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Det ligger i vår natur att vara i kontakt med 
naturen – och med varandra. Låt ŠKODA 
KODIAQ hjälpa dig att återfå kontakten om 
det moderna vardagslivet sliter dig från det 
som är viktigast.

KODIAQ är en helt ny vision av vad en 
SUV borde vara, med häpnadsväckande 
exteriör design som är lika robust som 
vacker. Dess fyrhjulsdrift tar sig enkelt 
an alla typer av terräng medan en mängd 
anslutningsfunktioner, generöst utrymme 

och oöverträffad komfort kommer att 
ge hela familjen äventyrslusta. Och som 
alltid säkerställer ett flertal Simply Clever-
funktioner att dina upptåg  
är helt utförbara.

KODIAQ är ytterligare ett exempel på vår 
filosofi att göra vackert utformade bilar som 
är lika passagerarfokuserade och roliga att 
köra nu som när vi började.

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

VI INTRODUCERAR
EN HELT NY TYP AV SUV
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  EXTERIÖR
DESIGN
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KODIAQ utstrålar majestätisk kraft och är redo att ta sig an 
de tuffaste förhållanden. Dess exakta, skarpa linjer är formade 
av ŠKODAs nya designspråk för SUV:ar, vilket gör den distinkt, 
känslofylld och tidlös. Oavsett om den bedöms utifrån sina detaljer 
eller som helhet är det tydligt att form och funktion samspelar i 
perfekt harmoni. KODIAQ är en muskulös skönhet som kombinerar 
en robust kaross med imponerande terrängegenskaper.

STRÅLKASTARE OCH DIMLJUS 
Konceptet för de främre strålkastarna är en 
av KODIAQ-modellens karaktäristiska egen-
skaper. Placeringen av de skarpt definierade 
dimljusen på samma höjd som kylargrillen, där 
de skyddas från skador, är ett tydligt exempel 
på bilens terrängambitioner.

SKÖNHETEN
HOS ODJURET
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VY BAKIFRÅN 
Den silversvarta takrelingen betonar exteriörens 
attraktionskraft. De vertikala, svarta förlängning-
arna, som förenas med takspoilern och angränsar 
till bakrutan, förbättrar aerodynamiken. Baklju-
sen går djupt in i stötfångarens sidor så att bilen 
lyses upp från sidan på ett perfekt sätt.

VY FRÅN SIDAN
De skarpa kanterna i kombination med 
jämna ytor skapar unika förutsättningar för 
effektivt samspel mellan ljus och skugga. 
De fyrkantiga hjulhusen, de kantiga stänk-
skydden med plastkanter och de skyddande 
trösklarna visar att bilen går lika bra att 
använda på smutsiga vägar. 
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INSTEGSLISTER
Bilens stilfokus understryks av de dekorativa 
instegslisterna med texten KODIAQ – en tydlig 
hänvisning till bilens övergripande blandning av 
form och funktion.

PLASTLIST  
Listen mellan ”kattögon”-reflexerna har både en 
estetisk och en praktisk funktion. Den går runt 
kanten på bagageutrymmet och skyddar stötfång-
aren från skada vid lasthantering. En närmare titt 
på listen visar att den har vaxkakemönster.
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PANORAMASOLTAK
KODIAQ öppnar nya perspektiv med det 
elmanövrerade panoramasoltaket, som ökar 
känslan av utrymme.



LJUS-
     DESIGN
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BELYSNINGENS
KONST

FULL LED-STRÅLKASTARE MED AFS OCH DIMLJUS 
Två typer av strålkastare och dimljus finns för KODIAQ. 
Det mest exklusiva alternativet använder enbart LED-
teknik. LED-strålkastarna ger hög prestanda och hög 
energieffektivitet. AFS (Adaptive Frontlight System) 
anpassar belysnings intensiteten till specifika förhållan-
den (t.ex. stad, motorväg eller körning i regn), medan 
huvudstrålkastarna kan skryta med en iögonfallande, 
integrerad list med LED-varselljus. Vid dåliga ljusförhål-
landen kommer LED-dimljusen till sin rätt och säker-
ställer maximal säkerhet.

Innovativ kristalldesign och innovativ teknik i ett. Med sin mys-
tiska skönhet skapar den upplysta KODIAQ en imponerande 
upplevelse och är även ett kompromisslöst förkroppsligande av 
credot ”se och synas”.
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LED-BAKLJUS 
Bakljusen har LED-teknik som standard, medan kristalldesignen 
för tankarna till tjeckisk kubism och landets glastillverknings-
tradition. De skarpa linjerna och den distinkta C-formen, som är 
typisk för ŠKODA-bilar, gör att bilen står ut från mängden.





 INTERIÖR
DESIGN
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INRE 
SKÖNHET

PUNKTBELYSNING
Du väljer en favoritfärg eller så kan 
varje dag få en egen nyans. Punkt-
belysningen erbjuder tio tilltalande 
färgalternativ.

BELYSNING VID GOLVUTRYMMET 
Den diskreta belysningen gör 

ett bekvämt utrymme till ett excep-
tionellt utrymme. Upplev ultimat 

komfort tack vare interiörbelys-
ningen och njut av en diskret upplyst 

miljö under din resa.

Gör ditt utrymme mer mysigt och bekvämt 
med mjuk, harmonisk punktbelysning längs 
bilens interiör. Sinnesstämningen blir perfekt 
för alla typer av resor.
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ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER





ŠKODA Connect systemet gör KODIAQ till en uppkopplad bil. Connect systemet består 
av tre delar. Med Remote Access kan du styra vissa fordonsfunktioner samt se bilens 
status, position m.m med en app i din smartphone. Proactive Service & E-Call erbjuder 
en anslutning till din valda servicepartner där bilen automatiskt kontaktar servicepart-
nern vid servicebehov. E-Call ringer automatiskt upp SOS alarm vid en olycka där en 
krockkudde löst ut och meddelar bilens GPS-position, riktning samt hur många passage-
rare som var i bilen vid olyckan. Infotainment Online erbjuder helt nya informations- och 
navigationstjänster, såsom online trafik/navigeringsinformation, online point of interest 
sökning, tillgänglighet på parkeringsplatser, nyheter, väder m.m.
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INFOTAINMENT ONLINE 
Tack vare dessa informationstjänster får du en översikt över den 
aktuella trafiksituationen. Översikten innefattar navigation, trafikupp-
dateringar, bränslepriser, parkeringsplatser, väder och annat. 

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnittlig för-
brukning, genomsnittlig hastighet, avstånd och 
restid skickas till backend-servern. Du kan se 
dina personliga kördata och få en översikt över 
alla dina resor.

PARKERINGSPOSITION 
Hämta din bils exakta position på en stor  
parkeringsplats med din mobiltelefon, var du  
än befinner dig, med adress, klocklag och 
datum för parkering.

