ще видите точния адрес, дата и 
час на последното паркиране

SOS БУТОН
С възможностите си за свързаност, KODIAQ 
предлага и SOS линия. Тази система в 
помощ при спешни случаи се активира, 
чрез натискане на червения бутон на 
тавана. В случай на сблъсък, спешното 
повикване се активира автоматично. 

БЕНЗИНОСТАНЦИИ 
С тази услуга получавате информация за 
отдалеченост, вид на бензиностанцията 

и актуалните цени на горивата в нея. Тези 
данни се визуализират в реално време. Типа 

гориво на автомобила също се определя 
автоматично и се визуализира на екрана.

ВРЕМЕТО
Проверете най‑актуалната 

метеорологична 
информация за текущото 

си местоположение или 
за избрана дестинация, 

чрез детайлни прогнози, 
включващи информация за 
валежи и предупреждения.

ŠKODA CONNECT: 
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН 
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ
KODIAQ ви помага да останете свързани, където и да сте. Да бъдете 
изцяло и постоянно онлайн не означава само да имате достъп до 
информация и различни забавления, но също така и да разчитате на 
съдействие, докато сте в движение. ŠKODA CONNECT е вашият вход 
към свят с неограничени възможности за комуникация. 
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SMARTLINK+ 
Със системата Smartlink+  
(една от услугите за свързаност на 
ŠKODA, поддържащи MirrorLink®, 
Apple CarPlay и Android Auto), 
инфоразвлекателната система на 
автомобила позволява на водача да 
използва безопасно телефона си, 
докато шофира. Освен това, всички 
инсталирани приложения, които 
са сертифицирани като безопасни 
за автомобили, са съвместими с 
MirrorLink®, Apple CarPlay и Android 
Auto. Системата Smartlink+ включва 
и функцията SmartGate.  
Тя позволява да свържете смартфона 
си към автомобила чрез WiFi и 
да получите достъп до полезна 
информация за своето пътуване, 
като икономичност и динамика 
на пътуването или информация за 
сервизно обслужване.*

*Посетете сайта ни за повече 
информация относно Smartlink+.

ДЪРЖАЧ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА 
Водачът може да е само един, но пътниците на задните седалки могат да 
се насладят на пътуването не по‑малко от него. Стойката за мултимедия  
позволява да закрепите стабилно таблета си към гърба на седалката пред вас.

PHONE BOX 
Това практично 
отделение за телефон, 
намиращо се пред 
скоростния лост 
осигурява по‑чист 
сигнал за вашия 
телефон. В същото 
време, то безжично 
зарежда телефона ви, 
докато шофирате.

COLUMBUS 
3D навигационната система 
Columbus предоставя удобен 
контрол, чрез докосване на  
8" екран. Устройството 
предлага много функции, сред 
които Bluetooth, системата 
SmartLink+ и WiFi. Наличен е и 
интегриран телефонен модул със 
съвместимост за високоскоростен 
LTE интернет. Перфектното 
качество на звука е гарантирано 
от четири предни и четири задни 
високоговорителя.

ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА CANTON
Насладете се на кристален звук, без значение дали 
слушате музика, или водите разговор. Озвучителната 
система Canton е с десет високоговорителя, 
включително един в таблото и субуфер в багажното 
отделение, с обща изходяща мощност от 575 W.

ИНФОРАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В ДВИЖЕНИЕ
Инфоразвлекателните системи бележат изключително развитие: 
Може да очаквате атрактивен дизайн и много страхотни функции, а 
KODIAQ безпроблемно ще се синхронизира с вашия смартфон. 
А и децата ви никога повече няма да скучаят по време на път!

ПРИЛОЖЕНИЕТО MyŠKODA 
Запознайте се с Пол, интерактивния помощник на 
приложението MyŠKODA (за Android и iOS), той ще ви 
бъде много полезен в най‑различни ситуации от вашето 
ежедневие. Например, той може да ви даде информация 

за вашия автомобил или пълно описание на това коя функция коя част 
от автомобила контролира, какво означава всяка лампа‑индикатор и 
други. Освен това, Пол може да държи под око и вашия календар ‑ не 
само, че никога няма да забравите за среща, но и вашият помощник ще ви 
посъветва как  да стигнете до мястото на срещата.



