
KODIAQ
    SPORTLINE



Nu kan du vara vild på insidan men se sportig ut på utsidan.  
Nya ŠKODA KODIAQ SPORTLINE ger varje äventyr en 
förfinad förändring.

Bilens SUV-karaktär döljs av dess skulpterade 
designlinjer och förskönas ytterligare med livfulla detaljer som 
ger den en elegant attityd. Dess fyrhjulsdriftsegenskaper tar 
sig med lätthet an alla typer av terräng. Och eftersom den 
är en ŠKODA finns det mängder av Simply Clever-lösningar, 
generöst utrymme och moderna anslutningslösningar som 
säkerställer att du kan utforska världen på ett bekvämt sätt.

KODIAQ SPORTLINE är ännu ett exempel på vår filosofi om 
att tillverka vackert designade bilar som erbjuder lika mycket 
körglädje idag som när vi en gång började.

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

STÄLL IN DIN PULS PÅ 
SNABBARE VARVTIDER





KODIAQs dynamiska och känslomässiga natur framhävs bäst i 
SportLine-utförandet. Bilen erbjuder en estetisk upplevelse liksom 
äkta körglädje, och gör vardagen till något utöver det vanliga.

VY FRAMIFRÅN
De svarta detaljerna, som ytterbackspeg-
larna, kylargrillen och spoilern på den 
främre stötfångaren, ger bilen ett unikt 
utseende som kombinerar KODIAQs vilda 
utseende med SportLine-utförandets 
individualistiska drag.

SPORTIG UTSTYRSEL 
FÖR ALLA TILLFÄLLEN



VY BAKIFRÅN 
Den smala silverfärgade detaljen som  
är integrerad i den bakre stötfångarens 
nedre del förstärker SportLines sportiga 
ambitioner. Avgasrörets dekor med  
kromad finish matchar perfekt med det 
svarta skyddshöljet. Bakljusen, som är 
försedda med kristallelement och lyser 
upp i form av ett välbekant C, är alltid 
utrustade med LED-lampor.

VY FRÅN SIDAN
De svarta listerna runt sidofönstren liksom  
takrelingarna, matchar perfekt med de svarta 
detaljerna. De skyddande sidodetaljerna på 
SportLine- utförandet är i samma färg som  
karossen. Bilens sportstyling understryks av 
19-tums originalfälgar i lättmetall, vilka ingår 
som standard. Om du vill förbättra helhetsin-
trycket och körglädjen ännu mer, kan du välja 
20-tums lättmetallfälgar.





INSTEGSLISTER
Du hittar KODIAQ-inskriptionen på de främre och 
bakre dekorativa instegslisterna. 

STRÅLKASTARE OCH DIMLJUS
KODIAQs karaktäristiska dimljus har  
även införlivats i SportLine-utförandet. 
Dimljusens placering ovanför kylargrillen, 
där de är skyddade från skador, visar 
tydligt på bilens offroad-ambitioner. 
Huvudstrålkastarna stoltserar med en 
iögonfallande rad av LED-varselljus.  
Full LED strålkastarna med AFS (adaptive 
front light system optimerar ljusbilden 
utifrån hastighet och väderförhållanden).

LOGOTYP
Bilen förses med 
originalemblemet 
för SportLine på de 
båda främre 
stänkskärmarna.

4X4-EMBLEM
Bilar i utförandet med fyrhjulsdrift är 
försedda med 4x4-emblemet.







SER SNABB UT ÄVEN 
NÄR DEN STÅR STILL
Hela inredningen har utformats för att ge 
sportiga vibbar, samtidigt som du omsluts av 
fullständig komfort och teknik i toppklass.

STILFULL KOMFORT
Med den eluppvärmda multifunktionella 
sportratten i läder kan du styra radion, 
telefonen och växlingspaddlar (för DSG-
växellåda). Din upplevelse av komfort 
kompletteras av pedalskydden i rostfritt stål.



