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ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВОГО ПРЕДСТАВНИКА
СІМЕЙСТВА ПОЗАШЛЯХОВИКІВ
Сутність і прагнення людей — бути
в контакті з природою та один із одним.
Але якщо перипетії сучасного життя
заважають Вам насолоджуватися
найважливішими для Вас речами,
саме ŠKODA KODIAQ допоможе Вам
«перезавантажитися».
KODIAQ — це нове бачення того, яким має
бути справжній позашляховик, оскільки
його приголомшливий зовнішній дизайн
гармонійно поєднав у собі надійність
і красу. Завдяки системі повного привода
Ви з легкістю подолаєте дороги будьякої складності, а безліч сучасних систем
зв’язку в салоні, вражаюча просторість

і неперевершений комфорт перетворять
всіх членів Вашої родини на шукачів пригод.
І, за традицією, численні рішення Simply
Clever гарантуватимуть, що всі пригоди
будуть мати присмак практичності.
KODIAQ — це чергове втілення нашої
філософії, яка передбачає прагнення
створювати автомобілі з привабливим
дизайном, які не тільки орієнтовані
на пасажирів, але й дарують водіям
неперевершене задоволення від керування.
Саме так було, коли ми тільки-но починали.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.
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ХИЖА КРАСА
Готовий впоратися з найскладнішими умовами,
ŠKODA KODIAQ буквально випромінює величну потужність.
Новий стиль дизайну кузова ŠKODA передбачає чіткі,
довершені лінії, які роблять його унікальним, емоційним
і завжди актуальним. Якщо оцінювати його за окремими
деталями або в цілому, в обох випадках стає очевидною
абсолютна гармонія змісту і форми. KODIAQ — це потужний
красень, в якому ідеально поєднані міцний кузов і вражаючі
позашляхові характеристики.

ГОЛОВНІ ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Концепція передніх фар передбачає їх приналежність
до характерних елементів моделі KODIAQ. Чітко окреслені
передні протитуманні фари розташовані на рівні решітки
радіатора, завдяки чому вони не тільки краще захищені
від пошкоджень, але й беззаперечно заявляють про позашляхові
амбіції автомобіля.
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ВИГЛЯД ЗЗАДУ
Сріблясті рейлінги на даху додають екстер’єру
привабливості. Вертикально розташовані видовжені
елементи чорного кольору, які плавно зливаються
зі спойлером на даху та обрамляють заднє ск ло,
покращують аеродинамічні характеристики.
Задні ліхтарі достатньо глибоко врізаються в крила
та відмінно підсвічують автомобіль збоку.

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Поєднання гострих граней із гладкими поверхнями
створює унікальні умови для ефектної взаємодії
світла й тіні. Квадратні колісні арки та захисні
нак ладки на пороги одразу ж переконують,
що на забруднених дорогах цей автомобіль
почувається дуже впевнено.
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Дизайн екстер’єру

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
Стиль автомобіля підкреслюється
декоративними нак ладками на пороги
дверей із написом KODIAQ. Це також
прозорий натяк на гармонійне поєднання
змісту й форми.

НАПИС ŠKODA/ПЛАСТИКОВА ЗАХИСНА НАКЛАДКА
Маючи впізнаваний напис ŠKODA у задній частині,
автомобіль із гордістю заявляє про своє походження.
Нак ладка між катафотами виконує не тільки естетичну,
але й практичну функцію. Вона закриває нижній край
отвору багажного відділення, захищаючи бампер
від пошкоджень під час завантаження й вивантаження
багажу. Якщо роздивитися нак ладку ближче,
Ви побачите, що вона має структуру медових комірок.
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Дизайн екстер’єру

ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
KODIAQ розкриває перед Вами нові
перспективи завдяки панорамному
верхньому люку с електроприводом, який
дарує відчуття необмеженого простору.
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МИСТЕЦТВО
ОСВІТЛЕННЯ
Зустріч інноваційної кристалоподібної форми з інноваційною
технологією. Загадково-привабливий у світлі фар, KODIAQ
створює незабутнє враження та є безумовним втіленням
кредо «бачити та бути помітним».

СВІТЛОДІОДНІ ГОЛОВНІ ФАРИ
З ПРОТИТУМАННИМИ ФАРАМИ ТА СИСТЕМОЮ AFS
Для KODIAQ передбачені головні й протитуманні фари двох
типів. До високої версії комплектації входять тільки фари
зі світлодіодами. Головні фари зі світлодіодними лампами
забезпечують високоякісне й високоефективне освітлення.
Система AFS (адаптивне освітлення головними фарами) регулює
інтенсивність освітлення відповідно до поточних зовнішніх умов
(наприк лад, у місті, на автомагістралі або під час руху в дощову
погоду), а блок фар окантований виразною інтегрованою
стрічкою світлодіодних денних ходових вогнів. За низького рівня
зовнішнього освітлення вмикаються світлодіодні проти туманні
фари, забезпечуючи максимальну безпеку руху.
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Дизайн фар

СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Для задніх ліхтарів стандартно впроваджена
світлодіодна технологія, але в основі
кристалоподібного дизайну лежать чеський
кубізм і традиції ск ловиробництва. Чіткі лінії
та притаманна автомобілям ŠKODA виразна
С-подібна форма фар додає цій моделі
надзвичайно респектабельного вигляду.

12

КРАСА
ВСЕРЕДИНІ

Зробіть салон більш затишним та комфортним завдяки
м’якому, гармонійному підсвічуванню, розташованому
по периметру салону автомобіля, яке створюватиме
особливий настрій під час будь-якої поїздки.

Дизайн інтер’єру

ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ
Ви можете самостійно
вибрати улюблений колір
або змінювати його хоч
кожного дня, адже для
підсвічування передбачено
десять дивовижних варіантів
кольору. Якщо автомобіль
обладнаний віртуальною
панеллю приладів Virtual
Cockpit (див. попередні
сторінки) або кольоровим
дисплеєм Maxi DOT, вони
також матимуть фонове
підсвічування вибраного
кольору.

Підсвічування зеленого кольору

Підсвічування синього кольору

Підсвічування червоного кольору

ПІДСВІЧУВАННЯ ПРОСТОРУ
НА РІВНІ НІГ
Дискретне підсвічування перетворює
комфортний простір на винятковий.
Пізнайте абсолютний комфорт завдяки
продуманому освітленню салону та
насолоджуйтеся м’яким підсвічуванням
під час подорожі.
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ŠKODA CONNECT *:
БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
З УСІМ СВІТОМ

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ
Ця функція дозволяє визначити точне
місцеположення Вашого автомобіля,
вк лючаючи адресу, час і дату паркування,
за допомогою мобільного телефону.