SIMPLY
     CLEVER
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МАЛКИТЕ ПОМОЩНИЦИ 
НА ŠKODA

СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД
Стъргалката за лед е 
закрепена към вътрешната 
част на капака на 
резервоара и не е проблем 
да оставите пак там, дори 
ако е все още мокра. 
Тук ще намерите още 
защита от неправилно 
зареждане, обозначаваща 
автомобилите с дизелов 
двигател.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР 
Тези хитри отделения с включени два оригинални чадъра ŠKODA се 
намират в двете предни врати. Проектирани са така, че водата от тях 
се отвежда извън автомобила, като оставя вътрешната му част суха.

ЗАЩИТНИ ЛАЙСТНИ НА ВРАТИТЕ 
При отваряне на страничните врати, 
пластмасови лайстни се появяват и покриват 
ръбовете им. По този начин, KODIAQ предпазва 
себе си и показва грижа към автомобилите, 
паркирани в близост. Перфектното решение при 
паркиране в ограничено пространство!

ДЪРЖАЧ ЗА ТАЛОН 
Когато ви се налага да 
поставите талона си паркинг 
на видно място, решението е 
лесно. Автомобилът разполага 
с държач за талон, който се 
намира непосредствено на 
челното стъкло, от ляво.

Практичното оборудване прави живота по‑лесен.  
Ето защо, KODIAQ е създаден с удобства, отговарящи 
на вашите истински нужди и включва Simply Clever 
детайли, които са колкото хитри, толкова и интуитивни.
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ВСЯКО ВАЖНО 
НЕЩО ИМА 
СВОЕТО МЯСТО

JUMBO BOX
Това обширно отделение се намира между двете предни седалки.  
Там можете, например, да съхранявате своите електронни устройства, 
както и да разчитате на винаги приятно изстудени напитки, 
благодарение на специалното отделение за охлаждане. Jumbo Box  
може да се допълни и с отделение за монети и стойка за чаши.

ЧАНТА UNIBAG 
Подвижната чанта Unibag е създадена за транспортирането 
на ски или сноуборд и може да се постави в отвора между 
багажното отделение и предните седалки.

Деца, кучета, мечета, играчки, закуски и 
непредвидени ситуации ‑всички те са част от 
всяко семейно пътуване. И KODIAQ е готов да се 
справи с тях.
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ГОРНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Ще откриете това изненадващо 
обширно отделение с наклонен 
капак в горната част на таблото пред 
седалката на пътника отпред.

ДОЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Когато е затворена, жабката в долната 
част на таблото пред пътника отпред, 
може да се охлажда, което я прави 
перфектно място за съхраняване 
на храна и напитки по време на 
пътуването.

ОТДЕЛЕНИЯ ПОД ПРЕДНИТЕ СЕДАЛКИ 
Тези скрити кутии, подходящи за съхранение на различни малки 
предмети,  се намират под двете предни седалки.  
Предлагат се при моделите с механично настройване на седалките.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
Това практично отделение, намиращо 
се над вътрешното огледало за задно 
виждане е достъпно както от мястото 
на шофьора, така и от мястото на 
пътуващия до него.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА БУТИЛКИ И МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
Не сме забравили да се погрижим и за комфорта на 
пътниците на третия ред. Те ще оценят страничните 
стойки за телефон и бутилки.
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ОТДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДНИТЕ ВРАТИ
В панелите на предните врати ще 
откриете поставка с гумен кант, 
побираща 1,5‑литрова  бутилка.  
Тук можете да сложите и подвижно 
кошче за отпадъци.

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ 
ЖИЛЕТКИ
Светлоотразителните 
жилетки може да 
съхранявате в панелите на 
предните врати, където ще 
бъдат винаги под ръка.

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ
Вградени в гърба на двете предни седалки, сгъваемите 
масички имат стойка за напитка и ще са ви полезни, не само 
когато имате нужда от освежителна напитка или закуска.

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ СТРАНАТА 
НА ВОДАЧА
Водачът може да се възползва 
от практичното отделение с 
наклонен капак, намиращо се 
точно под волана.



Колко голямо е вашето семейство?  
До седем души могат да пътуват 
комфортно , благодарение на моделът 
KODIAQ, с опция за трети ред седалки. 
Елегантният, функционален интериор 
вдъхва увереност и създава спокойна 
атмосфера. Дигитален микрофон предава 
гласовете на шофьора и пътника отпред 
към задната част на автомобила.  
Така по‑лесно ще обсъдите със своите 
спътници предстоящото ви приключение.