ŠKODA CONNECT: 
TA ONLINE-VÄRLDEN 
MED DIG
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SOS-KNAPP
KODIAQs anslutningsmöjligheter inne-
fattar en SOS-linje. Detta nödsystem  
aktiveras genom ett tryck på den röda 
knappen på taket. Vid krock upprättas  
ett nödsamtal automatiskt.

GOOGLE EARTH 
I Infotainment Online navigation 

Columbus erbjuds onlinekartor 
med Google Earth.

BENSINSTATIONER 
Du kan ta reda på avstånd, typ av bensin-
station och aktuella bränslepriser. Denna 
information visas i realtid. Bilens bränsle-

typ väljs automatiskt och visas. 

 VÄDER
Få den senaste väder-

leksrapporten för din 
nuvarande plats eller ditt 
resmål, med detaljerade 

prognoser, inklusive neder-
bördsuppskattningar och 

varningar.
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SMARTLINK+ 
Med SmartLink+-systemet (anslut-
ningspaket från ŠKODA med stöd 
för MirrorLink®, Apple CarPlay och 
Android Auto) gör bilens infotain-
mentsystem att föraren kan använda 
telefonen säkert under körning. 
Dessutom är alla installerade applika-
tioner, som är certifierade som säkra 
för användning i fordon, kompatibla 
med MirrorLink(R), Apple CarPlay 
eller Android Auto. SmartLink+ 
-systemet innefattar även Smart-
Gate-funktionen. Den gör att du kan 
ansluta din smartphone till bilen via 
wifi för åtkomst av intressanta data 
rörande din körning, som bränsle-
ekonomi, kördynamik eller service-
information.*

* Besök vår webbplats för användar-
villkor och kompatibilitetsinformation 
för SmartLink+.

INFOTAINMENT I 
FARTEN
Utvecklingen inom infotainmentsystem har gått framåt med stormsteg: 
Du kan se fram emot snygg design och ett flertal otroliga funktioner 
medan KODIAQ sömlöst synkroniseras med dina externa enheter.  
Ännu bättre, dina barn kommer aldrig bli uttråkade under en resa. 

MyŠKODA-APPEN 
Träffa Paul, den interaktiva assistenten i 
MyŠKODA-appen (för Android- och iOS- 
system) som kan vara till hjälp i olika vardag-
liga situationer. Du kan till exempel använda 

honom till att få information om din bil eller en utförlig 
beskrivning av vad som styr vad och vad varje kontrollampa 
betyder etc. Dessutom kan Paul hålla koll på datum i din 
kalender. Du kommer aldrig missa ett möte, och din assistent 
kan också visa hur du tar dig dit.
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MULTIMEDIEHÅLLARE 
Bara en person kan köra bilen, men de som sitter bak kan njuta av åkturen 
precis lika mycket. Multimediehållaren gör det möjligt att fästa en surfplatta 
på framsätets nackstöd på ett säkert sätt.

PHONE BOX 
Detta praktiska förva-
ringsfack för telefonen  
är placerat framför växel-
spaken och skapar en för-
stärkt signal för din mobil-
telefon. Samtidigt laddar 
den din telefon trådlöst 
medan du kör.

COLUMBUS 
3D-navigationssystemet Columbus  
har en bekväm touch-kontroll på en 
9,2-tums display (från v.22 2017). 
Enheten erbjuder många funktioner, 
inklusive Bluetooth, SmartLink+-system 
och wifi. Den integrerade telefon-
modulen med kompatibilitet för  
snabbt LTE-internet är också tillgänglig.  
Perfekt ljudkvalitet säkerställs med  
fyra högtalare både fram och bak.

LJUDSYSTEM FRÅN CANTON 
Njut av totalt ljudklarhet, oavsett om det är musik 
eller talat språk, med ljudsystemet från Canton, med 
tio högtalare, inklusive en centerhögtalare i instru-
mentpanelen och en subwoofer i bagageutrymmet. 
Den totala utgående effekten är 575 W.





SIMPLY
     CLEVER
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ŠKODAS SMÅ 
HJÄLPREDOR

ISSKRAPA
Isskrapan är monterad på  
tanklocket och det går bra att 
åter sätta tillbaka den även 
om den är blöt. Här hittar 
du även skydd mot felaktig 
bränslepåfyllning, avsett för 
bilar med dieselmotor.

PARAPLYFACK 
Smarta fack med ŠKODA-paraplyer vid båda framdörrarna.  
De är utformade så att vattnet rinner bort från bilen så att 
kupén hålls torr.

DOOR EDGE PROTECTION 
När dörrar öppnas åker plast-
lister ut som skyddar kanterna. 
På så sätt skyddar KODIAQ sig 
själv mot skador samt tar hän-
syn till andra bilar. Perfekt för 
trånga parkeringsplatser till 
exempel.

BILJETTHÅLLARE 
När du behöver sätta parkerings-
biljetten på ett synligt ställe är 
lösningen enkel. Bilen är utrustad 
med en hållare för parkerings
biljetter under vindrutan.

Livet är enklare när utrustningen är praktisk.
KODIAQ kommer därför med funktioner baserade  
på dina verkliga behov och har Simply Clever-detaljer 
som är lika smarta som de är intuitiva.
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EN FICKA 
FÖR ALLT 
DET VIKTIGA

JUMBO BOX
Det rymliga förvaringsfacket är placerat i det främre armstödet. 
Du kan till exempel förvara dina elektroniska föremål säkert. 
Jumbo Box har även dryckes och mynthållare.

Barn, hundar, gosedjur, leksaker, snacks och 
oförutsedda situationer – saker som hör till 
vardagen när man reser med familjen. 
Och KODIAQ kan hantera allt detta.
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UNIBAG 
Den avtagbara Unibag-väskan är utformad för att 
transportera skidor eller en snowboard och kan 
förvaras i öppningen mellan bagageutrymmet och 
kupén.
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ÖVRE FÖRVARINGSFACK
Du hittar detta överraskande rym-
liga förvaringsfack med lutande lock 
på instrumentpanelens överdel vid det 
främre passagerarsätet.

NEDRE FÖRVARINGSFACK
Det stängda, lutande förvaringsfacket i 
instrumentpanelens nedre del, vid det 
främre passagerarsätet, kan kylas med 
luftkonditioneringen, så att du har en 
plats att förvara kylda förfriskningar på 
under resor.
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LÅDOR UNDER FRAMSÄTENA 
Dolda förvaringsutrymmen för olika små föremål är place-
rade under förarsätet och det främre passagerarsätet.  
Tillgängligt för bilar med manuellt justerbara säten.

GLASÖGONFACK
Detta praktiska förvaringsfack sitter 
ovanför den inre backspegeln och är inom 
räckhåll för både föraren och framsätespas-
sageraren.