Зв’язок

KODIAQ допомагає Вам залишатися на зв’язку,
де б Ви не були. Постійне перебування в онлайн-режимі
дозволяє отримати не тільки доступ до розважальної
та корисної інформації, а й своєчасну допомогу під час
подорожі. ŠKODA Connect — це Ваш вхід у світ
необмежених комунікаційних можливостей.

ŠKODA CONNECT*
Додаток ŠKODA CONNECT надає послуги двох категорій. Інформаційно-розважальна система
Infotainment Online надає дані про трафік тощо у режимі реального часу, а система Care Connect
призначена для надання допомоги, забезпечуючи дистанційний доступ і контроль автомобіля,
а також підтримку за будь-яких екстрених ситуацій.
* Для ринку України доступні не всі можливості додатку. Актуальну інформацію необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ
Інформація, що стосується поїздки, така як середня
витрата палива, середня швидкість, відстань і час
поїздки, зберігається в пам’яті системи. Це надає
можливість відобразити персональні дані про
рух та переглянути інформацію про будь-яку
зі здійснених поїздок.
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ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ
НА ДОРОГАХ
Завжди обирайте найкращий маршрут:
актуальна інформація допоможе спланувати
будь-яку поїздку. Завдяки цьому Ви завжди
матимете інформацію про всі ситуації на
дорогах, такі як дорожньо-ремонтні роботи,
ДТП і транспортні затори.

Зв’язок

ПОГОДА
Отримуйте найактуальніші дані про погодні
умови (в місці поточного перебування,
в потрібному пункті призначення або
в будь-якому іншому місці) з деталізованим
прогнозом, вк лючаючи повідомлення
й попередження про атмосферні опади.
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ІНФОРОЗВАГИ
НА ХОДУ
Інформаційно-розважальне середовище розвивається
семимильними кроками. Ви можете розраховувати на привабливий
дизайн і безліч дивовижних функцій, а KODIAQ непомітно для
Вас здійснить синхронізацію з Вашими зовнішніми пристроями.
Більш того, Ваші діти ніколи не нудьгуватимуть під час поїздки.

Зв’язок

ДОДАТОК MyŠKODA
Знайомтеся, це Paul — інтерактивний помічник
додатку MyŠKODA (для систем Android і iOS),
який стане у пригоді в різних повсякденних ситуаціях.
Його можна використовувати для отримання інформації
про автомобіль, повного опису всього, що є в автомобілі, та чим воно
контролюється, пояснення призначення індикаторів тощо. Крім того,
Paul може відстежувати заплановані зустрічі, внесені у планувальник.
Цей незамінний помічник не тільки не дозволить Вам забути
про зустріч, а ще й порадить, як зручніше дістатися потрібного місця.
SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+
(пакет ŠKODA Connectivity
підтримує MirrorLink®, Apple
CarPlay, Android Auto) водію
надається мож ливість безпечно
користуватися телефоном
під час руху. Всі завантажені
додатки, сертифіковані й визнані
безпечними для автомобілів,
сумісні з MirrorLink®, Apple
CarPlay або Android Auto.
Система SmartLink+ також
дозволяє пересилати
автомобільні дані на смартфон
(за допомогою кабелю), щоб
отримати доступ до цікавих
даних про рух, таких як
економічність руху, динаміка
руху чи сервісна інформація.
(Відвідайте наш веб-сайт для
отримання інформації щодо
термінології та сумісності
системи SmartLink+.)
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ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ
Це практичне відділення
для телефону, розташоване перед важелем
перемикання передач,
забезпечує підсилення
сигналу для Вашого
мобільного пристрою.
Під час руху також
здійснюється зарядження
батареї телефону.

COLUMBUS
Навігаційна система
Columbus 3D має зручний
сенсорний екран
на 9,2-дюймо вому дисплеї.
Пристрій має безліч функцій,
вк лючаючи Bluetooth,
SmartLink+ і WiFi. Також
є вбудований телефонний
модуль із функцією високошвидкісного інтернет-зв’язку
LTE. Відмінну якість звучання
забезпечують чотири передні
й чотири задні динаміки.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ТРИМАЧ
Автомобілем може керувати тільки один водій, але це не означає, що пасажир на задньому
сидінні не може так само насолоджуватися віртуальним керуванням. Мультимедійний
тримач дозволяє надійно зафіксувати планшет на підголівнику переднього сидіння.

Зв’язок

АКУСТИЧНА СИСТЕМА CANTON
Насолоджуйтеся абсолютно чистим звучанням музичних
чи аудіофайлів, яке дарує акустична система CANTON
з десятьма динаміками, включаючи динамік у панелі
приладів та сабвуфер у багажному відділенні. Загальна
потужність — 575 Вт.
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МАЛЕНЬКІ
ПОМІЧНИКИ ŠKODA

Життя стає простішим, коли нас оточують практичні речі.
KODIAQ точно знає, що Вам насправді потрібно, тому його було
оснащено безліччю деталей Simply Clever, які настільки геніальні,
наскільки ж інтуїтивно зрозумілі.

ТРИМАЧ ДЛЯ КВИТКА
Тримач для квитка —
це ідеальне рішення,
коли потрібно розмістити
паркувальний квиток у полі
зору. Тримач розташований
у нижній частині вітрового
ск ла автомобіля.

ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА КРОМКУ ДВЕРЕЙ
Двері автомобіля можуть бути оснащені захисними
нак ладками. Із відкриванням бокових дверей
пластикові захисні нак ладки висуваються та
перекривають кромку дверей. Таким чином KODIAQ
пік лується не тільки про себе, а й про інші автомобілі.
Це, наприк лад, дуже зручно на вузьких парковках.

ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ
Шкребок для льоду
розташований на кришці
паливного бака, тому у Вас
ніколи не виникне питання,
де зберігати вологий
шкребок. Для автомобілів
із дизельним двигуном
передбачений захисний
пристрій, який не дозволить
залити в бак невідповідне
паливо.

Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛЕЙ
Всередині обох передніх дверей знаходяться добре
продумані відділення з двома оригінальними парасолями
ŠKODA. Вони сконструйовані так, щоб вода зливалася
назовні і автомобіль всередині залишався сухим.
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Simply Clever

КИШЕНЯ
ДЛЯ ВСЬОГО

JUMBO BOX
Містке речове відділення Jumbo Box встановлене
в корпусі переднього підлокітника. Його можна
використовувати для безпечного зберігання електронних
гаджетів. У Jumbo Box також можуть бути передбачені
тримач для напоїв та відділення для монет.