ПРОСТРАНСТВО ЗА СПОДЕЛЯНЕ
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ПРЕВОЗВАНЕ НА  
БАГАЖ И ТОВАРИ

ВИРТУАЛЕН ПЕДАЛ
Как да отворите или затворите 
вратата на багажника, когато 
ръцете ви са заети? Просто 
плъзнете крака си под задната 
броня и капакът на багажното 
отделение ще се отвори. 
Виртуалният педал за багажника 
ви позволява безконтактен достъп 
до автомобила и се предлага 
ексклузивно с електрически 
регулируемата 5‑та врата и 
системата KESSY (Keyless Entry, 
Start and exit System)

ТЕГЛИЧ 
KODIAQ има сгъваем електрически теглич. 
Той се задейства с бутон, намиращ се в 
багажното отделение. Капацитетът на 
теглене на KODIAQ е 2,5 тона.

LED ФЕНЕРЧЕ 
Практично подвижно LED 
фенерче ще откриете от ляво, в 
багажното отделение. То се за 
зарежда автоматично, докато 
двигателят работи.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМА 5-ТА ВРАТА
Тя се отваря и затваря само с докосване 
на един бутон ‑ на дистанционното 
управление, или на панела на вратата при 
водача, правейки я особено полезна при 
лошо време. Можете да настроите горната 
позиция на вратата, така че да отговаря на 
Вашите нужди. На самата врата има и бутон 
за затваряне.

Погледнете зад 5‑тата врата и ще останете впечатлени от 
капацитета и разнообразието, които багажното отделение 
на KODIAQ предлага. В допълнение, предлагаме широка 
гама Simply Clever детайли и решения, от които можете да 
избирате, в зависимост от вашите конкретни нужди.
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КУКИ
Сгъваемите куки 
отстрани на багажното 
отделение спомагат 
за по‑лесното 
транспортиране на торби 
и покупки.

МЯСТО ЗА  
ОЧАКВАНИ ГОСТИ

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА
Използвайте текстилната страна, когато не ви се 
налага да транспортирате нещо, което може да изцапа 
автомобила. И просто обърнете, за да използвате 
почистващата се гумена страна, когато е необходимо.

ДВОЙНО ДЪНО
Двойното дъно осигурява 
повърхност на нивото за товарене, 
и дискретно пространство за 
съхранение под него.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Една хоризонтална и две вертикални 
мрежи увеличават възможностите на 
багажното отделение и предотвратяват 
разместване на багажа.

КАПАЦИТЕТ 
Интериорът с пет места предлага 
багажник с обем 720 литра и  
2,065 литра при свалени задни седалки. 
Задните седалки могат да бъдат свалени, 
чрез бутон, намиращ се в багажното 
отделение.Интериор с пет места
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КАПАЦИТЕТ
В случай, че не планирате пътуване със 
запълнен капацитет на пътниците, можете да 
осигурите нужното място за багаж.  
Свалете третия ред седалки и ще получите обем 
от 630 литра. Свалете и втория ред седалки, и 
обемът вече е внушителните 2005 литра.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Седем местният модел също има своите практични детайли, които 
правят автомобила още по‑разнообразен. В багажното отделение, ще 
откриете куки за системата от мрежи, която ви помага да поддържате 
ред в багажника и да избегнете разместване на багажа.

КАРГО ЕЛЕМЕНТИ
Те помагат да избегнете нежелано разместване 
на багажа, докато шофирате. Когато нямате 
нужда от тях, можете да ги съхранявате в 
отделенията отстрани.

КУКИ
Окачете чанти на сгъваемите куки и 
ще намерите всичко там, където сте го 
оставили и след пътуването.

ДВОЙНО ДЪНО
Когато използвате 
третия ред седалки, 
трябва да махнете 
щората на багажното 
отделение. Двойното 
дъно на багажника 
осигурява място за нея 
в автомобила, и така не 
се налага да я оставяте 
вкъщи или в гаража.

МЯСТО ЗА  
НЕОЧАКВАНИ ГОСТИ
Интериор със седем места



КОМФОРТ
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LED светлини, проектирани така, че да осветяват областта на влизане в 
автомобила. Те се намират от външната страна на страничните огледала.

КРУИЗ КОНТРОЛ
Темпоматът не само 
поддържа избраната 
от Вас скорост, но и 
позволява да увеличите 
или намалите скоростта, 
без да използвате 
педалите.

KESSY
Автомобилите, оборудвани 
със системата KESSY 
(Keyless Entry, Start and 
exit System) разполагат със 
Start/Stop бутон в основата 
на волана за безключово 
стартиране и изключване 
на двигателя.

ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ 
Вградените телескопични пръскачки 
с лекота отмиват насъбраната кал и 
прах по фаровете.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
Инфоразвлекателната система позволява различните водачи да създават свои 
настройки, според личните си предпочитания. Например, задаване на режима на 
шофиране, персонални настройки за нивото на седалката, на климатика, на радиото и 
навигационната система. Всеки персонализиран автомобил разполага с три отделни 
ключа. Индивидуалните настройки се активират, в зависимост от използвания ключ.

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ
Мултифункционалният кожен волан, чрез който можете да контролирате 
радиото, телефона и автоматичните скорости DSG (Direct Shift Gearbox), 
може да бъде допълнен и от функция за затопляне, която се контролира, 
чрез инфоразвлекателната система. За максимален комфорт, функцията 
за затопляне на волана разполага с няколко степени за регулиране. 

КОМФОРТЪТ Е 
ВАШ СПЪТНИК
С KODIAQ ще превърнете всяко рутинно пътуване 
в несравнимо изживяване. Позволете си доза лукс, 
докато пътувате за работа или трябва да излезете, за 
да напазарувате, докато карате децата на училище, или 
просто излизате, за да се видите с приятели.  
Добавете нещо специално към всеки ежедневен 
ангажимент и дестинация.
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СПЕЦИАЛНО МЯСТО ЗА СТЪПВАНЕ 
Към текстилните стелки на пода са 
закрепени подложки за крака, които 
ще направят пътуването на пътниците 
отзад още по‑комфортно.

ТРИЗОНОВ КЛИМАТРОНИК 
Благодарение на тази най‑съвременна климатична система, 
може да се зададе различна температура за водача, пътника 
отпред, или за пътуващите на задните седалки.  
Тя е оборудвана и със сензор за слънце и сензор за 
влажност, регулиращ замъгляването на предното стъкло.

ЗАДНА ЧАСТ НА JUMBO BOX 
В задната част на отделението 

Jumbo Box ще намерите  
230 V контакт и USB вход.  

Ако моделът е оборудван с 
тризонов климатик, тук ще откриете 

и бутоните за настройване на 
температурата в задната част на 

автомобила.

ЩОРИ ЗА СТРАНИЧНИТЕ ЗАДНИ СТЪКЛА 
При слънчево време, механичните щори значително 
увеличават комфорта на пътниците на задните седалки.

ПАКЕТ "СЪН" 
По време на дълго пътуване, пътниците на задните седалки могат да се отдадат 
на сладка дрямка, благодарение на пакета "Сън". Той включва настройващи 
се странични облегалки за глава, предназначени за външните седалки и 
осигуряващи удобна поза за спане, както и комфортно одеяло.

СГЪВАЕМА ПРЕДНА СЕДАЛКА
Седалката на пътника отпред може да 
бъде със сгъваема облегалка, което 
дава възможност за транспортиране 
на предмети с наистина големи 
размери.



БЕЗОПАСНОСТ
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Правим всичко възможно да гарантираме, че ще 
достигнете своята дестинация невредими. KODIAQ 
разполага с многобройни асистиращи системи, 
благодарение на които можете да реагирате адекватно 
в различни ситуации. Някои от тях дори могат да 
предотвратят потенциален инцидент съвсем сами.

КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ
Ще се чувствате много по‑спокойни зад волана с четирите камери, 
показващи всичко, което се случва около автомобила. Те се намират 
в предната маска, външните странични огледала и на дръжката на 
петата врата. Изображението от тях се предава в реално време върху 
екрана на инфоразвлекателната система, така че можете да реагирате 
по‑бързо на всичко, което се изпречи на пътя ви.

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Сведете до минимум 
тревогите при паркиране в 
ограничено пространство. 
Системата Park Assist 
автоматично избира 
най‑доброто място за 
паркиране в редица 
от успоредно или 
перпендикулярно паркирани 
автомобили.  
При успоредно паркиране ви 
е нужно пространство само 
с 60 см по‑дълго от самия 
автомобил.

TRAFFIC JAM ASSIST 
Тази функция улеснява шофирането на автомобили с 
автоматична DSG трансмисия в натоварения градски 
трафик. Системата координира цялостното поведение на 
автомобила, копирайки движенията на заобикалящите 
го превозни средства, контролира двигателя, спирачната 
система и кормилното управление (при скорост до 60км/ч).