HÅLLARE FÖR FLASKOR OCH MOBILTELEFONER 
Vi har inte glömt bort komforten för passagerarna i tredje sätes-
raden. De kommer att uppskatta hållarna i bagageutrymmets 
sidoskydd.
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FACK I FRAMDÖRRARNA 
Du hittar en 1,5 liters flaskhållare 
och ett gummiband i det rymliga 
förvaringsfacket i framdörren. Här kan  
du också placera en avtagbar sopkorg.

REFLEXVÄSTAR 
Västarna kan placeras i 
förvaringsfacken i fram- och 
bakdörrarna, så att de alltid 
är inom räckhåll.

FÖRVARINGSBOX FÖR FÖRARE  
Föraren kan använda ett praktiskt, 
lutande förvaringsfack placerat 
precis under ratten.
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FÄLLBARA BORD
De fällbara borden med dryckeshållare är 
inbyggda i båda framsätenas ryggstöd och kan 
användas till mer än bara förfriskningar.



Hur stor är din familj? Upp till sju personer 
kan enkelt åka med tack vare versionen 
av KODIAQ-modellen som har en tredje 
sätesrad som tillval.
Den eleganta, funktionella interiören inger 
förtroende och skapar en fridfull miljö. Digital 
Voice Enhancement överför förarens och den 
främre passagerarens röst till bilens bakre del. 
Det gör det enklare att åter komma i kontakt 
med familj och vänner på det där stora 
utomhusäventyret. 

GOTT OM UTRYMME
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BAGAGE
UTAN BELASTNING

VIRTUELL PEDAL 
Hur kan du öppna eller stänga bagage-
utrymmet när du har händerna fulla? 
Bara svep din fot under och vips, så 
öppnas den automatiskt för dig. Den 
virtuella pedalen möjliggör berörings-
fri åtkomst och är endast tillgänglig 
med den elmanövrerade bakluckan och 
KESSY (Keyless Entry, Start and Exit 
System).

Du kommer att bli imponerad när du ser bagaget, eftersom 
KODIAQ erbjuder oöverträffad bagageutrymmesvolym och 
exceptionell flexibilitet. Dessutom erbjuder vi en rad Simply 
Clever-detaljer och -lösningar som du kan välja mellan enligt 
dina specifika behov. 
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DRAGKROK 
KODIAQ har infällbar dragkrok med 
elektrisk frigöring. Brytaren sitter i 
bagageutrymmet. Bilen har dragförmåga 
upp till 2,5 ton.

LED-FICKLAMPA 
En praktisk, avtagbar LEDfick-
lampa finns på vänster sida i baga-
geutrymmet. Den laddas automa-
tiskt när motorn är igång.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
Den öppnas och stängs med en lätt knapptryck-
ning på fjärrkontrollen eller förardörren – särskilt 
praktiskt under dåliga väderförhållanden. Du kan 
även justera det övre läget för luckan efter dina 
behov. Det finns även en knapp på luckan för att 
stänga bakluckan.
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UTRYMME FÖR
VÄNTADE GÄSTER

KAPACITET 
I 5-sitsversionen har du 720 liters bagage-
utrymme och 2 065 liter med baksätena  
nedfällda.  Baksätena kan fällas ned med 
en knapp för fjärrutlösning i bagageutrymmet.5-sitsig interiör
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KROKAR
De robusta, fällbara krokarna 
på bagageutrymmets sidor 
gör dina väskor enklare att 
transportera och mer säkra.

DUBBELSIDIG MATTA
Du kan ha mattans eleganta tygsida upp när ingenting 
som kan göra din bil smutsig transporteras, och sedan 
enkelt vända upp den tvättbara gummisidan vid behov.

DUBBELT GOLV 
Det dubbla golvet placerar botten på bagageutrymmet 
på lastkantens nivå, vilket förenklar bagagehantering. 
Dessutom skapar det ett separat förvaringsutrymme.

NÄTPROGRAM
Ett horisontellt och två vertikala nät ökar 
flexibiliteten i bagageutrymmet, samtidigt 
som de säkrar föremål.
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KAPACITET
Om du inte planerar en resa där alla säten är upp-
tagna kan du skapa det bagageutrymme du behö-
ver i 7-sitsversionen. Fäll ned den tredje sätesraden 
för lastkapacitet 630 liter. Fäll även ned den andra 
sätesraden för en kapacitet på enorma 2 005 liter.  

UTRYMME FÖR
OVÄNTADE GÄSTER
7-sitsig interiör
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7-sitsversionen har även praktiska detaljer som gör bilen ännu mer 
mångsidig. I bagageutrymmet finns krokar för nätprogrammet, som 
hjälper dig hålla ordning i bilen och förhindrar att bagage rör sig. 

CARGO-ELEMENT 
För att undvika att bagage rör sig under 
körning stuvas dessa undan i facken bakom 
de bakre hjulhusen när de inte används.

KROKAR
Häng upp väskor på krokarna, så kommer allt 
vara på sin plats även efter resan.

DUBBELT GOLV
När tredje sätesraden 
används är det nödvän-
digt att ta bort bagage-
utrymmets insynsskydd. 
Det dubbla golvet skapar 
ett särskilt förvaringsut-
rymme för skyddet, så du 
inte behöver förvara det i 
garaget eller i hemmet.



KOMFORT
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KESSY
Bilar utrustade med 
KESSY (Keyless Entry, 
Start and Exit System) har 
en start/stoppknapp på 
rattstången för nyckellös 
start och avstängning av 
motorn.

RATTVÄRME 
Den multifunktionella läderratten, som möjliggör styrning av 
radio, telefon och alternativt DSG (Direct Shift Gearbox), är 
utrustad med uppvärmningsfunktion som styrs via infotain-
mentsystemet. Tre värmenivåer säkerställer maximal komfort. 

KOMFORT ÄR DIN 
MEDFÖRARE
KODIAQ gör en rutinresa till en ovanligt behaglig upple-
velse. Unna dig själv lite lyx på väg till jobbet eller affären 
och unna barnen en skön biltur när de är på väg till skolan 
eller vänner. Ge dina vanliga bilturer en speciell känsla. 
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LED BOARDING SPOTS 
Boarding Spots med LED-lampor är placerade på ytterback-
speglarna och utformade för att lysa upp instegsområdet. 

FARTHÅLLARE
Utöver att bibehålla förvald 
hastighet gör farthållaren att 
du kan öka och minska hastig-
heten utan att behöva använda 
pedalerna.

STRÅLKASTARSPOLARE 
Integrerade, teleskopiska 
strålkastarspolare tar enkelt 
hand om damm och lera.

ALTERNATIV FÖR PERSONLIG ANPASSNING
Infotainmentsystemet gör att flera förare kan skapa sina egna, individuella inställ-
ningar. Dessa innefattar till exempel inställning av körläge, det elmanövrerade förar-
sätet, luftkonditioneringen och radionavigationssystemet. En personligt anpas-
sad bil kommer med tre nycklar. När nyckeln används för att låsa upp bilen justeras 
automatiskt funktionerna till förarens sparade inställningar.
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LOUNGE STEP 
Detta vinklade fotstöd baktill 
fästs i tygmattor och gör långa 
resor ännu mer bekväma.