Діти, собаки, ведмедики, ляльки, снеки, а також
ситуації, які неможливо передбачити, — це
нормально, коли Ви подорожуєте зі своєю родиною.
KODIAQ впорається з усім.
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Simply Clever

ЧОХОЛ UNIBAG
У разі використання знімного чох ла Unibag, призначеного
для перевезення лиж або сноубордів, просто опустіть
спинку центрального заднього сидіння, залишивши
достатньо місця для двох пасажирів, які можуть зручно
розташуватися на крайніх сидіннях.
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ВЕРХНЄ ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ
У верхній частині панелі приладів,
з боку переднього пасажирського
сидіння, знаходиться неймовірно
містке речове відділення
з відкидною кришкою.

Simply Clever

НИЖНЄ ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ
Закрите відділення для зберігання
речей у нижній частині панелі
приладів, з боку переднього
пасажирського сидіння, може бути
вентильованим, отже, приємно
охолоджені напої завжди будуть
у Вас під рукою.
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ВІДДІЛЕННЯ ПІД ПЕРЕДНІМИ СИДІННЯМИ
Під передніми сидіннями є потайні відділення
для різних невеличких предметів. Передбачені
для моделей із ручним регулюванням сидінь.

ТРИМАЧІ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ТА ПЛЯШКИ
Авжеж, ми не забули про комфорт пасажирів
на сидіннях третього ряду. Їм прийдуться до смаку
тримачі на боковій панелі багажного відділення.

Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СОНЦЕЗАХИСНИХ
ОКУЛЯРІВ
Практичне відділення для сонцезахисних
окулярів над внутрішнім дзеркалом
заднього огляду розташоване в межах
досяжності рук водія та пасажира
на передньому сидінні.
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КИШЕНІ В ПЕРЕДНІХ ДВЕРЯХ
Тримач із гумовим ремінцем
для 1,5-літрової пляшки знаходиться
в місткому відділенні на передніх
дверях. У цьому відділенні також можна
розмістити знімний кошик для сміття.

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ СВІТЛОВІДБИВНИХ
ЖИЛЕТІВ
Світловідбивні жилети
можна пок ласти у відділення
на передніх чи задніх дверях,
щоб вони завжди були
під рукою.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ
З БОКУ ВОДІЯ
Водій може використовувати
практичне відкидне
відділення для речей,
розташоване безпосередньо
під рульовим колесом.

25
Simply Clever

ВІДКИДНІ СТОЛИКИ
Вбудовані в спинки обох передніх сидінь
відкидні столики з тримачами для напоїв можуть
використовуватися не тільки для прийому їжі.

ПРОСТОРУ ВИСТАЧИТЬ ДЛЯ ВСІХ
Наскільки велика Ваша родина? В моделі KODIAQ,
для якої передбачена версія з сидіннями третього
ряду, можуть легко розміститися 7 осіб.
Елегантний, функціональний інтер’єр вселяє
довіру та викликає відчуття умиротворення.
Голосова система Digital Voice Enhancement
ретранслює через динаміки голос водія та
пасажира на передньому сидінні, щоб їх було
добре чутно в задній частині автомобіля. В цій
моделі є все, що потрібно для єднання з родиною
чи друзями, з якими Ви вирушили на пошуки
великих пригод.
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ВАНТАЖ, ЯКИЙ
НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЄ

Simply Clever

5-дверна модель KODIAQ Вас приємно вразить безпрецедентним
об’ємом багажного відділення та винятковими конструктивними
рішеннями. Крім того, пропонуємо до Вашої уваги широкий
асортимент розумних деталей Simply Clever, які Ви можете
вибрати залежно від конкретних потреб.

ВІРТУАЛЬНА ПЕДАЛЬ
Як відкрити чи закрити дверцята
багажного відділення, коли Ваші руки
зайняті? Просто проведіть під ними
ногою — і дверцята автоматично
відкриються. Віртуальна педаль
дозволяє отримати безконтактний
доступ до багажного відділення,
але ця функція передбачена лише
для автомобілів із електроприводом
дверцят багажного відділення
та системою KESSY (система
санкціонованого доступу та запуску
двигуна без к люча).
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ФАРКОП
Фаркоп у KODIAQ оснащений
електроприводом складання, керування
яким здійснюється за допомогою
перемикача в багажному відділенні.
Максимальна дозволена маса
буксирування — 2,5 т.

СВІТОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК
Практичний знімний
світлодіодний ліхтарик
знаходиться з лівого боку
багажного відділення.
Він автоматично заряджається
під час роботи двигуна.

Simply Clever

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Дверцята багажного відділення
з електроприводом відкриваються
та закриваються простим натисканням
кнопки на пульті дистанційного керування
або дверях водія. Це особливо доречно
в негоду. Крім того, кнопка закривання
дверцят багажного відділення розташована
на самих дверцятах.
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ІДЕЇ ДЛЯ ОЧІКУВАНИХ
ГОСТЕЙ

Simply Clever

П’ятимісна модель

* Залежно від положення спинок сидінь та самих задніх сидінь.

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
П’ятимісна модель пропонує багажне відділення об’ємом
835* л, який можна збільшити до 2065 л, ск лавши спинки
задніх сидінь. Тому не дивно, що ї ї прозвали «Розкішна
оселя». Ск ладання спинок задніх сидінь здійснюється
за допомогою кнопки дистанційного керування,
розташованої в багажному відділенні.
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КОМПЛЕКТ СІТОК
Одна горизонтальна та дві вертикальні сітки
покращують практичність багажного відділення, надійно
фіксуючи речі, щоб запобігти їх зсуванню під час руху.

ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК
За відсутності речей, які можуть забруднити багажне
відділення, можна використовувати двосторонній
килимок із вишуканим тканинним покриттям,
а за потреби — просто перевернути килимок догори
гумовим покриттям, яке легко миється.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги багажного відділення,
встановлена на рівні завантажувального отвору,
полегшує завантаження та вивантаження багажу.
Крім того, завдяки цій панелі утворюється
додаткове відділення для речей.

Simply Clever

ГАЧКИ
Міцні ск ладані гачки, встановлені по боках
багажного відділення, дозволяють зручніше
розміщувати та безпечніше перевозити сумки.
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ІДЕЇ ДЛЯ НЕОЧІКУВАНИХ
ГОСТЕЙ

Simply Clever

Семимісна модель

* Залежно від положення спинок сидінь та самих задніх сидінь.