TRAILER ASSIST 
Паркиране с прикачено 
ремарке?  
Trailer Assist прави тези 
маневри по‑лесни и 
безопасни. Системата поема 
контрола върху автомобила 
при бавно движение на заден 
ход.

ВИНАГИ ИМА 
ПОМОЩ ПОД РЪКА
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TRAVEL ASSIST 
Системата Travel 

Assist използва 
съвместната работа на 
мултифункционалната 

камера и навигационната 
система  като разпознава 

и показва върху Maxi DOT 
дисплея и навигационната 

система, определени пътни 
знаци.

REAR TRAFFIC ALERT 
Тази система, която е 
част от Системата за 
наблюдение на мъртвата 
зона и която използва 
същите радарни сензори, 
помага да отпаркирате 
безопасно, дори и 
на път с натоварен 
трафик и лоша 
видимост. Системата 
може автоматично 
да задейства 
спирачките, ако засече 
непосредствена 
опасност.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА МЪРТВАТА ЗОНА
С два радарни сензора, разположени от двете страни на задната 
броня, тази система следи зоните зад и отстрани на автомобила. 
В зависимост от разстоянието и скоростта на приближаващите 
превозни средства, тя преценява, дали трябва да предупреди водача. 

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Използвайки радарно устройство 

в предната част на автомобила, 
като допълнение към базовата 

функция Круиз контрол, тази 
система поддържа безопасна 

дистанция от превозните 
средства отпред.

LANE ASSIST
Движението на 
автомобила в правилната 
лента е задача, която 
може да оставите на 
Асистента за поддържане 
на избраната лента  
(Lane Assist).  
Данните от тази система 
се визуализират на  
Maxi DOT дисплея.

АСИСТЕНТ, СЛЕДЯЩ УМОРАТА 
НА ВОДАЧА (DRIVER ALERT)
Тази хитра асистираща система 
оценява данни, получени от 
серво управлението на волана. 
Когато системата отчете 
поведение, което може да е 
признак за умора на водача, тя 
сигнализира посредством  
Maxi DOT дисплея и 
препоръчва да спрете за 
почивка.

AUTO LIGHT ASSIST 
Тази система сама ще превключи на дълги 
светлини и след това отново на къси, за да 
подсили чувството ви за комфорт и сигурност.
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ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ 
Тя е разположена под кормилната колона 
и предпазва коленете и долната част на 
краката на шофьора.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА
В момента на активиране, въздушните възглавници за главата 
изграждат завеса по продължение на прозорците, като 
предпазват главите на пътниците на предните и задни седалки.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези четири въздушни възглавници предпазват таза и 
гръдния кош на водача и пътниците при страничен удар.

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ 
Въздушната възглавница на водача е скрита във волана, а тази 
на пътника до него е поставена в таблото. Тя може да бъде 
деактивирана, ако на седалката е поставено детско столче. 

СИГУРНОСТТА Е НА ПЪРВО 
МЯСТО. ...И НА ВТОРО
За всички непредвидени ситуации, които 
водачът не е в състояние да предотврати, 
системите за сигурност на автомобила 
поемат нещата в свои ръце ‑ като въздушните 
възглавници, например. Може да оборудвате 
своя KODIAQ с до девет от тях.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ 
Само с натискането на един бутон, 
пътуването на вашите деца ще 
стане дори още по‑безопасно. 
Електрическото заключване за детска 
защита предотвратява неочаквано 
отваряне на задните врати и прозорци.

ПРОСТРАНСТВО 
Децата ще се возят на задните 
седалки в абсолютен комфорт 
и сигурност. Благодарение на 

големите странични врати и 
обширното вътрешно пространство 

в задната част на автомобила, 
настаняването на децата също 

ще бъде много лесно и приятно. 
Задните седалки са оборудвани със 

система Isofix за монтирането на две 
детски столчета.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗА 
НАЙ-МАЛКИТЕ
KODIAQ е отличен избор за всеки, който иска да 
осигури максимална безопасност за своите деца 
по време на път. Надеждната и здрава структура на 
автомобила, заедно с многобройните системи за 
сигурност ще защитят малките пътници при всякакви 
обстоятелства. Насладете се на максимална сигурност 
и безгрижно пътуване.