CLIMATRONIC MED 3 ZONER 
Med detta toppmoderna luftkonditionerings-
system kan du ställa in olika temperaturer för 
föraren, framsätespassageraren och passa-
gerarna i baksätet. Det är även utrustat med 
en luftfuktighetssensor, vilken minskar risken 
för imma på vindrutan, och en solsensor.

FÄLLBART RYGGSTÖD
Det fällbara ryggstödet på det 
främre passagerarsätet ger bilen 
ännu större mångsidighet och 
möjliggör transport av väldigt 
långa föremål.



53
K

om
fo

rt

BAKRE DELEN AV JUMBO BOX 
På den bakre delen av Jumbo Box finns 

ett 230 V-uttag och en USB-port.  
Om bilen har luftkonditionering med  

3 zoner hittar du även reglaget för 
baksäteszonen här.

RULLGARDINER FÖR DE BAKRE SIDORUTORNA 
De mekaniska rullgardinerna ökar passagerarkomforten i 
baksätet avsevärt under soliga dagar. 

SOVPAKET 
Passagerare i baksätet kan sova sött under långa resor tack 
vare sovpaketet. I paketet ingår en filt samt justerbara nack-
stöd med sidostöd på ytterplatserna.



SÄKERHET
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Vi har gjort allt för att säkerställa att du anländer till  
resmålet på ett säkert sätt. KODIAQ har en mängd 
assistenter som gör det möjligt att hinna reagera på 
olika situationer direkt. Vissa system kan även förhindra 
en nära förstående kollision helt själva.

AREA VIEW-KAMERA
Du kommer känna dig mycket säkrare bakom ratten med fyra 
kameror som känner av området runt hela bilen. De sitter på 
kylargrillen, ytterbackspeglarna och bakluckans handtag. Bilder 
överförs i realtid till infotainmentsystemets display, så du kan 
reagera snabbare på allt som kommer i din väg. 

PARKERINGSASSISTENT
Minimera krånglet vid parke-
ring på trånga platser med par-
keringsassistans. Den väljer 
automatiskt en lämplig parke-
ringsplats i en rad med parallellt 
eller vinkelrätt parkerade fordon. 
Vid parallellparkering behöver 
den bara ett utrymme som är  
60 cm längre än själva bilen.

HJÄLP FINNS 
TILL HANDS
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TRAFFIC JAM ASSIST 
Funktionen är utformad för att underlätta körning med 
DSG-utrustade fordon i bilköer. Genom att styra motorn, 
bromsarna och styrningen gör assistenten att fordonet 
kör fram, bromsar och kör i samma riktning som de omgi-
vande fordonen (i hastigheter upp till 60 km/h).

TRAILER ASSIST 
Behöver du parkera med släp? 
Trailer Assist gör dina parke-
ringsmanövrar enklare och 
säkrare. Systemet tar kon-
troll över bilen vid långsam 
backning.
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TRAVEL ASSIST 
Denna hjälpreda använder  

samarbetet mellan  
multifunktionskameran och 
navigationssystemet för att 

känna igen och visa vissa väg-
märken på Maxi DOT- och navi-

gationsdisplayer.

DRIVER ALERT
Detta smarta assistanssystem 
utvärderar data från servostyr-
ningens sensorer för att upptäcka 
om föraren uppvisar ett trött 
beteende. I sådana fall talar Maxi 
DOT-displayen om för föraren att 
det är dags att ta en paus.

AUTO LIGHT ASSIST 
Light Assist växlar automatiskt till helljus 
och tillbaka och ökar på så sätt komforten 
och säkerheten i trafiken.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Denna assistent är en del 
av Blind Spot Detect-
systemet och använder 
samma sensorer. Den 
hjälper dig att backa ut 
från en parkeringsplats 
vid dålig sikt på ett säkert 
sätt. Den kan även aktivera 
bromsarna automatiskt 
om den känner av en nära 
förestående fara.

BLIND SPOT DETECT 
Blind Spot Detect använder radarsensorer i den bakre stöt-
fångaren för att övervaka de döda vinklarna bakom och på 
sidan av bilen. Baserat på avstånd till och hastighet hos omgi-
vande fordon avgör den om den ska varna föraren eller inte.

ADAPTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en radarenhet i 

kylargrillen samt den grundläg-
gande farthållarfunktionen håller 
detta assistanssystem ett säkert 

avstånd till fordon framför.

LANE ASSIST
Lane Assist ser till att 
bilen håller sig i rätt 
körfält. Systemet visas i 
informationsdisplayen.
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KNÄKROCKKUDDE 
Denna krockkudde återfinns 
under rattstången och skyddar 
förarens knän och skenben.

KROCKKUDDAR FÖR FÖRARE OCH FRAMSÄTESPASSAGERARE 
Förarkrockkudden är innesluten i ratten och passagerarkrockkudden 
är placerad i instrumentpanelen. Vid behov kan krockkudden inakti-
veras när en bilbarnstol monteras på framsätet.

SÄKERHETEN I 
FÖRSTA HAND. 
OCH I ANDRA …
I extrema situationer, där föraren inte aktivt 
kan påverka utgången, tar bilens passiva 
säkerhetselement över – som krockkuddarna.
KODIAQ har hela nio stycken.
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HUVUDKROCKKUDDAR
Vid aktivering skapar huvudkrockkuddarna 
en vägg som skyddar de främre och bakre 
passagerna från huvudskador.

SIDOKROCKKUDDAR FRAM OCH BAK 
Dessa fyra krockkuddar skyddar förarens och 
de andra passagernas bäcken och bröst vid 
en kollision från sidan.
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ELEKTRISK BARNSÄKRING 
Det krävs bara en knapptryckning för att dina 
barns resa ska bli ännu säkrare. Barnsäkringen 
hindrar dem från att öppna bakrutorna eller 
bakdörrarna.

ETT UTRYMME FÖR BARN 
Dina barn är helt säkra och 

bekväma i baksätet. Det går 
även enkelt att spänna fast 
barnen, tack vare de stora 

sidodörrarna och det generösa 
utrymmet i kupéns bakre del. 

Du finner ISOFIX fästen för 
barnstolar på ytterplatserna i 

baksätet.