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Якщо не планується поїздка з усіма зайнятими пасажирами
сидіннями, можна створити додатковий простір, якого
іноді бракує в семимісній моделі. Опустіть спинки сидінь
третього ряду — отримайте 765* л корисного простору для
вантажу. А якщо ск ласти ще й спинки сидінь другого ряду,
у Вашому розпорядженні будуть вражаючі 2005 л.
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ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Щоб скористатися сидіннями третього ряду, необхідно
зняти захисну шторку багажного відділення. Під
підлоговою панеллю вистачить місця для шторки, тому
немає необхідності зберігати ї ї в гаражі або вдома.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Для семимісної моделі передбачено безліч
практичних деталей, які роблять автомобіль ще більш
універсальним. У багажному відділенні Ви знайдете
гачки для сіток, які дозволяють підтримувати порядок,
запобігаючи зсуванню речей під час руху.

ФІКСУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
Щоб запобігти небажаному переміщенню
багажу під час руху автомобіля, ідеально
підійдуть фіксувальні елементи, які можна
сховати у відділеннях за арками задніх
коліс, коли вони не використовуються.

Simply Clever

ГАЧКИ
Кріплення сумок на ск ладаних гачках
гарантуватиме, що після поїздки
Ви знайдете їх на своїх місцях.
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КОМФОРТ – ВАШ
НАДІЙНИЙ СУПУТНИК

Комфорт

KODIAQ дозволяє перетворити повсякденну поїздку
на приємну й незабутню подорож. Насолоджуйтеся
справжньою розкішшю, прямуючи на роботу, в магазин
або на зустріч з друзями, а також зробіть зручною
поїздку дітей до школи. Звичний щоденний маршрут
даруватиме Вам особливі відчуття.

KESSY
На рульовій колонці автомобіля,
оснащеного системою KESSY
(система санкціонованого
доступу та запуску двигуна
без к люча), знаходиться
кнопка Start/Stop для запуску
й зупинки двигуна без к люча.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ РУЛЬОВЕ КОЛЕСО З ПІДІГРІВОМ
На багатофункціональному рульовому колесі зі шкіряним оздобленням розташовані органи
керування радіоприймачем, телефоном та DSG (трансмісія з прямим перемиканням передач).
Воно також може мати функцію підігріву, керування якою здійснюється за допомогою
інформаційно-розважальної системи (див. фото вище). В автомобілі з віртуальною панеллю
приладів Virtual Cockpit можна вибирати її компоновку за допомогою кнопки View (Вигляд),
розташованої на багатофункціональному рульовому колесі.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАЛАШТУВАНЬ
Інформаційно-розважальна система дозволяє створити персональний набір
налаштувань для кожного водія, який може вк лючати, наприк лад, налаштування режиму
руху, сидіння водія з електроприводом, системи кондиціювання повітря, радіоприймача
та навігаційної системи. Для автомобіля з мож ливістю встановлення персональних
налаштувань передбачено три к лючі. Із відмиканням автомобіля за допомогою к люча
автоматично встановлюються всі збережені для певного водія налаштування.

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ BOARDING SPOTS
Світлодіодні лампи Boarding Spots, призначені
для підсвічування простору біля дверей, встановлені
в зовнішніх дзеркалах заднього огляду.

Комфорт

ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані телескопічні
омивачі фар забезпечують легке
очищення від пилу й бруду.
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Комфорт

ТРИЗОННА СИСТЕМА CLIMATRONIC
Ультрасучасна система кондиціювання повітря дозволяє
встановити різну температуру для водія, пасажира на
передньому сидінні та пасажирів на задніх сидіннях.
Вона також оснащена датчиком вологості, який знижує
запотівання вітрового ск ла, та датчиком сонячного світла.

СКЛАДАНА СПИНКА
Ск ладана спинка переднього
пасажирського сидіння робить
автомобіль ще більш модульованим
і дозволяє перевозити об’єкти
нестандартного розміру.

ЗАДНЯ ЧАСТИНА JUMBO BOX
У задній частині речового відділення Jumbo Box
до Ваших послуг дві електророзетки (230 В
і 12 В) та USB-роз’єм, які можна викорис товувати для підзарядження мобільного телефону.
Автомобіль оснащений тризонною сис темою
кондиціювання повітря, органи керування якою
також знаходяться у задній частині салону.
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РОЛИКОВІ СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ
ДЛЯ ЗАДНІХ БОКОВИХ ВІКОН
Механічні роликові сонцезахисні шторки сприяють
підвищенню рівня комфорту для пасажирів на задніх
сидіннях, особливо у дуже сонячні дні.

ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ
Ця нахилена підставка,
що кріпиться
до текстильного
килимка, зробить довгі
поїздки більш ніж
комфортними.

ПАКЕТ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
Під час тривалої подорожі пасажири на задніх сидіннях мають мож ливість
солодко поспати завдяки пакету для відпочинку Sleep Package. До комплекту
входять регульовані підголівники крайніх задніх сидінь, які зручно підтримують
голову відкидними елементами під час сну, та м’який плед.
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ДОПОМОГА,
ЩО ЗАВЖДИ
ПІД РУКОЮ

Ми зробили все можливе, щоб Ви безпечно дісталися
потрібного пункту призначення. KODIAQ укомплектований
безліччю систем допомоги, які допомагають максимально
швидко реагувати у будь-якій ситуації. Певні системи
навіть можуть самостійно запобігти зіткненню.

Безпека

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ
Ви почуватиметеся за кермом набагато
впевненіше, оскільки чотири камери
контролюють простір з усіх сторін
автомобіля. Вони розташовані в решітці
радіатора, зовнішніх дзеркалах заднього
огляду та на ручці дверцят багажного
відділення. Зображення на дисплей
інформаційно-розважальної системи
передається в режимі реального часу,
тому Ви завжди матимете мож ливість
дуже швидко відреагувати на будьяку перешкоду, що може виникнути
на Вашому шляху.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН*
Використовуючи встановлені в задньому бампері радарні датчики, ця система виявляє інші
автомобілі і навіть менш помітні об’єкти, такі як велосипедисти, в радіусі 70 м, тобто контролює
«сліпі» зони позаду і з обох боків автомобіля. За віддаленістю та швидкістю руху оточуючих
автомобілів система визначає необхідність попередження водія.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування завдасть
мінімум к лопоту завдяки
системі допомоги під час
паркування. Вона автоматично
вибирає підходяще
місце в ряду паралельно
чи перпендикулярно
припаркованих автомобілів.
Запас простору, необхідний
для паралельного паркування,
лише на 80 см перевищує
довжину автомобіля.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ
ЗАДНІМ ХОДОМ*
Ця система допомоги, яка є
частиною системи контролю
«сліпих» зон і використовує
ті самі радарні датчики,
допомагає безпечно виїхати
з паркувального місця
заднім ходом за умов поганої
видимості. Вона також може
автоматично активувати гальма
у разі виявлення загрози
зіткнення.
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Безпека