ПРЕДСТАВЯНЕ
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еСИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО (СИСТЕМА DYNAMIC CHASSIS CONTROL)
Иновативната система Dynamic Chassis Control (DCC) осигурява постоянно адаптиране на окачването на автомобила към ситуацията на пътя и стила на шофиране 
(натискане на спирачката, ускорение, завиване), като приспособява работата на амортисьорите и кормилната система. Като част от менюто на информационно 
развлекателната система, то позволява да изберете един от шестте режима, в зависимост от нуждите ви: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual или Snow 
(ексклузивно за модификациите 4х4). Едно натискане на бутона е достатъчно, за да превърнете KODIAQ от комфортен SUV във владетел на пресечените терени.

СКОРОСТНИ КУТИИ
В зависимост от версията на 

двигателя, автомобилът може 
да бъде оборудван с 6‑степенна 

механична скоростна кутия 
или със 7‑степенна DSG 

трансмисия.  

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ 
Дизеловите двигатели 85 kW, 110 kW и 140 kW, Euro 6, използват 
Селективна Каталитична Редукция (SCR). Тази система впръсква 
AdBlue®, за да намали емисиите на азотни оксиди (NOx) от изгорели 
газове. Капацитетът на резервоара за AdBlue® е 13.7 литра, а разходът 
зависи от стила на шофиране.

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ 
Предлаганите бензинови двигатели 
са с мощност 92kW, 110kW и 132kW. 
Интересен вариант е 2.0 TSI/132kW 
двигател с B‑cycle, проектиран 
да намалява разхода на гориво и 
вредни емисии в режим на частично 
натоварване.

ПРИРОДНА 
СТИХИЯ

Всяко семейство има различна история: чести пътувания в планината 
или дълги часове на магистралата, приключение в града или офроуд 
експедиция. А защо не и теглене на ремарке? Каквато и да е историята, 
ние имаме точната алтернатива за всяко семейство. И във всеки случай 
предлагаме динамика, в комбинация с отличен разход на гориво. 
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ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4 
Задвижването 4x4 се извършва посредством електронно контролиран многодисков съединител. Включването 
на задвижването към задния мост е автоматично, така че при нормални условия автомобилът може да използва 
предимствата на предното предаване, а при екстремни условия отличното сцепление на задвижването 4х4.

DSG И 4X4
Независимо в каква ситуация 
попаднете, насладете се на абсолютен 
комфорт и икономичност, благодарение 
на задвижването 4х4 и автоматичните  
7 или 6 – степенни DSG трансмисии.

OFF-ROAD РЕЖИМ
Благодарение на Off‑Road режима на шофиране, който работи при 
скорост до 30 км/ч, може да се справите дори с по‑екстремен терен. 
Режимът е проектиран, така че да настройва характеристиките 
на двигателя, електронните асистенти и системите за контрол на 
стабилността. Активните функции се изобразяват на дисплея на 
информационно‑развлекателната система.

РЕЖИМ СНЯГ
Възможностите за избор на 
режим на шофиране при версията 
4х4, включва режим Сняг, който 
гарантира отлично управление на 
автомобила дори и по повърхности 
с ниско сцепление.

АДАПТИРА СЕ КЪМ 
ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

KODIAQ със задвижване 4x4 има авантюристичен дух 
и забележителен потенциал. Със сигурност ще оцените 
изключителното ѝ управление при всяко ваше пътуване, но 
най‑вече, когато тествате офроуд възможностите ѝ. Високи 
хълмове, стръмни пътища, чакъл, кал, сняг, дупки? Няма проблеми!



  SCOUT
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ОЦЕЛЯВАТ  
НАЙ-ИЗДРЪЖЛИВИТЕ
За да преодолеем една трудност, първо трябва да се адаптираме към нея.  
Това е и мантрата на новия KODIAQ SCOUT. С тази нова версия, любителят  
на отворените пространства KODIAQ  вдига нивото още повече.  
SCOUT е ексклузивно оборудван със задвижване 4х4 и се справя и с  
най‑предизвикателния терен, без дори да се задъха.

ЛОГО SCOUT 
Автомобилът е с 
оригинално лого 

Scout на двата 
предни калника.

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Специфичните декорации, както и логото Scout на 
седалките и таблото са характерни за интериора на 
модела. Тапицерията в комбинация от  Аlcantara® и черна 
кожа осигурява максимален комфорт, без значение от 
терена, по който се движите. Амбиентнто LED осветление 
по продължение на целия интериор на автомобила 
предлага десет атрактивни цвята.

