Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter
a nejsou předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře)
jsou zobrazeny předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel
mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou od dodávaných automobilů
lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a.s. si vyhrazuje právo
kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů zobrazených
v tomto katalogu (brožuře). Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků,
součástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA vybavenou interaktivním
asistentem Paulem, jehož prostřednictvím nejen získáte
přístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám navíc
dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect, která Vám umožní získat
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic,
dopravy nebo poslední parkovací pozice.

JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE HO ŘÍDÍTE
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ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
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NOVÁ ŠKODA

KODIAQ

ÚVOD
DESIGN EXTERIÉRU
DESIGN SVĚTEL
DESIGN INTERIÉRU
KONEKTIVITA
SIMPLY CLEVER
KOMFORT
BEZPEČNOST
VÝKON
SCOUT
SPORTLINE
INDIVIDUALIZACE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ŠKODA
TECHNICKÉ ÚDAJE
4

10

16

20

24

30

48

54

64

70

74

80

92

102

100

SEZNAMTE SE
S NOVÝM DRUHEM SUV
V současném světě se všichni občas ztrácíme
a zapomínáme, na čem záleží. Nová ŠKODA KODIAQ
ale snadno najde cestu zpět. Připomene Vám, co
je opravdu důležité. Pomůže Vám znovu navázat
přirozené spojení s přírodou a lidmi kolem Vás.

KODIAQ zároveň odráží naši firemní
filozofii. Ať Vám naše současné modely
se špičkovým designem přinesou stejné
potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům
nádherná auta, s nimiž jsme začínali.

Vůz dokonale naplňuje vizi osobitého SUV, které
nabízí robustnost i krásu. Zatímco pohon 4x4
umožňuje snadno zvládnout i jízdu obtížným
terénem, prostornost interiéru, konektivita
a komfortní výbava Vám zajistí na dobrodružných
výpravách s celou rodinou maximální pohodlí.
A samozřejmě je tu i množství Simply Clever
detailů, které podstatně zvyšují praktičnost vozu.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

DESIGN
EXTERIÉRU
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DRSNÁ KRÁSA
KODIAQ je připraven na extrémní podmínky, a tak vyzařuje
neobyčejnou sílu. Jeho jasné, precizní a ostré linie definoval
nový designový jazyk ŠKODA pro vozy SUV (Sport Utility
Vehicle), který je výrazný, emocionální a nadčasový. Funkčnost
a estetika jsou tu v dokonalé rovnováze jak z pohledu celku, tak
i jednotlivých detailů. Krása přichází v kombinaci s robustností
a vynikající průchodností terénem.

ZÁĎ
Na střešní spoiler navazují černé
vertikální nástavce, které lemují zadní
sklo a podporují dobré aerodynamické
vlastnosti karoserie. Zadní svítilny
zasahují hluboko do blatníků, a tak
výborně osvětlují vůz i z boku.

PŘÍĎ
Koncept světel na přídi vozu patří
k charakteristickým prvkům modelu
KODIAQ. Umístění ostře řezaných
mlhových světlometů do výšky
přední masky, kde jsou chráněny
před poškozením, jasně svědčí
o off-roadových ambicích vozu.

BOČNÍ POHLED
Ostré hrany v kombinaci s hladkými
plochami vytvářejí jedinečné podmínky
pro efektní hru světla a stínu. Téměř
hranaté blatníky s plastovými lemy, stejně
jako ochranné kryty prahů, pak avizují, že je
vůz jako doma na cestách s nezpevněným
povrchem. Atraktivitu exteriéru umocňuje
střešní nosič ve stříbrném provedení.
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PANORAMATICKÁ STŘECHA
Krásný výhled a pocit ještě
většího prostoru Vám nabídne
panoramatická posuvná střecha
s elektrickým ovládáním.

PLASTOVÁ LIŠTA
Lišta mezi odrazovými světly, nazývanými
„kočičí oči”, má estetickou i praktickou funkci.
Lemuje hranu zavazadlového prostoru, takže
chrání nárazník při manipulaci s nákladem
před poškozením. Při bližším pohledu objevíte
na liště motiv včelího plástu.

Design

Design

PRAHOVÉ LIŠTY
Osobitost vozu umocňují ozdobné prahové
lišty s nápisem KODIAQ, které jsou
ukázkovým příkladem spojení stylového
designu a funkčnosti.

DESIGN
SVĚTEL
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UMĚNÍ
ZAZÁŘIT
LED SVĚTLOMETY S AFS
A MLHOVÉ SVĚTLOMETY
Pro model KODIAQ jsou k dispozici dva typy
hlavních a mlhových světlometů. Ve špičkové
variantě jsou všechny funkce zajištěny LED
technologií, která spojuje vysoký výkon s nízkou
energetickou náročností. Pruh LED pro denní
svícení integrovaný v hlavních světlometech
nejen umocňuje silný dojem z vozu, ale zvyšuje
i Vaši bezpečnost, stejně jako funkce AFS
(Adaptive Frontlight System), která přizpůsobuje
osvětlení konkrétním podmínkám (například
město, dálnice či jízda v dešti).

LED ZADNÍ SVÍTILNY
Zadní svítilny, dodávané vždy
v provedení s LED, odkazují
svým krystalickým designem
na český kubismus a sklářskou
tradici. Prosvíc ením do C, které je
typickým prvkem vozů ŠKODA,
dává KODIAQ sebevědomě najevo
příslušnost ke značce.

Design

Jedinečný krystalický design se setkává s inovativními
technologiemi. Se svou tajuplnou krásou nabízí rozsvícený
KODIAQ působivý zážitek a zároveň bez kompromisu naplňuje
krédo „vidět a být viděn”.

DESIGN
INTERIÉRU
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VNITŘNÍ
KRÁSA

Prostor Vašeho vozu bude útulnější a komfortnější
s decentním ambientním osvětlením, které vede
po stranách interiéru a navozuje skvělou atmosféru
na každé Vaší cestě.
AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Je jen na Vás, zda si vyberete jednu
oblíbenou barvu nebo si každý
den zpříjemníte jiným odstínem.
Ambientní osvětlení nabízí deset
úžasných možností.