HÅLLER BARNEN 
SÄKRA
KODIAQ är ett utmärkt val för alla som vill säkerställa 
bästa möjliga säkerhet för sina barn ute på vägarna. Den 
tillförlitliga och robusta karossen, som är utrustad med 
många avancerade säkerhetselement, skyddar de mindre 
passagerarna under alla omständigheter. Njut av en känsla 
av maximal trygghet och säkerhet.
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DYNAMISK CHASSIKONTROLL 
Det adaptiva chassit utvärderar och reagerar kontinuerligt på olika körsituationer (bromsning, acceleration, svängning) 
och anpassar dämpnings- och styrningsegenskaper. Det är en del av infotainmentmenyn och gör att du kan välja mellan 
sex lägen, beroende på dina behov: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual eller Snow. Det räcker med en knapptryckning 
för att förvandla KODIAQ från en bekväm långfärdsbil till serpentinvägarnas mästare.

EN
NATURKRAFT

Alla familjer har en egen historia: Ständiga resor till fjällen eller 
långa körningar längs motorvägen. Dragning av släp. Ett stads-
äventyr eller en terrängexpedition. Oavsett historia har vi rätt 
alternativ för varje familj. Och vi erbjuder alltid dynamik kombi-
nerat med utmärkt bränsleförbrukning.
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VÄXELLÅDA
Beroende på motorversion kan bilen 
vara utrustad med manuell 6växlad 

växellåda eller 7-växlad DSG  
(Direct Shift Gearbox).

DIESELMOTORER 
Med hänsyn till miljön och avgasnormer (EU6) använder 
dieselmotorerna 150 hk och 190 hk SCR (Selective Catalytic 
Reduction). Detta system sprutar in AdBlue® för att minska 
kvävemonoxidnivåerna (NOx). AdBlue ®-tankens volym är 
13,7 liter och förbrukningen beror på körstil.

BENSINMOTORER 
Bensinmotorerna som erbjuds är  
150 hk och 180 hk. Ett intressant 
alternativ är motorn 2,0 TSI/180 hk 
med B-cykel, konstruerad för att 
minska bränsleförbrukning och 
utsläppsnivåer vid dellast.
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FYRHJULSDRIFT 
Fyrhjulsdriften tillhandahålls av en elektroniskt manövrerad, interaxial multilamellkoppling.  
Kopplingen tillsammans med differential bromsen fördelar automatskt kraften till hjulen med  
bäst grepp och säkerställer ett optimalt väggrepp.

ANPASSAR SIG TILL 
ALLA MILJÖER

KODIAQs chassi och fyrhjulsdrift erbjuder enastående 
vägegenskaper och kursstabilitet oavsett väglag. Branta 
backar, grus, lera, snö eller gropig väg? Inga problem.
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DSG OCH FYRHJULSDRIFT 
Oavsett väderförhållanden kan du 
njuta av total komfort och bränsle-
effektivitet med fyrhjulsdrift och 
automatisk 7-växlad  DSG  
(Direct Shift Gearbox).

OFF-ROAD-LÄGE
Med det smarta systemet vid Off-road-läge, vilket fungerar i hastig-
heter upp till 30 km/h, kan du hantera extrem terräng. Det är utfor-
mat för att anpassa egenskaperna hos motorn, de elektroniska assis-
tenterna och stabilitetskontrollsystemen. De aktiverade funktionerna 
visas på infotainmentsystemets display.

SNOW-LÄGE
Inställningen av körläge har ett 
Snow-läge som säkerställer bra 
väghållning även på väglag med 
dåligt grepp.









KUNDANPASSNING
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AMBITION

INTERIÖR AMBITION BLACK/BLACK 
Dekor i Antracit Light Brushed
Textilklädsel i Raven Black

Standardutrustningen för Ambition-versionen innefattar tygklädsel,  
svart takreling, 2-Zon Climatronic luftkonditionering, parkeringssensorer 
bak, mittarmstöd fram, Door Edge Protection, paraply i framdörrarna, 
Infotainment Bolero med 8 tum pekskärm och mycket annat.
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INTERIÖR AMBITION BLACK/BLACK
Dekor i Antracit Light Brushed
Textilklädsel i Raven Black

INTERIÖR AMBITION BLACK/BLACK
Dekor i Mistral
Textilklädsel i Raven Toscana
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STYLE

INTERIÖR STYLE BLACK/BLACK
Dekor i Mythos Glossy Black
Svart, perforerad läderklädsel

Standardutrustningen för Style innefattar kromlister runt sidorutorna, KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit System), högeffektiva full LED strålkastare med AFS, 
delläderklädsel, Ambient light med 10 färger, parkeringssensorer fram och bak, 
automatiskt nedtonande backspeglar, takreling i eloxerad silver design, automatisk 
reglering av hel/halvljus, och mycket annat.
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INTERIÖR STYLE 
BLACK/BEIGE

Dekor i Mythos Glossy Black
Raut Beige

Tyg/läderklädsel i beige

INTERIÖR STYLE 
BLACK/BEIGE 
Dekor i Mythos Glossy Black
Klädsel i Beige Alcantara®

INTERIÖR STYLE 
BLACK/BLACK
Dekor i Mythos Glossy Black 
Klädsel i Black Alcantara®  
Ratten Supersport

INTERIÖR STYLE 
BLACK/BLACK 

Dekor i Mythos Glossy Black 
Klädsel (sportstolar  

i läder) i svart 
Ratten Supersport 
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FÄLGAR

18-tums lättmetallfälgar TRITON

17-tums lättmetallfälgar RATIKON

18-tums lättmetallfälgar ELBRUS

17-tums lättmetallfälgar MITYKAS

18-tums lättmetallfälgar TRINITY
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19-tums lättmetallfälgar SIRIUS silver

19-tums lättmetallfälgar SIRIUS anthracite

19-tums lättmetallfälgar TRIGLAV



TILLBEHÖR
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LASTRUMSMATTA MED  
I - OCH URLASTNININGSSKYDD
ŠKODA Orignal Tillbehör 
(565 061 210)

SÄKERHETSBÄLTE FÖR HUND 
Om en av dina standardpassa-
gerare är en hund rekommende-
rar vi att du utrustar din bil med 
ett särskilt säkerhetsbälte.

FÖRHÖJ
DITT ÄVENTYR 
Gör dig redo att utforska och upptäcka!  
Med ŠKODA Original tillbehör kan du enkelt anpassa 
bilen efter familjens särskilda önskemål och behov. 
Kontakta din närmsta ŠKODA anläggning för att se  
hela vårt kompletta utbud. 
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SMART HOLDER – KLÄDHÄNGARE
Klädhängaren kan monteras på de 
främre sätenas nackstöd och är ett 
väldigt praktiskt tillbehör, särskilt för 
de som reser till jobbet i kostym.

SMART HOLDER – KROK
Handväskor och ryggsäckar 
behöver inte ta upp utrymme 
på baksätena. Häng dem på den 
smarta kroken som är fäst på de 
främre nackstöden.

SMART HOLDER – MULTIMEDIA
Hållaren för en extern enhet kan 
monteras på framsätenas nack-
stöd och kommer definitivt upp-
skattas av passagerarna i baksätet.