АДАПТИВНИЙ
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Використовуючи радар,
встанов лений у решітці
радіатора, система адаптивного
круїз-контролю окрім основної
функції підтримування
постійної швидкості дозволяє
підтримувати безпечну
дистанцію до автомобілів
попереду.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС РУХУ В ЗАТОРАХ
Система допомоги під час
руху в заторах призначена
для комфортного керування
автомобілем, оснащеним
трансмісією DSG, в умовах
дорожніх заторів. Завдяки
контролю роботи двигуна,
гальм та рульового механізму
автомобіль рушає, гальмує та
виконує повороти узгоджено
з автомобілями (за швидкості
до 60 км/год), що рухаються
поруч.
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Безпека

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ СМУГИ РУХУ
Залиште задачу підтримання відповідної смуги
руху саме цій системі. Зображення виводиться
на дисплей на панелі приладів.
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Безпека

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Ця система здійснює автоматичне перемикання
ближнього/дальнього світла фар, забезпечуючи комфорт
і безпеку руху в транспортному потоці.
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПРИ БУКСИРУВАННІ ПРИЧЕПА
Вам потрібно припаркувати
автомобіль із причепом?
Система допомоги дозволяє
зробити це легко й безпечно.
Ця корисна система контролює
автомобіль під час його
повільного руху заднім ходом.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Безпека

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ*
Система розпізнавання
дорожніх знаків у поєднанні
з багатофункціональною
камерою та навігаційною
системою дозволяє
розпізнавати та відображати
певні дорожні знаки на дисплеї
на панелі приладів та дисплеї
навігаційної системи.
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БЕЗПЕКА – В ПЕРШУ ЧЕРГУ.
І В ДРУГУ…

Безпека

В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі активно вплинути
на наслідки, спрацьовують елементи системи пасивної безпеки
автомобіля, такі як подушки безпеки. Автомобіль може бути
укомплектований аж 9 подушками безпеки.

ФРОНТАЛЬНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового
колеса, а подушка безпеки пасажира переднього сидіння — в панелі
приладів. За необхідності ї ї можна відк лючити, коли на переднє
пасажирське сидіння встановлюється дитяче крісло безпеки.

КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ
Колінна подушка безпеки, розташована
під рульовою колонкою, забезпечує
захист колін і гомілок водія.
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ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ
Розкриваючись, подушки-шторки
створюють «повітряну завісу», яка
захищає людей на передніх та крайніх
задніх сидіннях від травм голови.

Безпека

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Чотири бокові подушки безпеки призначені
для захисту тазу та грудної к літки водія та інших
пасажирів у випадку бокового зіткнення.
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УБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІТЕЙ

Безпека

KODIAQ — це ідеальний варіант для всіх, хто прагне
максимально убезпечити своїх дітей під час подорожі.
Міцний і надійний кузов із безліччю продуманих
елементів безпеки забезпечить захист маленьких
пасажирів за будь-яких обставин. Насолоджуйтеся
почуттям абсолютної впевненості та спокою.

ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ
Діти, розміщені на задніх сидіннях,
подорожуватимуть в абсолютній
безпеці й комфорті. Посадка малюків
на задні сидіння перетвориться для
Вас на справжнє задоволення завдяки
великому отвору дверей і просторості
задньої частини салону. Задні крайні
сидіння мають спеціальні кріплення
Isofix для надійного встановлення двох
дитячих крісел безпеки.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕХАНІЗМ
БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ
Лише одне натискання кнопки
здатне зробити подорож
ще безпечнішою для Ваших
дітей. Механізм блокування
не дозволить дітям випадково
відчинити задні двері або вікна.
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Потужність

СИЛА
ВІД ПРИРОДИ

У кожної родини своя історія подорожей: часті поїздки в гори
або довготривалі подорожі автомагістралями. Буксирування причепа.
Кружляння вуличками міста або експедиція в умовах бездоріжжя.
Незалежно від Ваших вподобань ми маємо альтернативні варіанти для
задоволення найвибагливіших потреб будь-якої родини. І за всіх умов
Ви гідно оціните динамізм, поєднаний із економною витратою палива.

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ*
Система динамічного керування шасі постійно оцінює умови руху (гальмування, прискорення,
повороти) і відповідно реагує на їх зміну, адаптуючи характеристики системи амортизації
та рульового керування. Система DCC завжди доповнюється функцією вибору режиму
керування Driving Mode Select, яка передбачає наступні режими: Comfort, Normal і Sport.

ПРОГРЕСИВНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ**
Вражаюча керованість автомобіля стала ще кращою завдяки
прогресивному підсилювачу. Вимагаючи від водія мінімум зусиль
щодо повороту рульового колеса, ця система забезпечує неймовірно
динамічне керування, особливо під час проходження поворотів.

* Для України доступна тільки опція Driving Mode Select.

** Недоступно для ринку України.
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ТРАНСМІСІЯ
Автомобіль оснащений
7-ступінчатою DSG (трансмісією
з прямим перемиканням передач).

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ
Пропонуються двигуни потужністю в 110 кВт і 147 кВт. Зважаючи
на суворі стандарти щодо викидів, дизельні двигуни оснащені
системою селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих
газів (Selective Catalytic Reduction). Ця система забезпечує
впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту
(NOx). Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 18 л, а його
витрата залежить від стилю керування автомобілем.

Потужність

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН
Бензиновий двигун демонструє
потужність у 132 кВт.
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Потужність

ПРИСТОСУВАННЯ
ДО БУДЬ-ЯКОГО
СЕРЕДОВИЩА

KODIAQ із системою повного привода (4x4) наділений авантюрним
характером і величезним потенціалом. Хоча Ви однозначно
оціните по заслузі його маневреність у звичайних поїздках,
але справжнє задоволення отримаєте під час руху по пересіченій
місцевості. Круті підйоми, глибокі низини, гравій, бруд, сніг, вибоїни
на дорогах? Які можуть бути проблеми? Жодних!