Design

OSVĚTLENÍ PROSTORU PRO NOHY
Jemné osvětlení změní komfortní
prostor v ještě výjimečnější. Užívejte
si mimořádné pohodlí a nevšední
zážitek z jízdy.

Ambientní osvětlení, zelené

Ambientní osvětlení, modré

Ambientní osvětlení, červené

KONEKTIVITA
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SPOJTE SE
SE ŠKODA CONNECT

CARE CONNECT
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním telefonu,
kde přesně na rozlehlém parkovišti stojí Váš
vůz, včetně data a času, kdy byl zaparkován.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka tísňového
volání. Záchranný systém přitom funguje
buď automaticky (v případě vážnější
kolize), nebo lze pomoc přivolat manuálně
stisknutím červeného tlačítka umístěného
v panelu nad středovou konzolou.

INFOTAINMENT ONLINE
– DOPRAVNÍ INFORMACE
Jeďte vždy tou nejlepší cestou.
Díky informacím o opravách,
případných nehodách a zácpách
můžete včas reagovat na aktuální
situaci a zvolit alternativní trasu,
kterou Vám systém nabídne.

Kamkoli se vypravíte, KODIAQ Vám umožní zůstat ve spojení.
Být plně a permanentně online přitom znamená nejen zábavu
a informace, ale i případnou pomoc na cestách. Služby
ŠKODA CONNECT jsou Vaší bránou do světa neomezených
možností komunikace.

ŠKODA CONNECT
Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě kategorie služeb. Zatímco Infotainment Online
nabízí aktuální informace týkající se dopravy, čerpacích stanic, počasí, ale i celosvětového dění,
Care Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu a využívání asistenčních služeb.

CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA
Zajímají Vás informace o jednotlivých jízdách?
Služba Jízdní data Vám je zprostředkuje.
Umožní Vám získat aktuální údaje o využití
vozu, průměrné spotřebě a rychlosti nebo
ujeté vzdálenosti.

INFOTAINMENT ONLINE – POČASÍ
Nenechte si ujít zprávy o počasí pro
místo, kde se právě nacházíte nebo
kam se chystáte, včetně detailní
předpovědi a varování před srážkami.

Konektivita

Konektivita

INFOTAINMENT ONLINE – ČERPACÍ STANICE
Informace o značce, adrese a cenách konkrétní
čerpací stanice jsou zobrazeny v reálném čase.
Vůz automaticky rozpozná typ paliva a zobrazí
na displeji seznam dostupných stanic.
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DEJTE PROSTOR
INFOTAINMENTU

PHONE BOX
Důmyslná přihrádka
v prostoru před řadicí
pákou přivádí zesílený
signál od střešní antény
k Vašemu mobilnímu
telefonu a zároveň
zprostředkuje za jízdy
jeho bezdrátové dobíjení.

Těšte se na atraktivní design a spoustu úžasných funkcí.
Infotainment je zase o krok dál. KODIAQ si bude skvěle
rozumět s Vašimi externími přístroji a Vaše děti se nebudou
nikdy za jízdy nudit.

COLUMBUS
Infotainment Columbus 9,2" s 3D
navigačním systémem nabízí další
funkce, jako jsou přehrávání HD videa,
SmartLink+ a WiFi. Jeho součástí
je i integrovaný telefonní modul
s podporou rychlého internetu LTE.
Vysokou kvalitu poslechu zajišťují čtyři
reproduktory vpředu a čtyři vzadu.

MyŠKODA APP
Mobilní aplikace MyŠKODA
App (pro systémy Android nebo
iOS) je vybavena interaktivním
asistentem Paulem, který Vám
pomůže řešit různé situace. Jeho prostřednictvím
nejen získáte přístup ke kompletnímu návodu
na obsluhu svého vozu, ale Paul Vám dokáže
poradit i při organizaci Vašeho času s ohledem
na dopravu, počasí či stav paliva.

* Informace o podmínkách využívání
a kompatibilitě SmartLink+ najdete
na našich webových stránkách.

SOUND SYSTEM CANTON
Užívejte si skvělého poslechu hudby i mluveného
slova se Sound Systemem Canton s deseti repro
duktory, včetně reproduktoru v přístrojové desce
a subwooferu v zavazadlovém prostoru. Zařízení
dosahuje celkového výkonu 575 W.
DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Řídit může jen jeden, ale jízdu si mohou užít i ti vzadu.
Držák multimédií Vám umožní bezpečně upevnit Váš
přístroj na hlavovou opěrku předního sedadla.

Konektivita

Konektivita

SMARTLINK+
S funkcí MirrorLink® bude displej
infotainmentu (rádia nebo
navigačního systému) zrcadlit
informace z Vašeho smartphonu.
Všechny nainstalované aplikace,
které mají certifikát o bezpečném
využití ve voze, jsou s funkcí
MirrorLink® kompatibilní. Součástí
SmartLink+ je i přenos technických
dat z řídicí jednotky vozu. Ten
Vám umožní po připojení Vašeho
smartphonu (přes WiFi nebo
MirrorLink®) prostřednictvím
aplikace ŠKODA One App získávat
zajímavé provozní údaje, třeba jak
je Vaše jízda ekonomická nebo
dynamická, ale i servisní informace
apod. Některé údaje mohou být
dokonce uloženy na portále ŠKODA,
kde jsou Vám kdykoli k dispozici.*

SIMPLY
CLEVER

33

MALÍ VELCÍ
POMOCNÍCI
S praktickou výbavou je život jednodušší. KODIAQ
proto přichází s prvky, které vycházejí z Vašich
reálných potřeb a jsou využitelné v běžných situacích.

DRŽÁK NA LÍSTKY
Když potřebujete umístit
lístek z parkovacího automatu
na dobře viditelné místo
za předním sklem, řešení
je snadné. Vůz je vybaven
držákem na parkovací lístky.