För montering av dessa tre hållare så 
krävs även en adapter (3V0 061 128).
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LASTRUMSMATTA I PLAST
Plastmattan med höga kanter och en 
aluminiumavdelare är den perfekta 
lösningen om du ofta fraktar föremål 
som kan smutsa ned bagageutrymmet, 
då mattan enkelt kan tas bort och 
rengöras.

DEKORATIVA VENTILHATTAR
Med de dekorativa ventilhattarna på däcken 
ser din bil snygg ut in i minsta detalj.

DEKORATIVA INSTEGSLISTER
Utbudet av tillbehör innefattar även snygga 
och praktiska instegslister med aluminiuminlägg fram.



FÄLGAR

ELEGANCE
exklusiv / färg / annat

SPORT
exklusiv / färg / annat

OUTDOOR
exklusiv / färg / annat

Utbud aluminiumfälgar

Kan användas med snökedjor

Exklusiv klass med en känsla 
av perfektion. På samma sätt 
som skor berättar vem du är 
så gör fälgarna detsamma med 
din bil. Oavsett om du vill ge 
din SKODa en känsla av elegans 
eller sportighet så är SKODA 
originalfälgar det perfekta för 
din bil. 
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Triglav lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör
Blanksvart metallic/Borstad (565 071 499B FL8)

färg

exklusiv

Crater lättmetallfälg 7J x 19" 
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör 
Mattsvart/Borstad (565 071 499 ZG6)

Triglav lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör 
Silver/Borstad (565 071 499D 8Z8)

???????

Crater lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör 
Antracit/Borstad (565 071 499A HA7)

exklusiv

???????

Triglav lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör
Antracit/Borstad (565 071 499C HA7)

färg

???????

Crater lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör
Silver/Borstad (565 071 499H 8Z8)

exklusiv
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färg färg

Visste du att...
alla aluminiumfälgar har klarat rigorösa homologiseringstester av ŠKODA Auto för attsäkerställa att de är resistenta mot rost, 
klimatpåverkan och slitage. Dessutom är alla aluminiumfälgar skyddade av ett lager av extremt hård och värmeresistent färg.

Trinity lättmetallfälg 7J x 18"
för däck 235/55 R18
ŠKODA Original Tillbehör
Blanksvart metallic/Borstad (565 071 498 FL8)

Trinity lättmetallfälg 7J x 18"
för däck 235/55 R18
ŠKODA Original Tillbehör
Antracit/Borstad (565 071 498A HA7)

Sirius lättmetallfälg 7J x 19"
för däck 235/50 R19
ŠKODA Original Tillbehör
Silver/Borstad (565 071 499J 8Z8)

Elbrus lättmetallfälg 7J x 18"
för däck 235/55 R18
ŠKODA Original Tillbehör 
Silver (565 071 498C 8Z8)

Triton lättmetallfälg 7J x 18"
för däck 235/55 R18
ŠKODA Original Tillbehör
Silver (565 071 498B 8Z8)

Trinity lättmetallfälg 7J x 18"
för däck 235/55 R18
ŠKODA Original Tillbehör
Silver/Borstad (565 071 498D 8Z8)
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Ratikon lättmetallfälg 7J x 17"
för däck 215/65 R17
ŠKODA Original Tillbehör
Silver (565 071 497A 8Z8)

Mitykas lättmetallfälg 7J x 17"
för däck 215/65 R17
ŠKODA Original Tillbehör
Silver (565 071 497B 8Z8)

exklusiv

Nanuq lättmetallfälg 6,5J x 17"
för däck 215/65 R17
ŠKODA Original Tillbehör
Silver (565 071 497 8Z8)

exklusiv

Nanuq lättmetallfälg 6,5J x 17" 
för däck 215/65 R17
ŠKODA Original Tillbehör
Blanksvart metallic (565 071 497D FL8)

Borneo navkapsel för stålfälg 6,5J x 17"
ŠKODA Original Tillbehör
565 071 457 Z31
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däcken på ett skonsamt sätt.
(000 073 900B)



TRANSPORT
Lastförmågan hos nya KODIAQ är inte på något vis begränsad till 

bagageutrymmet. Cykelhållare och takboxar gör det enkelt att ta 

med sig packning för dina vinter - och sommarnöjen. Högkvalitativa 

material och avancerad produktionsteknik gör hanteringen enkel och 

garanterar en lång livslängd

Lasthållare
ŠKODA Original Tillbehör
(565 071 151)
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Låsbar skid - och snowboardhållare med aluminiumprofil.
För 4 par skidor eller 2 snowboards.
(000 071 129H)

Låsbar cykelhållare 
med aluminiumprofil (000 071 128E)
med stålprofil (000 071 128D)

Cykelhållare för dragkrok
(000 071 105F)
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SÄKERHET
Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför är 

vi särskilt stolta över att SKODA Kodiaq är i-Size 

godkänd och att de bilbarnstolar vi erbjuder i 

samarbete med BeSafe är också i-Size godkän-

da. Såväl bilen som bilstolarnas utsätts för 

extrema krocktester, både framifrån och från 

sidan, och stolarnas konstruktion testas grund-

ligt för att främst göra det möjligt för barn som 

växer att kunna åka bakåtvänt så länge som 

möjligt utan att det blir för trångt. Läs mer om 

det nya i-Size reglementet, tester och produkter 

på www.besafe.se. 

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl 

utarbetade för att även de minsta ska åka så 

tryggt och bekvämt som möjligt. Naturligtvis 

har vi också andra lämpliga tillbehör såsom 

sätesskydd, gravidbälte och baby spegel. 
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Sparkskydd med fickor.
Skyddar stolen framför och fickor erbjuder
smart förvaring av leksaker .
(T 106 050).

Sätesskydd för barnstol.
ŠKODA Original Tillbehör 
(000 017 819A)

BeSafe iZi Kid X2 i-Size
BeSafe iZi Kid X2 iSize är en av ett fåtal iSize 
godkända bilbarnstolar på marknaden där barnet  
kan sitta bakåtvänd tills de är 105 cm eller ca 4 år.  
Mycket bra sidokollisionsskydd (SIP+) för både huvud 
och nacke för ökat skydd. Enkel montering och 
ljudindikator som varnar vid felaktig installation.
(T 157 025).

BeSafe iZi Go X1 +
BeSafe iZi Go är med sitt ergonomiskt utformade 
bärhandtag som gjord för att bäras med och passar 
perfekt med de flesta moderna barnvagnar. Stolen 
kan göras större i 3 olika steg och har integrerad 
solskärm och monteras enkelt med bilens bälte eller 
ISOfix bas.
(T 115 370).