СИСТЕМА ПОВНОГО ПРИВОДА
Робота привода 4x4 забезпечується міжосьовою багатодисковою муфтою з електронним
керуванням. Підк лючення заднього моста здійснюється автоматично, завдяки чому
за нормальних умов руху автомобіль використовує переваги привода на передні колеса,
а за ск ладних дорожніх умов демонструє відмінну тягу системи повного привода.
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ТРАНСМІСІЯ DSG ТА ПРИВОД 4X4
За яких би умов Вам не довелося подорожувати,
насолоджуйтеся абсолютним комфортом руху в автомобілі,
який оснащений системою повного привода (4x4) та
автоматичною 7-ступінчатою DSG (трансмісія з прямим
перемиканням передач), а також вирізняється вражаючою
паливною економічністю.

РЕЖИМ OFF-ROAD
Завдяки інтелектуальній системі Off-Road-Mode, яка працює за умови руху зі швидкістю до 30 км/год, Ви подолаєте
найск ладнішу місцевість. Ця система регулює роботу двигуна, електронних систем допомоги та системи курсової стійкості.
Індикатори активованих функцій відображаються на дисплеї інформаційно-розважальної системи.

Потужність

РЕЖИМ SNOW
До режимів керування, передбачених
для моделей із системою повного привода,
входить режим Snow, який забезпечує
відмінну маневреність автомобіля навіть
на ковзких поверхнях.

LAURIN &
KLEMENT
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НА РІВЕНЬ ВИЩЕ
Найкращу версію комплектації ŠKODA KODIAQ названо на честь
наших засновників — Laurin і Klement. Оскільки ця версія носить
їх імена, про економію навіть не може бути мови. Хромована
решітка радіатора, ексклюзивні шильдики Laurin & Klement,
унікальні 19-дюймові легкосплавні диски Sirius кольору антрацит
та оздоблення салону диктують новий стиль. Також можна
вибрати 20-дюймові легкосплавні диски Vega або Ignite кольору
антрацит з ширшими шинами 255/40 R20, які додають автомобілю
більш динамічного вигляду.

Laurin & Klement

СТИЛІЗОВАНІ ДЕТАЛІ
Декоративна накладка кольору Piano Black
із написом Laurin & Klement.

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Інтер’єр хизується бежевою або чорною
оббивкою з натуральної шкіри,
а на спинках сидінь вишитий логотип
Laurin & Klement. Сидіння водія
стандартно оснащене електроприводом
керування та функцією запам’ятовування
положення. Опційно пропонуються
вентильовані передні сидіння, завжди
в комбінації з перфорованою оббивкою
передніх і задніх сидінь з натуральної/
штучної шкіри. Комфорт руху додатково
підвищують ексклюзивні елементи
й обладнання, зокрема багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням,
світлодіодне підсвічування салону
та декоративна строчка на підлокітниках
на дверях.

SCOUT
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ВИЖИВАЮТЬ
НАЙСИЛЬНІШІ

ШИЛЬДИК SCOUT
Оригінальні шильдики
Scout розташовані
на обох передніх
крилах автомобіля.

Щоб подолати будь-які труднощі, спочатку до них потрібно пристосуватися.
Це мантра ŠKODA KODIAQ SCOUT. Зважаючи на спритність KODIAQ
в умовах бездоріжжя, ми зробили крок вперед — створили SCOUT
винятково із системою привода 4x4, який з честю впорається
з найскладнішими умовами майже без жодних зусиль.

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
Декоративні нак ладки з написом KODIAQ
на пороги передніх і задніх дверей.

ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Міцний кузов із захисними пластиковими елементами, вк лючаючи
сріблясту нак ладку на задній бампер, демонструє нестримну жагу
до пригод. Завдяки спеціальному пакету для шасі, до ск ладу якого
входить, наприк лад, нижня захисна нак ладка на двигун і трансмісію,
можна без жодних побоювань з’їжджати на ґрунтову дорогу.
Виразності автомобілю додають 19-дюймові Braga або опційні
19-дюймові Crater (на фото) легкосплавні диски кольору антрацит.

Scout

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Чорна оббивка сидінь у комбінації Alcantara® та натуральної/штучної шкіри, спеціальне оздоблення,
логотип Scout на сидіннях і панелі приладів є характерними особливостями салону (на фото). Опційно
пропонуються вентильовані передні сидіння з оббивкою, яка передбачає поєднання перфорованої
натуральної/штучної шкіри. Також можна вибрати оздоблення Mythos Glossy Black. Для світлодіодного
підсвічування, розташованого по периметру салону, передбачено десять дивовижних варіантів
кольору. Декоративна строчка на підлокітниках на дверях підсилює відчуття комфорту.

SPORTLINE
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СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ
КОЖНОГО КОЛА
З ПРИСКОРЕННЯМ СЕРЦЕБИТТЯ
Спортивний дизайн автомобіля відмінно підкреслить
Ваш невгамовний характер. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
робить пригоди не схожими одна на одну.

ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Елементи чорного кольору,
такі як корпуси зовнішніх
дзеркал заднього огляду,
окантовка решітки радіатора і спойлер, роблять
автомобіль унікальним на вигляд. Надійність KODIAQ
ідеально поєднується з індивідуалістичними акцентами
версії SportLine. Легкосплавні диски кольору антрацит
(на фото — 20-дюймові опційні диски Vega) наголошують
на спортивному виконанні автомобіля. Можна вибрати
ширші 20-дюймові легкосплавні диски Ignite кольору
антрацит із ширшими шинами 255/40 R20, які додають
моделі більш динамічного вигляду.
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СТИЛІЗОВАНІ ДЕТАЛІ
Панель приладів декорована вражаючим
оздобленням Carbon та оригінальним
шильдиком із написом SportLine.

СТИЛЬНІ ПАНЕЛІ ДВЕРЕЙ
Панелі дверей також оздоблені Alcantara®,
яка вирізняється своєю неповторністю
і довговічністю.

SportLine

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Оббивка сидінь передбачає комбінування чорної Alcantara® та натуральної/штучної
шкіри з сріблястою строчкою. Спортивні передні сидіння та стеля чорного кольору
підкреслюють спортивний стиль інтер’єру, а декоративна строчка на підлокітниках
на дверях підсилює відчуття комфорту. Сидіння водія стандартно оснащене
електроприводом керування та функцією запам’ятовування положення. В темний час
доби можна насолоджуватися розташованим по периметру салону світлодіодним
підсвічуванням, вибравши будь-який із десяти запропонованих кольорів.
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ВЕРСІЯ
AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає чорні рейлінги на даху, радіоприймач
Swing з Bluetooth та 8 динаміків, систему запуску двигуна без ключа Kessy Go, складані
зовнішні дзеркала заднього огляду, двозонну систему кондиціювання повітря CLIMATRONIC,
підігрів передніх сидінь, круїз-контроль та задній парктронік, підсвічування простору на рівні
ніг водія та пасажира на передньому сидінні, передні сидіння з поперековою опорою,
відділення Jumbo Box, передній і задній підлокітники, відділення для зберігання парасолей
всередині передніх дверей (включаючи парасолі), тканинні килимки і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Anthracite Light Brushed
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Anthracite Light Brushed
Тканинна оббивка

Повний асортимент оббивки див на стор. 72 і 73.