STILFULLA DETALJER
Instrumentpanelen är försedd med originallogotypen 
för SportLine och dekor i attraktiv kolfiber.

STIL OCH HIGH TECH
Alcantara®, som står ut från mängden med sina utmär-
kande egenskaper och briljerar med sin hållbarhet, har 
också införlivats i dörrpanelen. Stilfulla detaljer samsas 
med stilfull teknik. Ljudsystemet Canton med tio högta-
lare inkl. 1 center och 1 subwoofer i bagaget med en och 
total uteffekt på 575 W erbjuds som tillval.

STILFULLA FUNKTIONER
Klädseln kommer i en kombination av svart Alcantara® och 
läder med silversömmar. Sportsätena i fram och det svarta 
innertaket förstärker inredningens sportiga stil. Det elektrisk 
justerbara förarsätet med inbyggt minne ingår som standard. 
Den som är nattuggla kommer att uppskatta omgivnings-
belysningen med LED-lampor som finns i tio olika färger  
och löper längs dörrsidornas överkant.



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.

DSG OCH FYRHJULSDRIFT 
Njut av fullständig komfort och bränsle-
effektivitet med fyrhjulsdrift och en 7-växlad 
automatisk DSG (direktväxellåda), oavsett  
vad omständigheterna utsätter dig för.

GE DIG IN I 
TERRÄNGEN
Oavsett terräng tar KODIAQ SPORTLINE det onda med 
det goda. Med intelligent teknik säkerställs att du håller 
dig på vägen oavsett underlag och väder.



DYNAMIC CHASSI CONTROL
Din bil kan utrustas med dynamisk 
chassikontroll (DCC), vilket kontinuer-
ligt läser av körsituationen och vidtar 
lämpliga åtgärder (bromsning, 
acceleration, girning) för att anpassa 
dämpnings- och manöveregenskaper-
na. DCC tillhandahålls alltid tillsam-
mans med körprofilsvalet och tillåter 
dig att välja komfort-, normal- eller 
sportläget.

OFFROAD-LÄGE
Med det intelligenta Offroad-lägessystemet, 
vilket arbetar i hastigheter upp till 30 km/h, 
kan du även hantera extrem terräng. Det är 
utformat för att justera motorns, de elektroniska 
assistenternas och stabilitetskontrollsystemens 
egenskaper. De aktiverade funktionerna visas på 
infotainmentdisplayen.

SNÖLÄGE
Körprofilsvalet vilket aktiveras med 
lägesknappen på mittkonsolen, erbjuder 
inte bara eco-, komfort- (endast med 
DCC), normal- och sportläget samt det 
individuella läget, utan även snöläget, 
vilket säkerställer god manövrering 
också på ytor med låg friktion.



ŠKODA CONNECT
Det unika ŠKODA CONNECT-gränssnittet innefattar 
två tjänstekategorier. Medan Infotainment Online 
levererar navigation och information i realtid fokuserar 
Care Connect på hjälp och säkerhet och möjliggör 
fjärråtkomst och uppsikt över bilen. Det erbjuder även 
en assistanstjänst för alla tillfällen då de behövs.

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnitts-
förbrukning, medelhastighet, körsträcka 
och restid lagras. Du kan se dina personliga 
kördata och en översikt över alla dina åkturer.

PARKERINGSPOSITION 
Få fram din bils exakta position på stora 
parkeringsplatser var du än är genom 
att visa adress, tid och datum för 
parkering i din mobiltelefon.

ŠKODA CONNECT: 
TA MED DIG 
ONLINE-VÄRLDEN
KODIAQ SPORTLINE hjälper dig att hålla dig uppkopplad var 
du än är. Att alltid och ständigt vara online innebär inte enbart 
tillgång till underhållning och information, utan även möjlighet 
till assistans när man är ute på vägen. ŠKODA CONNECT är din 
port till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.