BeSafe iZi Up X3 Fix.
BeSafe iZi Up X3 Fix har SIR – Side Impact Rotation. 
Stolen roterar vid en eventuell kollision och stänger 
in barnets huvud i det skyddande huvudstödet. 
Huvud stödet och internbältet kan justeras samtidigt 
som barnet sitter i stolen. ISOfix är en mekanisk 
montering som både är enkel och säker och som  
indikerar när den sitter korrekt. Kulör: Ruby Red.  
För bilar med ISOfix fäste. 
(T 115 170).

BeSafe Sparkskydd.
Gjord för att skydda bilsätet. Kan användas 
för bilbarnstolar både med och utan ISOfix .
(T 115 106).
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1,4 TSI/150 hk
4x4 ACT

2,0 TSI/180 hk 
4x4

2,0 TDI/150 hk
4x4 

2,0 TDI/150 hk
4x4

2,0 TDI/190 hk
4x4

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

MOTOR

Cylindrar/cylindervolym (cm3) 4/1 395 4/1 984 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Max. effekt/varvtal (kW/varv per minut) 110/5 000–6 000 132/3 900–6 000 110/3 500–4 000 110/3 500–4 000 140/3 500–4 000

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per minut) 250/1 500–3 500 320/1 400–3 940 340/1 750–3 000      340/1 750–3 000 400/1 750–3 250

Miljöklass EU6 EU6 EU6** EU6** EU6**

Bränsle Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Diesel Diesel Diesel

PRESTANDA

Topphastighet (km/h) 197 (196) 207 (205) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Acceleration 0–100 km/h (s) 9,8 (9,9) 8,0 (8,2) 9,5 (9,8) 10,2 (10,1) 8,9 (9,1)

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadstrafik 8,3/8,2* 9,1/9,0* 6,4/6,3* (6,5/6,4*) 6,8/6,7* 6,6

– landsvägskörning 6,0/5,9* 6,4/6,3* 4,8/4,7* (4,9/4,8*) 5,2/5,1* 5,3

– blandad körning 6,9/6,8* 7,4/7,3* 5,4/5,3* (5,5/5,4*) 5,7/5,6* 5,7

CO2-utsläpp (g/km) 155/153* (156/154*) 170/168* 141/139* (144/142*) 149/147* 150 (151)

Vändradie (m) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

TRANSMISSION

Typ Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift

Koppling Hydraulisk 1-lamellskoppling
Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Hydraulisk 1-lamellskoppling
Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Växellåda Manuell 6-växlad Automatisk 7-växlad DSG Manuell 6-växlad Automatisk 7-växlad DSG Automatisk 7-växlad DSG

VIKT

Tjänstevikt – i standardversion med förarvikt 75 (kg) 1 659 (1 702) 1 738 (1 781) 1 753 (1 796) 1 788 (1 831) 1 795 (1 838)

Maxlast - I grundversion (kg) 551 (666) 557 (672) 552 (587) 552 (667) 557 (672)

Totalvikt (kg) 2 210 (2 368) 2 295 (2 453) 2 305 (2 383) 2 340 (2 498) 2 352 (2 510)

Släpvagnsvikt obromsad (max. kg) 750 750 750 (–) 750 750

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max. kg) 2 000 2 200 (2 000) 2 000 (–) 2 500 (2 000) 2 500 (2 000)

Tankvolym (l) 60 60 60 60 60

 ( ) Gäller 7-sitsversionen.
 * Gäller för fordon med tillvalet extra lättrullande däck 215/65 R17
 – Informationen fanns ej tillgänglig vid publiceringen.
 ACT – aktiv cylinderavstängning.

**  Överensstämmelse med avgasnormen EU6 uppnås med SCR-systemet (Selective Catalytic 
Reduction), vilket sprutar in AdBlue® för att minska kvävemonoxidnivåerna (NOx).  
AdBlue ®-tankens volym är 13 l och färdräckvidden är ca 1 200 mil . 

Alla motorer är försedda med start/stopp-system och 
energiåtervinningssystem.

TEKNISKA DATA 
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1,4 TSI/150 hk
4x4 ACT

2,0 TSI/180 hk 
4x4

2,0 TDI/150 hk
4x4 

2,0 TDI/150 hk
4x4

2,0 TDI/190 hk
4x4

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

Turboladdad dieselmotor med 
common rail-system

MOTOR

Cylindrar/cylindervolym (cm3) 4/1 395 4/1 984 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Max. effekt/varvtal (kW/varv per minut) 110/5 000–6 000 132/3 900–6 000 110/3 500–4 000 110/3 500–4 000 140/3 500–4 000

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per minut) 250/1 500–3 500 320/1 400–3 940 340/1 750–3 000      340/1 750–3 000 400/1 750–3 250

Miljöklass EU6 EU6 EU6** EU6** EU6**

Bränsle Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Diesel Diesel Diesel

PRESTANDA

Topphastighet (km/h) 197 (196) 207 (205) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Acceleration 0–100 km/h (s) 9,8 (9,9) 8,0 (8,2) 9,5 (9,8) 10,2 (10,1) 8,9 (9,1)

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadstrafik 8,3/8,2* 9,1/9,0* 6,4/6,3* (6,5/6,4*) 6,8/6,7* 6,6

– landsvägskörning 6,0/5,9* 6,4/6,3* 4,8/4,7* (4,9/4,8*) 5,2/5,1* 5,3

– blandad körning 6,9/6,8* 7,4/7,3* 5,4/5,3* (5,5/5,4*) 5,7/5,6* 5,7

CO2-utsläpp (g/km) 155/153* (156/154*) 170/168* 141/139* (144/142*) 149/147* 150 (151)

Vändradie (m) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

TRANSMISSION

Typ Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift

Koppling Hydraulisk 1-lamellskoppling
Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Hydraulisk 1-lamellskoppling
Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Dubbel koaxialkoppling,  
elektrohydraulisk

Växellåda Manuell 6-växlad Automatisk 7-växlad DSG Manuell 6-växlad Automatisk 7-växlad DSG Automatisk 7-växlad DSG

VIKT

Tjänstevikt – i standardversion med förarvikt 75 (kg) 1 659 (1 702) 1 738 (1 781) 1 753 (1 796) 1 788 (1 831) 1 795 (1 838)

Maxlast - I grundversion (kg) 551 (666) 557 (672) 552 (587) 552 (667) 557 (672)

Totalvikt (kg) 2 210 (2 368) 2 295 (2 453) 2 305 (2 383) 2 340 (2 498) 2 352 (2 510)

Släpvagnsvikt obromsad (max. kg) 750 750 750 (–) 750 750

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max. kg) 2 000 2 200 (2 000) 2 000 (–) 2 500 (2 000) 2 500 (2 000)

Tankvolym (l) 60 60 60 60 60

YTTERLIGARE DATA  

Kaross  Mått utvändigt  

Typ 5/7-sitsig, 5-dörrars, 2-stegsbaklucka Längd/bredd (mm) 4 697/1 882

Luftmotståndskoefficient Cw 0,323–0,334 (0,324–0,341) beroende på motorversion Höjd (mm) 1 676 (1 673)