ВЪНШЕН ДИЗАЙН
Купето излъчва мощ и издръжливост 
със защитните си пластмасови елементи 
със сребристо покритие на задната 
броня, и засилва глада за приключения. 
Благодарение на пакета "Лоши пътища" , 
защитаващ шасито и включващ защитни 
кори под двигателя и предавателната 
кутия, можете спокойно да се движите 
по павирани пътища. Забележителният 
дизайн на автомобила се подчертава от 
19" алуминиеви джанти Crater. 

МЕТАЛНИ ЛАЙСТНИ 
НА ВРАТИТЕ

Декоративните лайстни 
на прага на предните 

и задните врати са с 
надпис KODIAQ.



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK/BLACK
Декорация Nano Grey Metallic
Текстилна Тапицерия Ullu Grey

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Anthracite Light Brushed
Текстилна тапицерия Raven Black

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK/BLACK
Декорация Nano Grey Metallic
Текстилна тапицерия Ullu Grey

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Anthracite Light Brushed
Текстилна тапицерия Raven Black

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK/BLACK
Декорация Mistral
Текстилна тапицерия Raven Toscana

Стандартното оборудване за интериор ACTIVE включва външни огледала 
и дръжки на вратите в черен цвят, тонирани стъкла, задни LED светлини, 
LED дневни светлини и трета стоп светлина ‑ LED. В допълнение, има 
централно заключване, радио Swing, предни и задни електрически 
стъкла, климатик, отделение за слънчеви очила, електромеханична 
паркинг спирачка и други.

Стандартното оборудване за интериор Ambition включва външни 
огледала и дръжки на вратите в цвета на купето, черни рейки на покрива, 
малък кожен пакет, Door Edge Protection ‑ защита на ръбовете на вратите, 
интериорно осветление в краката на пътуващите отпред, Jumbo Box 
кутия за вещи, две отделения за чадър в предните врати, включително 
два чадъра, система от мрежи в багажното отделение и други.
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STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE BLACK/BLACK
Декорация Mythos Glossy Black
Черна тапицерия с перфорирана кожа

ИНТЕРИОР 
STYLE BLACK/BEIGE

Декорация Waves
Raut Beige

Тапицерия текстил/кожа 
Beige

ИНТЕРИОР 
STYLE BLACK/BEIGE
Декорация Waves
Тапицерия  
Beige Alcantara®

ИНТЕРИОР 
STYLE BLACK/BLACK
Декорация  
Mythos Glossy Black 
Тапицерия Black Alcantara®
Спортен волан

ИНТЕРИОР 
STYLE BLACK/BLACK 

Декорация Mythos Glossy 
Black 

Черна тапицерия  
(кожени спортни седалки)

Спортен волан

Стандартното оборудване за интериор Style включва хромирани лайстни на страничните 
прозорци, система KESSY (система безключово заключване, отключване и стартиране на 
автомобила), вътрешно осветление в зоната за крака, отпред и отзад, място за съхранение 
на вещи под предните седалки, лумбални опори на предните седалки, Maxi DOT, двузонов 
климатроник, система за контрол на дистанция при паркиране (PDC) и други. 
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ŠKODA SERVICE
17" BORNEO Стоманени джанти 17" RATIKON Алуминиеви джанти 19" TRIGLAV Алуминиеви джанти

17" MITYKAS Алуминиеви джанти 18" TRITON Алуминиеви джанти

19" SIRIUS Алуминиеви джанти 
в антрацит

18" ELBRUS Алуминиеви джанти 18" TRINITY Алуминиеви джанти

19" SIRIUS Алуминиеви джанти  
в сребристо

ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това 
е важно не само за вашата безопасност, но също и за 
нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
Шкода. Използването на първокласни материали и 
технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори 
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части Шкода 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода 
включва обменни части, чието производство има  
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход ‑ върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок ‑ СБА, тел.: 146

19" CRATER Алуминиеви джанти 
в антрацит*

  * Ексклузивно за Scout версията
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1.4 TSI / 125 к.с.
1.4 TSI /150 к.с.

ACT
1.4 TSI / 150 к.с.

4x4 ACT
1.4 TSI / 150 к.с.

4x4
2.0 TSI / 180 к.с.

4x4
2.0 TDI / 150 к.с.