NÖDSAMTAL
KODIAQs anslutningsmöjligheter innefattar en 
SOS-linje. Detta nödsystem aktiveras genom ett 
tryck på den röda knappen på taket. Vid krock 
upprättas ett nödsamtal automatiskt.

TRAFIKINFORMATION 
ONLINE 
Alltid den bästa körvägen: 
uppdaterad information 
ger dig en perfekt översikt 
över varje resa. Den 
låter dig även reagera 
på nya händelser som 
vägarbeten, olyckor och 
trafikstockningar.

BENSINSTATIONER 
Du kan få reda på 
avståndet till närmaste 
bensinstation, dess typ 
och aktuella bränslepriser. 
Denna information visas i 
realtid. Bilens bränsletyp 
identifieras och visas 
automatiskt. 

VÄDER
Få den senaste 
väderleksrapporten för 
din nuvarande position, 
resmål eller var som 
helst med detaljerade 
prognoser inklusive 
nederbörd och varningar.

SMARTLINK+
Med systemet SmartLink+ (ŠKODAs konnektivitetspaket med 
stöd för Mirrorlink®, Apple CarPlay, Android Auto) ger bilens 
infotainmentsystem föraren möjlighet att på ett säkert sätt 
använda telefonen under körning. Dessutom är alla installerade 
applikationer som är certifierade som säkra för bilar kompatibla 
med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto. Systemet 
SmartLink+ inkluderar även SmartGate-funktionen. Den låter dig 
koppla upp din smartphone mot bilen via kabel för att komma åt 
intressanta data om din körning, som bränsleekonomi, kördynamik 
eller serviceinformation. (Besök vår hemsida för användningsvillkor 
och kompatibilitetsinformation för SmartLink+.)
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FÄLGAR 
KLÄDSEL

Klädseln, som består av en kombination av Alcantara®/
svart läder, ger maximal komfort vid körning i alla typer av terräng.

Du kan understryka bilens distinkta utseende med de 
antracitgrå 20-tums lättmetallfälgarna VEGA.

De sportiga 19-tums antracitgrå lättmetallfälgarna 
TRIGLAV ingår som standard.



2.0 TSI / 180 hk
4x4

2.0 TDI / 190 hk
4x4

Turboladdad bensinmotor, direktinsprutningssystem Turboladdad dieselmotor med common rail-system

MOTOR

Cylindrar/Slagvolym (cm³) 4/1 984 4/1 968

Maximal prestanda/varv [kW i varv/min] 132/3 900–6 000 140/3 500–4 000

Maximalt vridmoment/varv [Nm i varv/min] 320/1 400–3 940 400/1 750–3 250

Utsläppsnorm EU6 EU6*

Bränsle Bensin, minst 95 oktan Diesel

PRESTANDA

Maxhastighet (km/h) 207 (205) 210 (209)

Acceleration 0–100 km/h (s) 8,0 (8,2) 8,6 (8,8)

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadskörning 9,1 6,6

– landsvägskörning 6,4 5,3

– kombinerad 7,4 5,7

CO2-utsläpp (g/km) 170 150 (151)

Vänddiameter (m) 12,2 12,2

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift

Koppling Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd

Överföring 7-växlad automat DSG 7-växlad automat DSG

VIKT

Tjänstevikt – i standardutförande med förare på 75 kg (kg) 1 777 (1 811) 1 834 (1 868)

Nyttolast – inklusive förare och extra utrustning (kg) 518 (642) 518 (642)

Total vikt (kg) 2 295 (2 463) 2 352 (2 510)

Dragvikt utan bromsar (max kg) 750 750

Dragvikt med bromsar – 12 % (max kg) 2 200 (2 000) 2 500 (2 000)

Tankkapacitet (l) 60 60

( )  Gäller för sjusitsutförandet.
*  För att uppnå EU:s utsläppsnorm används SCR-systemet (selektiv katalytisk reduktion), som sprutar in AdBlue® för att minska förekomsten av kväveoxider (NOx). AdBlue®-tanken har en volym på 13 l och räcker 13 000 km.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet. De angivna värdena gäller för standardutförandet av KODIAQ-modellen utan extra utrustning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



De tekniska ritningarna gäller för bilar med 20-tums fälgar.