OCHRANA HRAN DVEŘÍ
Při otevření kterýchkoli bočních
dveří se vysunou plastové lišty,
které zakryjí hrany. KODIAQ tak
chrání před poškozením sám sebe
a zároveň je ohleduplný k ostatním
vozům, například na parkovišti
s omezeným prostorem.

ŠKRABKA
Zelená škrabka na led se
nachází na krytu palivové
nádrže, takže nevadí, když ji
sem odkládáte mokrou. Také
zde můžete najít ochranu
proti načerpání nesprávného
paliva určenou pro vozy
s dieselovým motorem.

Simply Clever

SCHRÁNKY NA DEŠTNÍKY
Speciální schránky v obou předních dveřích jsou zkonstruovány
tak, aby voda z mokrého deštníku odtékala z vozu ven.
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MÍSTO
PRO VŠECHNO,
CO JE DŮLEŽITÉ

UNIBAG
Vyjímatelný vak unibag, určený k převážení lyží
nebo snowboardu, snadno uchytíte po sklopení
opěradla prostředního zadního sedadla. Vzadu
přitom zůstanou dvě pohodlná místa k sezení.

JUMBO BOX
V prostorném Jumbo Boxu, který se nachází
v přední loketní opěrce, lze bezpečně převážet
drobnou elektroniku. Nebo sem můžete díky
multifunkčnímu vkládatelnému dílu odložit
mince, klíče a třeba dva nápoje.

Simply Clever

Simply Clever

Děti, psi, plyšoví medvědi, občerstvení, ale i nepředví
datelné situace, tak tohle je cestování s rodinou.
KODIAQ Vám nabízí spoustu úložných míst, a tak se
snadno připravíte na vše, co Vás může potkat.
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HORNÍ SCHRÁNKA
Uzavíratelná schránka v horní části
přístrojové desky před sedadlem
spolujezdce Vás překvapí svou
prostorností.

SCHRÁNKA NA BRÝLE
Tato praktická schránka je umístěna
nad vnitřním zpětným zrcátkem na dosah
ruky řidiče i spolujezdce.

SCHRÁNKY POD SEDADLY
Úložný prostor pro nejrůznější drobnosti poskytují
zásuvky pod sedadlem řidiče a spolujezdce, které jsou
k dispozici pro vozy s manuálně nastavitelnými sedadly.

DRŽÁKY NA LAHEV A TELEFON
Nezapomněli jsme ani na pohodlí pasažérů, kteří obsadili třetí řadu
sedadel. Určitě přivítají možnost odložit si mobilní telefon nebo nápoj
do přihrádek umístěných po stranách zavazadlového prostoru.

Simply Clever

Simply Clever

SPODNÍ SCHRÁNKA
Ve schránce v dolní části přístrojové
desky před sedadlem spolujezdce si
můžete při zapnuté klimatizaci chladit
občerstvení.
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SCHRÁNKA NA STRANĚ ŘIDIČE
Praktická vyklápěcí schránka,
na kterou řidič snadno dosáhne,
se nachází přímo pod volantem.

MÍSTO PRO VESTY
Výstražné vesty, které mohou
být umístěny v přihrádkách
předních i zadních dveří, budou
v případě potřeby okamžitě
po ruce.

SKLOPNÉ STOLKY
V opěradlech obou předních sedadel mohou být zabudovány
sklopné stolky s držáky na nápoj. Využívat je samozřejmě
můžete nejen během občerstvení.

Simply Clever

Simply Clever

PŘIHRÁDKY VE DVEŘÍCH
V obou předních dveřích najdete
prostornou přihrádku s držákem
na 1,5litrovou lahev. Také sem můžete
umístit vyjímatelný koš na odpadky.

VÁŠ SPOLEČNÝ PROSTOR
Je Vás hodně? Do verze modelu KODIAQ
s třetí řadou sedadel se pohodlně vejde sedm
pasažérů. Elegantní funkční interiér vzbuzuje
důvěru a navozuje pocit pohody. Elektronické
zesílení hlasu řidiče pak usnadní komunikaci
mezi pasažéry vpředu a vzadu. Užívejte si
chvíle, kdy jste pohromadě se svou rodinou
či přáteli na výpravách za dobrodružstvím.
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PLNO ZAVAZADEL,
ŽÁDNÁ PŘÍTĚŽ
Pohled za páté dveře Vás ohromí. KODIAQ nabízí
bezkonkurenční zavazadlový prostor a neobyčejnou
variabilitu. Navíc je tu spousta Simply Clever detailů
a řešení, ze kterých si můžete vybrat podle svých
specifických potřeb.

VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Pro KODIAQ je v nabídce výklopné tažné
zařízení, které se odjišťuje elektronicky.
Spínač se nachází v zavazadlovém
prostoru. Tažná kapacita vozu dosahuje
až úctyhodných 2,5 tuny.

VIRTUÁLNÍ PEDÁL
Máte plné ruce a přitom potřebujete
otevřít či zavřít zavazadlový prostor?
Stačí udělat pohyb nohou pod zadním
nárazníkem. Virtuální pedál, který
umožňuje bezdotykové otevírání
a zavírání zavazadlového prostoru, je
vždy spojen s elektricky ovládanými
pátými dveřmi a systémem KESSY
pro bezklíčové odemykání, zamykání
a startování.

LED SVÍTILNA
Vyjímatelná LED svítilna je
uložena v zavazadlovém prostoru
ve speciální zásuvce. Zde se při
zapnutém motoru dobíjí a také
slouží jako běžné osvětlení vozu.