2.0 TDI / 150 к.с.
4x4 

2.0 TDI / 150 к.с.
4x4

2.0 TDI / 190 к.с.
4x4

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,984 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1) 92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/3,900–6,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 320/1,400–3,940 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000      340/1,750–3,000 400/1,750–3,250

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6** EU6** EU6** EU6**

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Дизел Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 190 (189) 198 (197) 197 (196) 194 (192) 207 (205) 199 (198) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Ускорение 0–100 km/h (s) 10.5 (10.8) 9.6 (9.7) 9.8 (9.9) 9.9 (10.1) 8.0 (8.2) 10.1 (10.3) 9.5 (9.8) 10.2 (10.1) 8.9 (9.1)

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 7.5/7.4* (7.6/7.5*) 7.5/7.4* 8.3/8.2* 8.5/8.4* 9.1/9.0* 5.8/5.7* 6.4/6.3* (6.5/6.4*) 6.8/6.7* 6.6

– разход извънградско 5.3/5.2* (5.4/5.3*) 5.6/5.5* 6.0/5.9* 6.3/6.2* 6.4/6.3* 4.6/4.5* 4.8/4.7* (4.9/4.8*) 5.2/5.1* 5.3

– комбиниран разход 6.1/6.0* (6.2/6.1*) 6.3/6.2* 6.9/6.8* 7.1/7.0* 7.4/7.3* 5.0/4.9* 5.4/5.3* (5.5/5.4*) 5.7/5.6* 5.7

CO2 емисии (g/km) 139/137* (141/139*) 143/141* 155/153* (156/154*) 163/161* 170/168* 131/129* 141/139* (144/142*) 149/147* 150 (151)

Диаметър на завой (m) 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване 4x4 4x4 4x4 Предно предаване 4x4 4x4 4x4

Съединител
Хидравличен 
еднодисков сух
съединител

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Хидравличен 
еднодисков сух
съединител

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Хидравличен 
еднодисков сух
съединител

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Двудисков с електро-
хидравличино 
управление

Скоростна кутия
Ръчна 6-степенна Автоматична 

6-степенна DSG
Ръчна 6-степенна Автоматична 

6-степенна DSG
Автоматична 
7-степенна DSG

Автоматична 
7-степенна DSG

Ръчна 6-степенна Автоматична 
7-степенна DSG

Автоматична 
7-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно оборудване, 
включително теглото на водача 75 (kg)

1,502 (1,545) 1,546 (1,589) 1,610 (1,653) 1,625 (1,668) 1,695 (1,738) 1,667 (1,710) 1,705 (1,748) 1,740 (1,783) 1,752 (1,795)

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg)

650 (734) 650 (733) 675 (757) 675 (756) 675 (752) 655 (752) 675 (710) 675 (768) 675 (767)

Общо тегло (kg) 2,077 (2,255) 2,121 (2,299) 2,210 (2,368) 2,225 (2,383) 2,295 (2,453) 2,247 (2,425) 2,305 (2,383) 2,340 (2,498) 2,352 (2,510)

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 750 750 750 750 750 750 750 (–) 750 750

Тегло на ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 1,800 2,000 2,000 2,200 (2,000) 2,000 2,000 (–) 2,500 (2,000) 2,500 (2,000)

Обем на резервоара (l) 58 58 60 60 60 58 60 60 60

 ( ) Важи за 7‑места конфигурация
 * Важи за автомобил с ниско съпротивление при търкаляне.
 –  Информацията не е била налична при отпечатването на този  
  каталог.
 ACT  – ACT ‑ Технология за активно управление на цилиндрите.

**  Спазването на стандарта EU6 на емисиите се постига чрез SCR система  
(Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue® за намаляване на моно‑азотните 
окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue® е с обем от 13 л и за пробег 13,000 км. 

Всички двигатели са със система Start‑Stop и система за възстановяване на енергията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5/7‑места, 5‑врати, 2‑обемно Дължина (mm) 4,697

Коефициент на 
съпротивление CW 0.323–0.334 (0.324–0.341) в зависимост от двигателя

Ширина (mm) 1,882

Височина (mm) 1,676 (1,673)

Шаси  База (mm) 2,791

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) 1,586/1,576

Задно окачване Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор Просвет (mm) 187 (188)

Спирачна система Хидравлична двойно‑диагонална система с двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270)

– задни спирачки Дискови спирачки Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 1,020/1,014 (1,020/1,015/905)

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро‑механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 7.0J x 17" 
Без резервна гума,  
с вдигнати / свалени задни седалки 720/2,065 (270/2,005)Гуми 215/65 R17

5-МЕСТНА КОНФИГУРАЦИЯ  
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7-МЕСТНА КОНФИГУРАЦИЯ  
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СПЕЦИФИКАЦИИ



АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най‑близкия ŠKODA център.

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL ‑ 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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facebook.com/skodabulgaria