Chassi  Hjulbas (mm) 2 791

Framaxel McPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Hjulbredd fram/bak (mm) 1 586/1 576

Bakaxel Flerpunktsupphängd axel med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator Markfrigång (mm) 187 (188)

Bromssystem Hydrauliskt, diagonalt 2-kretssystem, vakuumservo med Dual Rate Mått invändigt  

– bromsar fram Skivbromsar med invändig kylning och flytande bromsok med en kolv Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1 527/1 510 (1 527/1 511/1 270)

– bromsar bak Skivbromsar Effektivt utrymme i huvudhöjd fram/bak (mm) 1 020/1 014 (1 020/1 015/905)

Styrning Direkt kuggstångsstyrning med elektromekaniskt servo Bagageutrymmesvolym (max. l)  

Fälgar 7.0J x 17", 7.0J x 18", 7.0J x 19" Utan reservhjul, med bakre ryggstöd –

Däck 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 uppfällda/nedfällda 720/2065 (630/270/2005)

5-SITSVERSIONEN  
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7-SITSVERSIONEN  
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AMBITION 

17" MITYKAS lättmetallhjul

2Zon Climatronic luftkonditionering

3-ekrad eluppvärmd läderratt med multifunktionsknappar för radio och telefon

9 airbags inkl. knäairbag på förarplatsen

ACC radarbaserad adaptiv farthållare

Automatiskt nedtonande innerbackspegel

Bluetooth handsfree komforttelefoni, streaming audio

Crew Protect assist

Digital Voice Enhancement (använder infotainmentsystemet för att överföra förarens/ framsätes  
passagerarens röst till baksätespassagerarna)

Dimljus fram

Door Edge Protection (skyddande lister fälls fram när dörrarna öppnas)

Driving Mode Select (eco, sport, normal och individuell körprofilinställning)

Däcklagningskitt, 12V kompressor

Elektrisk handbroms med autohold

Elfönsterhissar fram och bak

Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Eluppvärmda framsäten 

Eluppvärmda vindrutespolarmunstycken

ESC (electronic stabilety control)

Fällning av baksätet/2:a radens ryggstöd från bagaget

Fjärrstyrt centrallås

Front Assistant autobroms inkl. gångtraffikantavkänning (ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar 
föraren vid risk för kollision. Om en kollision är nära förestående bromsas bilen automatiskt för att 
undvika eller minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga 
hastigheter)

Färddator med ”Maxi Dot” färgdisplay

Golvbelysning fram och bak

Gummimattor, tygmattor

Halogenstrålkastare med LED daylight varsel ljus, integrerade strålkastarrengörare

Hill Hold Control (håller bromstrycket ett par sekunder vid start i backe) 

Höjdjusterbart förar och passagerarsäte med svankstöd

Infotainment Bolero 8" färg touch screen, 8 högtalare

Instegslister i krom design

Kessy Go (keyless start)

LED baklysen

Light assistant automatisk aktivering av halvljuset

STANDARDUTRUSTNING

STYLE (utöver AMBITION)
18" lättmetallhjul TRITON (från modellår 2018)

2 x takbelysning i baksätet

Ambient LED interiörbelysning med 10 valbara färger, 

Auto Light assist (kamerabaserad automatisk reglering av hel/halvljus)

Automatiskt nedtonande ytterbackspeglar

Delläderklädsel - Svart alt. Beige

Dörrarnas fönsterlister i kromdesign

Högeffektiva full LED strålkastare med AFS (adaptive front light system), ändrar ljusbilden  
utifrån hastighet (stad, landsväg, motorväg och väder mode)

Kessy Full (keyless entry, start & exit)

Kurvljusfunktion (tänds automatiskt under 40 km/t)

Parkeringssensorer fram och bak 

Pedaler i rostfri sport design

Sminkspeglar med belysning

Takreling anodiserad silver design

Mittarmstöd bak

Mittarmstöd fram med förvaringsfack

Multi collision brake bromsar automatiskt bilen vid kollision för att förhindra upprepad kollision

Paraplyfack i framdörrarna

Parkeringssensorer bak

Regnsensor och automatiskt nedtonande innerbackspegel

Skoda Connect, Remote Access 1 år (via smartphone med app erbjuder funktioner såsom blinka och tuta, 
hitta bilen, bilstatus, starta värmaren (från modellår 2018) tjänsten förlängs via Skoda Connect Portal 
– Proactive Service och Ecall 14 år (bilen meddelar verkstaden när den behöver service, Ecall ringer 
automatiskt upp larmtjänst om en olycka inträffar där en airbag löser ut och meddelar position, antal 
passagerare etc.)

SmartLink+ (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, Smart Gate)

Takreling svartlackerad

Tonade rutor med värmeisoleringsglas

Trötthetsvarning

Uppladdningsbar, löstagbar lampa i bagageutrymmet

Variabelt lastgolv (5-sits version, ej i kombination med reservhjul, ej 7-sits)

WOKS whiplash nackkuddar fram
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TILLVALSPAKET

BUSINESSPAKET
3Zon Climatronic luftkonditionering

Canton soundsystem 10 högtalare + subwoofer

Läder/Alcantara klädsel

Reservhjul

Sunset - extratonade rutor

Värmare med fjärrkontroll

TILLVALSUTRUSTNING
Se prislista på skoda.se

DRAGPAKET
Backkamera

Elbaklucka

Elektrisk utfällbar dragkrok

Takräcke







Skanna QR-koden för att komma  
till ŠKODA KODIAQ översiktssida.

facebook.com/skodasverige

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och 
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA. 
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och 
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips 
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom 
om bilens förväntade framtida värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson  
och företag:

ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende 
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån 
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens 
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan 
byta till ny bil oftare.

ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika 
viktigt. Du be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en 
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka 
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.

ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att 
finansiera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för person-
bilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår 
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna  ŠKODA Försäkring 
till förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostads-
ort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast 
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostna-
derna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och 
andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som 
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är 
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Före-
taget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansie-
ring, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsra-
batt – allt på en faktura.

ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag 
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en 
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framta-
get för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta 
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt 
ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av 
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot 
eventuella fabrikationsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och  
fria från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och  
ŠKODA Original Tillbehör.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri 
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med 
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje 
ŠKODA Originalservice (med eventuella tillägg sarbeten) hos den 
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE

ŠKODA KODIAQ har flexibla serviceintervaller; den känner av 
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service. 
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem 
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA 
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODA-
tekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har 
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande 
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument och 
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet 
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 
din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma inno-
vationer och förändringar som uppstår under produktion av varje 
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet 
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla 
ŠKODA Original delar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti 
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen 
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen. 
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original 
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända, 
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck-
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten 
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. 
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%. 
Utgåva: 04/2017

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner 
du även på följande Internet adress: www.skoda.se B
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