Simply Clever

Simply Clever

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PÁTÉ DVEŘE
Protože se otevírají i zavírají automaticky,
nemusíte se jich dotýkat, což přivítáte zejména
za nepříznivého počasí. Horní polohu dveří si
můžete individuálně nastavit, například podle
výšky stropu v garáži.
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PROSTOR
PRO VELKOU RODINU
Pětimístná verze

KAPACITA
V pětimístné verzi vozu máte při základním
uspořádání interiéru k dispozici 720 litrů
úložného prostoru a při sklopených zadních
sedadlech dokonce 2 065 litrů. Sklopení
opěradel zadních sedadel ze zavazadlového
prostoru Vám při nakládání ušetří námahu.

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Pokud nevezete nic, co by mohlo vůz znečistit,
můžete koberec používat z elegantní textilní
strany. V případě potřeby ho pak jednoduše otočíte
na druhou stranu, která je gumová a omyvatelná.

DVOJITÁ PODLAHA
Ve voze s dvojitou podlahou je dno zavazadlového
prostoru na úrovni nákladové hrany, což usnadňuje
manipulaci s těžším nákladem. Zároveň tu vzniká
skrytý úložný prostor.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Sada sítí, která zahrnuje jednu horizontální
a dvě vertikální sítě, zvyšuje variabilitu
zavazadlového prostoru a chrání za jízdy
Vaše věci před poškozením.

Simply Clever

Simply Clever

HÁČKY
Převážení tašek je mnohem
jednodušší s robustními sklopnými
háčky umístěnými po stranách
zavazadlového prostoru.
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Simply Clever

Sedmimístná verze

DVOJITÁ PODLAHA
Při využití třetí řady
sedadel je potřeba
vyjmout roletový kryt
zavazadlového prostoru.
Dvojitá podlaha pro něj
nabízí speciální úložný
prostor, takže ho
nemusíte skladovat
v garáži či v bytě.

HÁČKY
Když zavěsíte tašky na sklopné háčky, najdete
převážené věci na svém místě.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Praktické detaily, které vozu přidávají na variabilitě, přicházejí
i se sedmimístnou verzí. V zavazadlovém prostoru najdete
úchytná oka pro sítě, které Vám pomůžou udržet ve voze
pořádek a zabrání převáženým věcem v pohybu.

CARGO ELEMENTY
Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit
cargo elementy. Jedná se o dva plastové
díly se suchým zipem, které jsou v době,
kdy je nepotřebujete, uloženy ve stěně
přihrádky za zadním podběhem.

Simply Clever

PROSTOR
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ RODINU

KAPACITA
Pokud se nechystáte na cestu v plném obsazení,
můžete si v sedmimístné verzi vozu vytvořit úložný
prostor, jaký právě potřebujete. Sklopením třetí
řady sedadel získáte 630 litrů. Přidejte ještě druhou
řadu, a máte k dispozici celých 2 005 litrů.

KOMFORT
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NECHTE SE
HÝČKAT

Komfort

KODIAQ Vám umožní změnit i každodenní povinnosti
v mimořádně příjemný zážitek. Dopřejte si komfort, když
jedete do práce nebo na nákupy, pro děti do školy nebo
třeba na návštěvu k přátelům. Vypravte se za obyčejnými
cíli všedního dne s pocitem výjimečnosti.

OSTŘIKOVAČE
O dokonalou čistotu
hlavních světlometů
se postarají výsuvné
integrované ostřikovače.

TEMPOMAT
Vedle udržování nastavené
rychlosti Vám tempomat
nabízí i možnost zvýšit
nebo snížit rychlost bez
použití pedálů.

KESSY
Ve vozech vybavených
systémem KESSY
(Keyless Entry, Start
and exit SYstem) slouží
k nastartování a vypnutí
motoru bez klíče
tlačítko Start/Stop.

VYHŘÍVANÝ VOLANT
Kožený multifunkční volant s ovládáním
rádia, telefonu a případně i automatické
převodovky DSG může být vybaven
funkcí vyhřívání, kterou řidič ovládá
prostřednictvím infotainmentu.

PERSONALIZACE
Infotainment umožňuje různým řidičům, kteří se za volantem střídají, využívat jejich
osobní sadu individuálně nastavených funkcí. Patří mezi ně například jízdní režim,
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, Climatronic, rádio atd. KODIAQ s možností
personalizace je vybaven třemi klíči. Jakmile vůz otevřete svým klíčem, všechny
funkce obsažené ve Vaší sadě se automaticky nastaví.

LED OSVĚTLENÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU
Bezpečně nastoupit nebo vystoupit z vozu i za naprosté tmy můžete díky
LED osvětlení nástupního prostoru integrovanému ve zpětných zrcátkách.
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SLUNEČNÍ CLONY
Za slunečného počasí zvýší pohodlí pasažérů na zadních
sedadlech clony určené pro boční zadní okna.
TŘÍZÓNOVÝ CLIMATRONIC
S třízónovou klimatizací si nastavíte
rozdílné teploty pro řidiče, spolujezdce
na předním sedadle a zadní část kabiny.
Klimatizace také díky senzoru vlhkosti
omezuje zamlžení čelního skla.

SKLOPNÉ OPĚRADLO
Variabilitu vozu zvyšuje volitelné
sklopné opěradlo předního sedadla
spolujezdce, které Vám umožní
převézt v interiéru i předměty
s mimořádnými rozměry.

Komfort

ZADNÍ ČÁST JUMBO BOXU
Zásuvku na 230 V, stejně
jako USB slot, můžete najít
na zadní straně Jumbo Boxu.
Ve voze s třízónovou klimatizací
jsou zde umístěny také ovladače
teploty pro zónu zadních sedadel.

LOUNGE STEP
Díky vkládaným textilním
kobercům s opěrou
pro nohy je cestování
na zadních sedadlech
ještě pohodlnější.

PAKET PRO SPANÍ
Dlouhou cestu mohou pasažéři na zadních sedadlech
sladce prospat. Paket pro spaní zahrnuje, mimo jiné,
dvě přikrývky a variabilní hlavové opěrky krajních
sedadel, které výborně podpírají hlavu během spánku.