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BROWN
Оздоблення Mistral
Тканинна оббивка
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ВЕРСІЯ
STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає хромоване обрамлення бокових вікон,
систему санкціонованого доступу та запуску двигуна без ключа KESSY FULL, інформаційнорозважальну систему BOLERO з голосовим керуванням, Bluetooth та технологію SmartLink+,
декоративну строчку на підлокітниках на дверях, багатофункціональне кермо зі шкіряним
оздобленням та підігрівом, задні світлодіодні ліхтарі, систему автоматичного перемикання
світла фар, бортовий комп’ютер із кольоровим дисплеєм, систему контролю дистанції
попереду та позаду під час паркування, кольорове світлодіодне підсвічування салону
і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Waves, оббивка
з тканини/натуральної/штучної шкіри
або замші/натуральної/штучної шкіри

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Mythos Glossy Black
Оббивка з замші/натуральної/штучної шкіри
Оздоблення керма Sports
ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE* АБО BLACK
Оздоблення Waves
Оббивка з замші/натуральної/штучної шкіри
або натуральної/штучної шкіри

* Доступно також зі стелею чорного кольору.
Повний асортимент оббивки див на стор. 72 і 73.
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ВЕРСІЯ
LAURIN
& KLEMENT

Стандартне обладнання версії Laurin & Klement передбачає сріблясті рейлінги на даху, тоновані
вікна SunSet у задній частині салону, світлодіодні фари з системою AFS, навігаційну систему
Amundsen з WLAN і підтримкою Care Connect + Infotainment Online, звукову систему Canton
з 10 динаміками та цифровим еквалайзером, зовнішні дзеркала заднього огляду з функціями
автоматичного складання та запам’ятовування положення, сидіння водія з електроприводом
керування й функцією запам’ятовування положення, прогресивний підсилювач рульового
керування, світлодіодне підсвічування салону, декоративну строчку на підлокітниках на дверях,
систему контролю дистанції попереду і позаду під час паркування, систему кругового огляду,
вибір режиму керування з функцією OFF ROAD, підігрів всіх сидінь і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BEIGE* АБО BLACK
Оздоблення Piano Black
Оббивка з натуральної/штучної шкіри
або перфорованої натуральної/штучної шкіри

* Доступно також зі стелею чорного кольору.
Повний асортимент оббивки див на стор. 72 і 73.

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BEIGE*
АБО BLACK
Оздоблення Piano Black
Оббивка з натуральної/штучної шкіри
або перфорованої натуральної/штучної
шкіри
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ВЕРСІЯ
SCOUT

Дізнайтеся, що таке пригоди в абсолютному комфорті. Обладнання версії передбачає, серед іншого
та додатково до версії Ambition, захисні шторки-подушки безпеки, багатофункціональне кермо
з підігрівом, інформаційно-розважальну систему BOLERO з голосовим керуванням, Bluetooth та технологію SmartLink+, систему контролю дистанції попереду та позаду під час паркування, світлодіодне
кольорове підсвічування салону, систему автоматичного перемикання світла фар, декоративну
строчку на підлокітниках на дверях, вишукані сталеві накладки на педалі і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР SCOUT
Оздоблення Ash Brown
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри
або перфорованої натуральної/штучної шкіри
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ІНТЕР’ЄР SCOUT
Оздоблення Ash Brown
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри
або перфорованої натуральної/штучної шкіри
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ВЕРСІЯ
SPORTLINE

ІНТЕР’ЄР SPORTLINE
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри
Оздоблення Carbon, стеля чорного кольору
Спортивні сидіння та кермо

Кожен сантиметр інтер’єру розроблений з метою забезпечити максимальну спортивну функціональність та водночас подарувати відчуття розкоші. Обладнання версії передбачає спортивне
багатофункціональне кермо з оздобленням із перфорованої шкіри та підігрівом, світлодіодне
підсвічування салону, декоративну строчку на підлокітниках на дверях, вишукані сталеві
накладки на педалі, сидіння водія з електроприводом керування і функцією запам’ятовування
положення та прогресивний підсилювач рульового керування. Крім того, впроваджено безліч
технологій світового класу — від навігаційної системи до повністю світлодіодних фар.
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ІНТЕР’ЄР SPORTLINE
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри
Оздоблення Carbon, стеля чорного кольору
Спортивні сидіння та кермо

Бежева замша/натуральна/штучна шкіра — Style*

Бежева/чорна тканина — Style

Коричнева/чорна тканина — Ambition

Чорна антрацитова тканина — Ambition

Чорна/сіра тканина

Індивідуалізація

ОББИВКА

Сіра/чорна тканина — Style
Бежева перфорована
натуральна/штучна шкіра —
Laurin & Klement*, Style*
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Чорна натуральна/штучна шкіра —
Laurin & Klement, Ambition*, Style*

Індивідуалізація

* Додаткове обладнання

Чорна тканина/чорна натуральна/штучна шкіра — Ambition*, Style*

Бежева тканина/чорна
натуральна/штучна шкіра — Style*

Чорна замша/натуральна/штучна шкіра — Ambition*, Style*

Чорна перфорована
натуральна/штучна шкіра —
Laurin & Klement*, Style*
Бежева натуральна/штучна шкіра — Laurin & Klement, Style*
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CANDY WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

BUSINESS GREY METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ КУЗОВА
74

LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

EMERALD GREEN METALLIC

MAGNETIC BROWN METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC*

MAGIC BLACK METALLIC

Індивідуалізація
VELVET RED METALLIC

* Доступний з вересня 2019 р.
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КОЛІСНІ ДИСКИ

Індивідуалізація

19-дюймові легкосплавні диски
TRIGLAV, антрацит*

* Тільки для версії SportLine.
** Тільки для версії Laurin & Klement.