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  

Typ Fem-/sjusitsig, femdörrars Längd/bredd (mm) 4 697/1 882

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

Chassi  Hjulbas (mm) 2 791

Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Hjulbredd fram/bak (mm) 1 586/1 576

Bakaxel Multielementsaxel, med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator Markfrigång (mm) 187 (189)

Bromssystem Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system Invändiga mått  

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

– bromsar bak Skivbromsar Effektivt höjd fram/bak (mm) 1 020/1 014 (1 020/1 015/905)

Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  

Hjul 7.0J x 19" Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck 235/50 R19 upp-/nedfällt 720/2 065 (270/2 005)

FEMSITSUTFÖRANDE  

SJUSITSUTFÖRANDE  
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STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET 
9 airbags inkl. knä-airbag på förarplatsen

Crew Protect assist

ESC (electronic stability control)

Front Assist autobroms inkl. gångtraffikantavkänning 

LED baklysen

LED daylight varselljus 

LED dimljus fram med kurvljus

LED strålkastare med AFS (adaptiv ljusbild)

Multi collision brake

Trötthetsvarning

WOKS whiplash protect system

DESIGN
19" TRIGLAV lättmetallhjul (standard)

20” VEGA lättmetallhjul (tillval)

Ambient LED interiörbelysning i 10 färger

Black pack, svart grill, svarta sidofönsterlister, svarta backspeglar

Dörrsidor klädda i svart alcantara

Främre stötfångare med diffusor

Instegslister fram i krom design

Kolfiber dekor på dörrar och instrumentpanel

SPORTLINE logo på framskärmarna och instrumentpanelen

Sportpedaler

Sportstolar, svart läder/alcantaraklädsel med silversöm

Stötfångare bak med diffusor och synliga avgasrörsdekor

Sunset extratonade rutor från B-stolpen och bakåt

Svart innertak

Takreling svartlackerad

Tygmattor

Växlingspaddlar för DSG

FUNKTION
2-Zon Climatronic luftkonditionering

3-ekrad eluppvärmd supersportläderratt med MF-knappar för infotainment

ACC radarbaserad adaptiv farthållare

Bluetooth handsfree, voice control

Digital Voice Enhancement (framsätesrösterna förstärks via högtalarsystemet)

Driving Mode select 4X4 (eco, sport, normal, off road)

Elektrisk handbroms med autohold

Elförarstol med minne 

Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Fjärr fällning av baksätets/2:a radens ryggstöd

Golvbelysning fram & bak

Hill Hold Control

Infotainment Bolero 8" färg touch screen, 8 högtalare

Kessy Full (keyless entry & start)

Light assistant automatisk reglering av hel/halvljus

Mittarmstöd fram

Paraplyfack i framdörrarna 

Parkeringssensorer fram & bak

Regnsensor & auto nedtonande backspeglar

Skoda Connect, Remote access 1 år, Proactive service, E-call 14 år

SmartLink+ (apple carplay, android auto, mirror link)

Uppladdningsbar löstagbar lampa i bagageutrymmet



BUSINESS PAKET
3-Zon Climatronic

Canton sound system med 10 högtalare inkl. subwoofer

Parkeringsvärmare med fjärrkontroll och appstart via Skoda Remote Access

Reservhjul, domkraft

DRAGPAKET
Backkamera

Elektriskt utfällbar dragkrok

Elektrisk öppning/stängning av bakluckan

Takräcke

TILLVALSPAKET

För övrig tillvalsutrustning, se kundprislista.







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 SPORTLINE 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: 03/2018

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