BEZPEČNOST
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Bezpečnost

Udělali jsme vše pro to, abyste se dostali vždy bezpečně
do cíle. KODIAQ přichází s mnoha asistenčními systémy,
které Vám umožní předcházet nebezpečným situacím.
Některé ze systémů dokonce dokážou samy zabránit
hrozící kolizi.

AREA VIEW
S kamerovým systémem, který snímá prostor okolo celého
vozidla, se budete na nepřehledných místech či omezeném
prostoru cítit mnohem jistěji. Kamery jsou umístěny v masce
chladiče, vnějších zpětných zrcátkách a v madle pátých dveří.
Obraz je v reálném čase přenášen na displej infotainmentu,
takže můžete včas reagovat na okolní situaci.

PARK ASSIST
Pokud si chcete co nejvíce
usnadnit parkování, pak je tím
nejlepším řešením Park Assist.
Vytipuje Vám vhodné místo
a zaparkuje do řady podélně
i příčně stojících vozidel. Při
podélném parkování si Park
Assist vystačí s místem,
které je jen o 80 cm delší než
samotný vůz.
TRAILER ASSIST
Potřebujete zaparkovat vůz
včetně přívěsu? Využijte
Trailer Assist – asistent
manévrování s přívěsem,
a půjde to lehce a bezpečně.
Při pomalém couvání systém
přebírá kontrolu nad vozidlem.

TRAFFIC JAM ASSIST
Vozidla s převodovkou DSG mohou být vybavena
i Asistenčním paketem. Ten obsahuje kromě systému
Lane Assist a adaptivního tempomatu také funkci
Traffic Jam Assist. Ta ovládá motor, brzdy a řízení,
takže se vůz rozjíždí a brzdí v závislosti na pohybu
okolních vozů v koloně (při rychlosti do 60 km/h).

Bezpečnost

ASISTENTI
PO RUCE
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Vedle své základní funkce
udržuje adaptivní tempomat
automaticky odstup
od vozidel jedoucích vpředu.
Pro svou činnost využívá
radar v masce chladiče.

Bezpečnost

DRIVER ALERT
Asistent pro rozpoznání únavy
řidiče vyhodnocuje údaje získané
ze senzorů posilovače řízení.
Když zaznamená chování, které
může být známkou únavy řidiče,
doporučí Vám prostřednictvím
Maxi Dotu přestávku.

AUTO LIGHT ASSIST
Automatické přepínání tlumených a dálkových
světel podle aktuální dopravní situace zvyšuje
komfort i bezpečnost jízdy.

LANE ASSIST
Udržet vůz ve správném
jízdním pruhu, respektive
upozornit Vás, když z něj
vyjíždíte, je úkolem systému
Lane Assist, který s Vámi
komunikuje prostřednictvím
Maxi Dotu.

REAR TRAFFIC ALERT
Bezpečně vycouvat z místa
s omezeným výhledem
Vám pomůže Rear Traffic
Alert, který využívá radar
systému Blind Spot Detect
v zadním nárazníku. Při
bezprostředním ohrožení
dokáže tento asistent vůz
sám zastavit.

BLIND SPOT DETECT
Prostřednictvím radarových senzorů v zadním nárazníku
sleduje Blind Spot Detect prostor za vozidlem i po jeho
stranách a hlídá tak mrtvý úhel. Podle vzdálenosti a rychlosti
ostatních vozů vyhodnotí, zda je nutné řidiče varovat.

Bezpečnost

TRAVEL ASSIST
Spolupráci multifunkční
kamery ve vnitřním zpětném
zrcátku s navigačním
systémem využívá Travel
Assist. Systém rozpoznává
prostřednictvím kamery
dopravní značky a následně je
zobrazuje na Maxi Dotu a na
displeji navigačního systému.
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BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ.
I NA DRUHÉM...
V extrémních situacích, kdy řidič již nemůže
aktivně ovlivnit další události, nastupují prvky
pasivní bezpečnosti, jako jsou airbagy. KODIAQ
jich může mít až devět.

PŘEDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag řidiče se skrývá ve volantu, airbag
spolujezdce je umístěn v přístrojové desce a lze ho
deaktivovat. Díky tomu můžete na přední sedadlo
upevnit dětskou sedačku.

KOLENNÍ AIRBAG
Tento airbag umístěný
pod sloupkem řízení
chrání kolena a holenní
kosti řidiče.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvoří hlavové
airbagy ochrannou stěnu, která
chrání pasažéry vpředu i vzadu
před zraněním hlavy.

Bezpečnost

Bezpečnost

BOČNÍ AIRBAGY
Celkem čtyři boční airbagy jsou určeny
k ochraně pánve a hrudníku pasažérů
vpředu a na zadních krajních sedadlech.
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BEZPEČNÉ DOUPĚ
PRO MLÁĎATA

Bezpečnost

KODIAQ je vynikající volbou pro všechny, kteří chtějí zajistit
svým dětem při cestování co největší bezpečí. Spolehlivý
robustní vůz, vybavený mnoha vyspělými bezpečnostními
prvky, chrání malé pasažéry za všech okolností, a Vám tak
přináší pocit maximální jistoty a klidu.

PROSTOR PRO DĚTI
Vaše děti se povezou
vzadu v naprostém pohodlí
a bezpečí. Uložit či posadit
děti do autosedaček je
příjemnou záležitostí díky
velkým bočním dveřím
a spoustě prostoru
na zadních sedadlech.

ELEKTRONICKÁ DĚTSKÁ POJISTKA
Stačí jednou stisknout tlačítko,
a cestování Vašich dětí bude ještě
bezpečnější. Dětská pojistka jim zabrání
v otvírání zadních oken i dveří.

VÝKON
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SILNÁ
POVAHA

Co rodina, to jiný příběh. Časté výlety do hor nebo dlouhé
trasy po dálnici. Jízda s přívěsem. Městský způsob života
nebo výpravy mimo asfalt… Pro každou rodinu najdeme
vhodnou alternativu. A v každém případě Vám nabídneme
sílu a dynamiku v kombinaci s příznivou spotřebou paliva.