20-дюймові легкосплавні диски
IGNITE, антрацит*/**

20-дюймові легкосплавні диски
VEGA, антрацит

19-дюймові легкосплавні диски
SIRIUS

19-дюймові легкосплавні диски
TRIGLAV, чорні

18-дюймові легкосплавні диски
ELBRUS

18-дюймові легкосплавні диски
TRITON

*** Тільки для версії Scout.
**** Доступні кольору антрацит тільки для версії Scout.

***** Доступні тільки сріблястого кольору.
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18-дюймові легкосплавні диски
TRINITY, антрацит*****

19-дюймові легкосплавні диски
BRAGA, антрацит***

17-дюймові легкосплавні диски
RATIKON

19-дюймові легкосплавні диски
CRATER, чорні****

17-дюймові легкосплавні диски
MITYKAS

19-дюймові легкосплавні диски
TRIGLAV

17-дюймові ковпаки маточини
BORNEO

Наявність та мож ливість замовлення необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Індивідуалізація

19-дюймові легкосплавні диски
SIRIUS, антрацит**
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 TSI / 132 кВт 4x4
(DQ500-7A)

2,0 TDI CR / 110 кВт 4x4
(DQ381-7A)

2,0 TDI CR/ 147 кВт 4x4
(DQ381-7A)

Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього
впорскування під високим тиском

Дизельний із турбонаддувом, система безпосереднього
впорскування під високим тиском Common Rail

Дизельний із турбонаддувом, система безпосереднього
впорскування під високим тиском Common Rail

4/1984

4/1968

4/1968

Макс. потужність/Оберти (кВт (к. с.)/хв )

132 (180)/3900–6000

110(150)/3000–4200

147 (200)/3500–4200

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

320/1400–3940

360/1600–2750

400/1750–3000

Екологічний стандарт

EU6W*

EU6AP*

EU6AP*

Паливо

Неетилований бензин, RON/ROZ мін. 95**

Дизельне паливо, CZ 51**

Дизельне паливо, CZ 51**

ДВИГУН
Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)
-1

ПОТУЖНІСТЬ
Максимальна швидкість (км/год)

205 (204)

197 (196)

213 (212)

Прискорення 0–100 км/год (с)

8,2 (8,4)

9,4 (9,6)

7,6 (7,8)

Витрата палива 99/100 (л/100 км)***
міський цикл

9,0–10,6 (9,0–10,7)

5,9–6,1

6,4–6,6 (6,4–6,6)

заміський цикл

6,3–6,4 (6,3–6,5)

4,4–4,7 (4,5–4,7)

4,7–4,9

комбінований цикл

7,3–8,0 (7,3–8,1)

5,0–5,2 (5,0–5,2)

5,3–5,5 (5,3–5,6)

Викиди CO2 (г/км)*

168–183 (168–185)

131–137 (132–138)

140–145 (141–146)

Діаметр розвороту (м)

12,2

12,2

12,2

Тип

4x4

4x4

4x4

Зчеплення

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням

Трансмісія

Автоматична 7-ступінчата DSG

Автоматична 7-ступінчата DSG

Автоматична 7-ступінчата DSG

Споряджена маса (у стандартній версії, вага
водія — 75 кг) (кг)

1706–1921 (1745–1954)

1730–1945 (1798–2003)

1746–1961 (1789–1994)

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове
обладнання (кг)

481–696 (595–736)

485–700 (576–765)

483–698 (576–761)

ПРИВОД

Технічні характеристики

ВАГА

Загальна вага (кг)

2327 (2370–2483)

2380 (2472–2514)

2369 (2460–2500)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

750

750

750

Навантаження причепа з гальмами
(нахил — 12 %) (макс., кг)

2200 (2000)

2300–2500 (2000)

2300–2500 (2000)

Об’єм паливного бака (л)

60

58+18 SCR

58+18 SCR

* Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична
нейтралізація відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів
азоту (NOx). Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 20 л, споживання залежить від манери керування,
робочої температури системи, погодних умов. Розчин необхідно доливати під час експлуатації автомобіля.
** Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна.
Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2]
(ДСТУ 4840).
*** Зазначені показники витрати палива обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано
за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості
дорожнього покриття). Інформація щодо технічних характеристик є актуальною на момент публікації каталога
для базових моделей без додаткового обладнання, тому може бути змінена.

( ) Для 7-місної версії моделі.
TSI — Бензиновий двигун з турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском.
TDI СR — Дизельний двигун з турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском
Common-Rail.
Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 18 л.
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Кузов

Габаритні розміри

Тип

5/7-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

4697 / 1882

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,323–0,334 (0,324–0,341) — залежно від моделі двигуна

Висота (мм)

1660 / 1681 (1659 / 1680)

Колісна база (мм)

2788

Передня вісь

Шасі
Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм)

1586 / 1576

Задня вісь

Багатоважільна підвіска з поздовжнім і поперечним важелями та торсіонним
стабілізатором

Дорожній просвіт (мм)

191–199 (191–198)

Внутрішні розміри

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

– передні гальма

Дискові із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Ширина салону, передня/задня частина (мм)

1527 / 1510 (1527 / 1511 / 1270)

– задні гальма

Дискові

Корисна висота салону, передня/задня частина (мм)

1059 / 1015 (1059 / 1015 / 905)

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Об’єм багажного відділення (макс., л):

Диски

7.0J x 17" (Ambition)

Шини

215/65 R17

без запасного колеса, з піднятими/складеними спинками задніх сидінь

835 / 2065 (270 / 765 / 2005)

1586

1576

2087

1882

15,9°

19,4
4°

1165

1510

1527

835 л

1379

1015

1681

1059

5-МІСНА МОДЕЛЬ

898

2788

1009

4697

1576

2087

1882

898

2788
4697

1009

1379

1270

1511

Технічні характеристики

1586

15,6°

19,3°

270 л
477

1527

905

1015

1680

1059

7-МІСНА МОДЕЛЬ

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);
Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир:
«Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; Краматорськ: «Талісман»,
(06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький: «Авто-Шанс»,
(0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь: «Автоцентр
Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачево: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332;
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 705 8855; Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Рівне: «Вік-Експо»,
(0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків»,
(057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; Херсон: ТОВ «Автоцентр Херсон», (050) 318 8804; (050) 412 4400; Хмельницький: Торговий дім
«Євромоторс», (0382) 71 5000; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.02.2021.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.
www.skoda-auto.ua

ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки каталога до друку. Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення
про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть
дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 01 лютого 2021 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
www.skoda-auto.ua

http://www.facebook.com/skoda.ua

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.ua