ADAPTIVNÍ PODVOZEK
Stačí jen okamžik a KODIAQ se dokáže změnit z komfortního automobilu třeba v krále silnic plných zatáček.
Řídicí jednotka adaptivního podvozku (DCC) kontinuálně vyhodnocuje jízdní situaci (brzdění, akceleraci,
zatáčení) a přizpůsobuje jí charakteristiku tlumení i řízení. Adaptivní podvozek se nastavuje prostřednictvím
menu jízdního režimu v infotainmentu. Zvolit si můžete režim Normal, Comfort nebo Sport.

PŘEVODOVKY
V závislosti na verzi motoru může
být vůz vybaven buď mechanickou
šestistupňovou převodovkou,
nebo šesti- či sedmistupňovou
automatickou převodovkou DSG
(Direct Shift Gearbox).

DIESELOVÉ MOTORY
Na výběr máte z dvoulitrových motorů o výkonu 110 kW a 140 kW.
S ohledem na ochranu životního prostředí a splnění emisních předpisů
(EU6) jsou všechny dieselové jednotky pro model KODIAQ vybaveny
systémem SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím
dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku NO x.

Výkon

Výkon

BENZINOVÉ MOTORY
Vedle různých verzí motoru
o výkonu 110 kW zahrnuje naše
nabídka i mimořádně zajímavou
alternativu, kterou je 2,0 TSI
o výkonu 132 kW využívající tzv.
B-cyklus. Ten zajišťuje snížení
spotřeby a emisí při částečném
zatížení motoru.

69

68

NA KAŽDÉM
POVRCHU DOMA

KODIAQ s pohonem všech kol má dobrodružnou
povahu a velký potenciál. Jeho vynikající jízdní vlastnosti
samozřejmě oceníte při každé jízdě, ale úplně nejvíc si je
užijete v terénu. Vysoké kopce, hluboká údolí, štěrk, bláto,
sníh nebo výmoly? Žádný problém.

POHON VŠECH KOL
Pohon 4x4 zajišťuje mezinápravová elektronicky řízená vícelamelová spojka. Připojení
zadní nápravy je samočinné, takže vůz může za běžných okolností využívat výhody
předního pohonu a v extrémnějších podmínkách vynikající záběr 4x4.

OFF-ROAD REŽIM
Inteligentní režim Off-road, který pracuje při rychlosti
do 30 km/h, Vám umožní zdolat i obtížný terén. Zahrnuje
totiž celý soubor funkcí. Upraví charakteristiku motoru
a přizpůs obí elektronické brzdné a asistenční systémy
dané jízdní situaci. Aktivované funkce se zobrazují
na displeji infotainmentu.

DSG A 4X4
Za všech jízdních podmínek Vás čeká
absolutní komfort a příznivá spotřeba
paliva s automatickou šesti- nebo
sedmistupňovou převodovkou DSG
(Direct Shift Gearbox) v kombinaci
s pohonem 4x4.

Výkon

Výkon

SNOW REŽIM
Driving Mode Select pro verze
4x4 zahrnuje režim Snow, který
se postará o dobré chování vozu
i na málo přilnavém povrchu.

SCOUT
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PŘEŽIJE TEN
NEJSILNĚJŠÍ

PLAKETKA
Přední blatníky
zdobí originální
plaketka Scout.

Abyste překonali překážky, musíte se jim přizpůsobit. Takovým krédem se
řídí KODIAQ SCOUT. Jako avatar modelu KODIAQ je SCOUT milovníkem
outdoorových aktivit i náročného terénu. S pohonem 4x4 a chráněným
podvozkem ho zvládne bez jediné kapky potu.

DESIGN INTERIÉRU
Specifický dekor, stejně jako logo Scout
na sedadlech a palubní desce, patří
k charakteristickým prvkům vozu. Potahy
v kombinaci Alcantara®-kůže v černé barvě Vám
poskytnou maximální pohodlí bez ohledu na terén,
který jste se rozhodli pokořit. LED ambientní
osvětlení, jež se táhne po stranách interiéru, nabízí
deset atraktivních barevných variant.

Scout

DESIGN EXTERIÉRU
Robustní karoserie s ochrannými
plastovými prvky včetně stříbrného
krytu zadního nárazníku vyzařuje
odvahu vydat se vstříc jakémukoli
dobrodružství. Díky paketu pro
špatné cesty, který obsahuje jak
spodní kryt motoru a převodovky,
tak i kryt zadních příčných ramen
a vedení brzdových hadic, se
můžete bez obav vydat mimo asfalt.
Jedinečný vzhled vozu je podtržen
19" koly z lehké slitiny Crater.

PRAHOVÉ LIŠTY
Ochrannou i dekorativní
funkci plní prahové lišty
s nápisem KODIAQ.

SPORTLINE
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ZRYCHLETE TEMPO
NA CESTÁCH
Připravte se na zrychlený tep. Vzrušující KODIAQ
SPORTLINE se sportovním designem propůjčí
každé cestě patřičnou dávku dobrodružství.

STYLOVÉ DETAILY
Přístrojovou desku zdobí
originální logo SportLine
a nápadný karbonový dekor.

DESIGN INTERIÉRU
Potahy přichází v kombinaci černá Alcantara®-kůže
se stříbrným prošitím. Přední sportovní sedadla
a černý strop podtrhují sportovní styl vozu. Elektricky
ovládané sedadlo řidiče vybavené pamětí je součástí
standardní výbavy. Noční jezdci jistě ocení LED
ambientní osvětlení, které vede po stranách interiéru
a nabízí deset barevných variant.

OBLOŽENÍ DVEŘÍ
Jedinečná látka Alcantara®,
která vyniká svou odolností,
je vedle potahů rovněž
součástí obložení dveří.

SportLine

DESIGN EXTERIÉRU
Kombinace divoké osobnosti, kterou vyzařuje
KODIAQ, a osobitých rysů verze SportLine, dává
vozu dráždivý šarm. Ten podtrhují černé doplňky, jako
jsou kryty vnějších zpětných zrcátek, rámeček masky
chladiče a prvky ve spodní části předního nárazníku.
Sportovní náboj ještě umocňují antracitová kola
z lehké slitiny (na obrázku jsou ukázána 20" kola Vega).

INDIVIDUALIZACE
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ACTIVE

K základní výbavě verze Active patří černý střešní nosič, tónovaná skla, LED
denní svícení a LED zadní svítilny, centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
infotainment Swing 6,5", kožený multifunkční volant, elektrické ovládání
oken vpředu a vzadu, dvouzónová klimatizace Climatronic, palubní počítač
Maxi Dot, odkládací schránka Jumbo Box, elektrická parkovací brzda a další.

AMBITION

Základní výbava verze Ambition zahrnuje přední mlhové světlomety, ochranu
hran dveří, schránku na deštník (včetně deštníku) ve výplni obou předních
dveří, osvětlení prostoru pro nohy vpředu, infotainment Bolero 8", signalizaci
vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu, síťový program a vyjímatelnou LED
svítilnu v zavazadlovém prostoru a další.

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ
Dekor Anthracite Light Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
Dekor Nano Grey Metallic
Látkové potahy

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
Dekor Nano Grey Metallic
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ
Dekor Anthracite Light Brushed
Látkové potahy

Individualizace

Individualizace

INTERIÉR AMBITION, HNĚDÝ
Dekor Mistral
Látkové potahy
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INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Mythos Glossy Black
Potahy z perforované kůže

Základní výbava verze Style zahrnuje prvky jako stříbrný střešní nosič, chromo
vané lišty kolem bočních oken, LED hlavní a mlhové světlomety, Sunset, KESSY
(bezklíčové odemykání, zamykání a startování), elektricky nastavitelné sedadlo
řidiče, vyhřívání předních a zadních sedadel, osvětlení prostoru pro nohy vpředu
a vzadu, Rear View Camera (zadní parkovací kameru), barevný Maxi Dot a další.

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Waves
Potahy látka-kůže

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Waves
(Potahy Alcantara®-kůže)*

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Mythos Glossy Black
Kožené potahy
Sportovní sedadla a volant

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Mythos Glossy Black
(Potahy Alcantara®-kůže)*
Sportovní volant

* Dočasně nedostupné

Individualizace

Individualizace

STYLE

Béžová látka – Style

Černá látka – Ambition

Černá kůže – Ambition, Style

Černá kůže (sportovní sedadla)
– Ambition, Style

* Dočasně nedostupné

Černá látka-kůže
– Ambition, Style

Individualizace

Béžová perforovaná kůže – Style

Béžová látka-kůže – Style

Černá látka – Style

Černá Alcantara®-kůže – Style*

Béžová Alcantara®-kůže – Style*

Hnědá látka – Ambition

Černá látka – Active

Individualizace

POTAHY

Černá perforovaná kůže – Style
Béžová kůže – Style
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MODRÁ ENERGY UNI
BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA
ČERNÁ MAGIC METALÍZA

Individualizace
ČERVENÁ VELVET METALÍZA

HNĚDÁ MAGNETIC METALÍZA

ŠEDÁ BUSINESS METALÍZA

Individualizace

STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA

BÍLÁ MOON METALÍZA

ŠEDÁ QUARTZ METALÍZA

ZELENÁ EMERALD METALÍZA

BÍLÁ LASER UNI

BÍLÁ CANDY UNI

V nabídce od března 2018

MODRÁ LAVA METALÍZA

V nabídce do května 2018

ŠEDÁ STEEL UNI

BARVY
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17" kola z lehké slitiny Ratikon

17" kola z lehké slitiny Mitykas

18" kola z lehké slitiny Trinity

19" kola z lehké slitiny Triglav, leštěná

18" kola z lehké slitiny Triton

18" kola z lehké slitiny Elbrus

19" kola z lehké slitiny Sirius, leštěná

20" kola z lehké slitiny Vega, antracitová*

19" kola z lehké slitiny Triglav, antracitová*

19" kola z lehké slitiny Crater, antracitová**

* Exkluzivně pro verzi SportLine
** Exkluzivně pro verzi Scout

Individualizace

Individualizace

KOLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

95
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VÍCE
DOBRODRUŽSTVÍ

SMART HOLDER – RAMÍNKO
Na přední hlavovou opěru
lze upevnit ramínko, které
je mimořádně praktickým
doplňkem především pro ty,
kteří jezdí do práce v obleku.

Připravte se na průzkumné výpravy. Objevte znovu, na čem
opravdu záleží. Ale ještě předtím přizpůsobte svůj KODIAQ
osobitým potřebám Vaší rodiny. Nejlepším řešením je ŠKODA
Originální příslušenství, které zvýší bezpečnost, praktičnost,
ale i přitažlivost Vašeho vozu. Bližší informace o naší nabídce
Vám poskytne autorizovaný partner ŠKODA.
SMART HOLDER – HÁČEK
Příruční tašky nebo batohy
nemusí zabírat místo na zadních
sedadlech. Zavěste je na háček
upevněný k přední hlavové
opěrce.

AUTOSEDAČKA
Dětská autosedačka Kidfix II XO
je kromě úchytů Isofix upevněna
i pomocí systému Top Tether
na své zadní straně. Sedačka nabízí
tři nastavitelné polohy (sezení,
odpočívání, ležení) a je určena pro
děti o hmotnosti od 9 kg do 18 kg.

SMART HOLDER –
DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Pasažéři na zadních sedadlech
ocení držák multimédií, který
se rovněž upevňuje na přední
hlavovou opěrku.

Příslušenství

PÁS PRO PSA
Pokud je jedním z Vašich
stálých pasažérů pes,
doporučujeme Vám
vybavit vůz speciálním
bezpečnostním pásem.

97
PLASTOVÁ VANA
Pokud často vozíte věci, které mohou
znečistit zavazadlový prostor, pak je
nejlepším řešením plastová vana se
zvýšeným okrajem, která se dá snadno
vyjmout a umýt.

KRYTY VENTILKŮ
S ozdobnými kryty ventilků kol bude Váš
vůz stylový do nejmenšího detailu.

Příslušenství

PRAHOVÉ LIŠTY
Nabídka příslušenství zahrnuje praktické
přední prahové lišty s aluminiovou vložkou.

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
ŠKODA

Vyberte si z naší originální kolekce dárkových předmětů, které mají
s modelem KODIAQ mnoho společného. Jsou stylové a nápadité, stejně
jako komfortní. Informace o celém sortimentu získáte u autorizovaného
servisního partnera ŠKODA.
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DALŠÍ SPECIFIKACE
1,4 TSI/110 kW
ACT

TECHNICKÉ ÚDAJE

zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,4 TSI/110 kW
4x4 ACT
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,4 TSI/110 kW
4x4
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

2,0 TSI/132 kW
4x4
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

2,0 TDI/110 kW
4x4*

2,0 TDI/110 kW*
vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail

2,0 TDI/140 kW
4x4*

2,0 TDI/110 kW
4x4*
vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail

MOTOR
Počet válců/zdvihový objem (cm3)

4/1395

4/1395

4/1395

4/1984

4/1968

4/1968

4/1968

4/1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1)

110/5000–6000

110/5000–6000

110/5000–6000

132/3900–6000

110/3500–4000

110/3500–4000

110/3500–4000

140/3500–4000

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1)

250/1500–3500

250/1500–3500

250/1500–3500

320/1400–3940

340/1750–3000

340/1750–3000

340/1750–3000

400/1750–3250

Exhalační norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Palivo

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

motorová nafta

motorová nafta

motorová nafta

motorová nafta

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Maximální rychlost (km/h)

198 (197)

197 (196)

194 (192)

207 (205)

199 (198)

197 (195)

194 (192)

210 (209)

Zrychlení 0–100 km/h (s)

9,6 (9,7)

9,8 (9,9)

9,9 (10,1)

8,0

10,1 (10,3)

9,5 (9,8)

10,2

8,9 (9,1)

7,5

8,3

8,5

9,1

5,8

6,4 (6,5)

6,8

6,6

Karoserie

Vnější rozměry
Délka/šířka (mm)

4697/1882

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,327–0,341 (0,324–0,338) dle motorizace

Výška (mm)

1676 (1673)

Podvozek

Rozvor (mm)

2788

Typ

5/7místná, 5dveřová, 2prostorová

Přední náprava

zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm)

1586/1576

Zadní náprava

víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Světlá výška (mm)

187 (188)

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

Vnitřní rozměry

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)

1527/1510 (1527/1511/1270)

– vzadu

kotoučové

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)

1020/1014 (1020/1015/905)

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola

7J x 17"; 7J x 18" dle výbavové verze

– bez rezervního kola

Pneumatiky

215/65 R17; 235/55 R18 dle výbavové verze

nesklopená/sklopená zadní sedadla

720/ 2065 (270/2005)

Spotřeba (dle normy 99/100)

5,2

5,3

5,7

5,7

Emise CO2 (g/km)

143

155 (156)

163

170

131

141 (144)

149

150 (151)

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Druh

pohon předních kol

4x4

4x4

4x4

pohon předních kol

4x4

4x4

4x4

Spojka

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

automatická 6stupňová
DSG

mechanická 6stupňová

automatická 6stupňová
DSG

automatická 7stupňová
DSG

automatická 7stupňová
DSG

mechanická 6stupňová

automatická 7stupňová
DSG

automatická 7stupňová
DSG

720 l
1165

1379

4,8 (4,9)
5,4 (5,5)

1510

4,6
5,0

1511

6,4
7,4

1527

6,3
7,1

1527

6,0
6,9

1014

5,6
6,3

1020

– mimo město ( l/100 km)
– kombinovaná (l/100 km)

PĚTIMÍSTNÁ VERZE

1676

– město (l/100 km)

POHON
19,1°

15,7°

4697

1740 (1783)

1752 (1795)

650 (733)

675 (757)

675 (756)

675 (752)

655 (752)

675 (710)

675 (768)

675 (767)

Celková hmotnost (kg)

2121 (2299)

2210 (2368)

2225 (2383)

2295 (2453)

2247 (2425)

2305 (2383)

2340 (2498)

2352 (2510)

Nebrzděný přívěs (max. kg)

750

750

750

750

750

750 (–)

750

750

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)

1800

2000

2000

2200 (2000)

2000

2000 (–)

2300/2500** (2000)

2300/2500** (2000)

Objem palivové nádrže (l)

58

60

60

60

58

60

60

60

* Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective Catalytic
Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů
dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.

** V případě montáže tažného zařízení z výroby.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy
pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

270 l
477

1586

1576

2788

2087

1882

4697

Technické údaje

1705 (1748)

1381

1667 (1710)

1270

1695 (1738)

905

1625 (1668)

1015

1610 (1653)

19,1°

1546 (1589)

Užitečná hmotnost
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

1020

SEDMIMÍSTNÁ VERZE

Pohotovostní hmotnost
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)

( ) Platí pro 7místné provedení.
– Tažné zařízení není k dispozici.
ACT = Active Cylinder management Technology.

2788

1882

15,3°

Technické údaje

HMOTNOST

1576

2087

1676

Převodovka

1586

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter
a nejsou předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře)
jsou zobrazeny předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel
mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou od dodávaných automobilů
lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a.s. si vyhrazuje právo
kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů zobrazených
v tomto katalogu (brožuře). Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků,
součástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA vybavenou interaktivním
asistentem Paulem, jehož prostřednictvím nejen získáte
přístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám navíc
dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect, která Vám umožní získat
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic,
dopravy nebo poslední parkovací pozice.

JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE HO ŘÍDÍTE

KQ0KA0011C 01/18

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

Váš prodejce vozů ŠKODA

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ

