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ŠKODA KODIAQ
SCOUT, SPORTLINE A RS
CENÍK

ŠKODA KODIAQ

SCOUT

SPORTLINE

RS

132 – 134

–

871 900

–

132 – 135

–

921 900

–

6,9

157 – 158

1 021 900

1 021 900

–

2,0 TDI / 110 kW AP(1)

5,0

131

–

975 900

–

2,0 TDI / 110 kW 4×4(1)

5,4

146

990 900

990 900

–

2,0 TDI / 110 kW 4×4 AP(1)

5,5

144 – 145

1 040 900

1 040 900

–

2,0 TDI / 140 kW 4×4 AP(1)

5,6 – 5,8

147 – 152

1 072 900

1 072 900

–

6,4

168

–

–

1 199 900

Komb. spotřeba*
[l/100 km]

Komb. emise CO2*
[g/km]

1,5 TSI ACT / 110 kW

5,8 – 5,9

1,5 TSI ACT / 110 kW AP

5,8 – 5,9

2,0 TSI / 140 kW 4×4 AP

MOTORIZACE

2,0 Bi-TDI / 176 kW 4×4 AP

(1)

O dostupnosti dalších motorizací se informujte u Vašeho prodejce ŠKODA.

STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný v České republice
vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 do konce roku 2019 takto vrátíme do naší přírody více než 912 000 sazenic.
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech.
Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ naleznete na www.skoda-auto.cz.

ŠKODA Financial Services

ŠKODA Pojištění

Mobilita PLUS

Předplacený servis
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STANDARDNÍ VÝBAVA
• SCOUT

• SPORTLINE

• RS

Kola z lehké slitiny: Braga, antracitová (7J×19“)
Přední nárazník se spoilerem a zadní s difuzorem
Logo SCOUT na blatníku, dekorační liště, čalounění sedadel
a animaci infotainmentu
Stříbrné nápisy na víku zavazadlového prostoru
Chromované lišty oken
Specifická dekorační lišta
Zadní TOP LED světla
Vnější zpětná zrcátka matně stříbrná, s pamětí
Ambientní LED osvětlení interiéru
LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení a LED
přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování
(Corner)
Interiér Alcantara/kůže, výplně dveří čalouněné Alcantarou
Vyhřívaný volant
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Asistent rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert)
Barevný Maxi Dot
Volba jízdního režimu (Driving Mode Select) s Off-Road funkcí
Progresivní řízení
Vkládané tkané koberce
Akustická skla
Sunset – zatmavená zadní okna
KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrou
a pamětí
Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem
Vyhřívání předních a zadních sedadel
Paket pro špatné cesty
Střešní nosič, stříbrný
Infotainment Amundsen 8“ s navigací, MapCare, Infotainment
online na 1 rok, 2× slot na SD kartu, USB, Apple konektivita,
Bluetooth s hlasovým ovládáním, SmartLink+

Kola z lehké slitiny: Triglav, antracitová (7J×19“)
Přední nárazník se spoilerem a zadní s difuzorem
Logo SPORTLINE na blatníku, dekorační liště a animaci
infotainmentu
Černé nápisy na víku zavazadlového prostoru
Maska chladiče černá
Specifická dekorační lišta
Zadní TOP LED světla
Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná, s pamětí
Ambientní LED osvětlení interiéru
LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení a LED
přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování
(Corner)
Sportovní sedadla, interiér Alcantara/kůže, se stříbrným
prošitím, výplně dveří čalouněné Alcantarou
Sportovní volant
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Asistent rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert)
Barevný Maxi Dot
Volba jízdního režimu (Driving Mode Select), pro 4×4
s Off-Road funkcí
Progresivní řízení
Vkládané tkané koberce
Akustická skla
Sunset – zatmavená zadní okna
KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrou
a pamětí
Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem
Vyhřívání předních sedadel
Boční ochranné lišty v barvě vozu
Infotainment Amundsen 8“ s navigací, MapCare, Infotainment
online na 1 rok, 2× slot na SD kartu, USB, Apple konektivita,
Bluetooth s hlasovým ovládáním, SmartLink+

Kola z lehké slitiny: Xtreme, antracitová (8J×20“)
Přední nárazník se spoilerem a zadní s difuzorem
Logo RS na masce chladiče a víku zavazadlového prostoru,
volantu, sedadlech a animaci infotainmentu
Černé nápisy na víku zavazadlového prostoru
Červeně lakované brzdové třmeny
Specifická dekorační lišta
Zadní TOP LED světla
Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná, s pamětí
Ambientní LED osvětlení interiéru
LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení a LED
přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování
(Corner)
Sportovní sedadla, interiér Alcantara/kůže, s červeným
prošitím, výplně dveří čalouněné Alcantarou
Sportovní volant
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Asistent rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert)
Virtuální kokpit
Adaptivní podvozek (DCC) a volba jízdního režimu
(Driving Mode Select) s Off-Road funkcí
Progresivní řízení
Vkládané tkané koberce
Dynamic Sound Boost
Sunset – zatmavená zadní okna
KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrou
a pamětí
Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem
Vyhřívání předních sedadel
Sound System CANTON
Infotainment Amundsen 8“ s navigací, MapCare, Infotainment
online na 1 rok, 2× slot na SD kartu, USB, Apple konektivita,
Bluetooth s hlasovým ovládáním, SmartLink+

PAKETY
• SCOUT

• SPORTLINE

• RS

Paket Safety:
asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) včetně
varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, asistent
změny jízdního pruhu (Side Assist) a asistent vyparkování
(Rear Traffic Alert), asistent dálkových světel (Auto Light
Assist) – automatické přepínání dálkových a potkávacích
světel, proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist)
a boční airbagy vzadu

Paket Safety:
asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) včetně
varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, asistent
změny jízdního pruhu (Side Assist) a asistent vyparkování
(Rear Traffic Alert), asistent dálkových světel (Auto Light
Assist) – automatické přepínání dálkových a potkávacích
světel, proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist)
a boční airbagy vzadu

Paket Safety:
asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) včetně
varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, asistent
změny jízdního pruhu (Side Assist) a asistent vyparkování
(Rear Traffic Alert), asistent dálkových světel (Auto Light
Assist) – automatické přepínání dálkových a potkávacích
světel, proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist)
a boční airbagy vzadu

Paket Multimedia:
Infotainment Columbus 9,2“, Bluetooth s rSAP a LTE,
bezdrátové nabíjení a spojení s vnější anténou, DAB, Media
Command, rozpoznání dopravních značek (Travel Assist),
Infotainment Online na 1 rok

Paket Multimedia:
Infotainment Columbus 9,2“, Bluetooth s rSAP a LTE,
bezdrátové nabíjení a spojení s vnější anténou, DAB, Media
Command, rozpoznání dopravních značek (Travel Assist),
Infotainment Online na 1 rok

Paket Multimedia:
Infotainment Columbus 9,2“, Bluetooth s rSAP a LTE,
bezdrátové nabíjení a spojení s vnější anténou, DAB, Media
Command, rozpoznání dopravních značek (Travel Assist),
Infotainment Online na 1 rok
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SCOUT

SPORTLINE

RS

Paket Safety v hodnotě 33 800 Kč

25 000

25 000

25 000

Paket Multimedia v hodnotě 38 500 Kč

30 000

30 000

30 000

Škrabka na led na krytu otvoru palivové nádrže







Odkládací prostor pro výstražnou vestu ve všech bočních dveřích







ESC včetně ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, XDS+ a multikolizní brzdy (MKB)







Kontrola tlaku v pneumatikách







2 600

2 600

2 600

Elektrická parkovací brzda s funkcí Autohold







Asistent rozjezdu do kopce







Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) a asistent vyparkování (Rear Traffic Alert)

11 000

11 000

11 000

Proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist) a boční airbagy vzadu

PAKETY

SIMPLY CLEVER

BEZPEČNOST

Přímá kontrola tlaku v pneumatikách (ventilky se senzorem tlaku) (k dispozici v průběhu srpna 2019)

10 300

10 300

10 300

Asistent rozpoznání únavy řidiče (Driver Alert)







Front Assist – sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla včetně automatického zpomalování a brzdění,
včetně funkce ochrany chodců (Pedestriant Monitor)







Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) včetně varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu,
asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

20 000

20 000

20 000

Rozpoznání dopravních značek (Travel Assist) (pouze s navigačním systémem)

2 000

2 000

2 000

Asistenční paket: asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist), asistent změny jízdního pruhu (Side Assist),
adaptivní tempomat do 210 km/h (ACC), Emergency Assist, asistent při jízdě v koloně (Traffic Jam Assist)
(pouze s automatickou převodovkou)

37 200

37 200

37 200

Airbagy řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče







Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači







Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu (na vnějších místech s přitahovači)







Tři hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné







Imobilizér







 / 1 100

 / 1 100

 / 1 100

/–

–/

–/–

0

–

–

–/–

12 700 / –

–/

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofix a pásem TopTether
na zadních sedadlech / Isofix na sedadle spolujezdce

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Kola z lehké slitiny – 19“ Braga antracitová / Triglav antracitová
Kola z lehké slitiny – 19“ Crater antracitová, leštěná
Kola z lehké slitiny – 20“ Vega antracitová, leštěná / Xtreme antracitová, leštěná
Kola z lehké slitiny – 20“ Ignite antracitová, leštěná

–

32 800

8 300

Pneumatiky se zvýšenou pevností







Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)







Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik

2 100

–

–

Rezervní kolo ocelové (dojezdové), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik

2 100

2 100

–

LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení a LED přední mlhové světlomety s přisvěcováním
při odbočování (Corner)







Zadní TOP LED světla







Světelný a dešťový asistent (Coming home, Leaving home, Tunnel light, Day light, dešťový senzor)







3 500

3 500

3 500

Asistent dálkových světel (Auto Light Assist) – automatické přepínání dálkových a potkávacích světel
Tónovaná skla / Sunset – zatmavená zadní okna

/

/

/

Panoramatická posuvná střecha

32 000

32 000

32 000

Vyhřívané čelní sklo

5 900

5 900

5 900

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla







Výsuvné integrované ostřikovače světlometů







Zadní stěrač Aero s ostřikovačem







Příprava pro tažné zařízení







14 500

14 500

14 500

Paket pro špatné cesty



5 300

5 300

Černý paket – zrcátka v barvě vozu, černé lišty oken, střešní nosič černý

0

–

–

/–

–/

–/

Nástupní prahy

18 900

18 900

18 900

Modrá Energy



–

–

10 600 / 10 600

–/

–/

Sklopné tažné zařízení, elektronicky uzamykatelné včetně stabilizace přívěsu

Střešní nosič, stříbrný / černý (lesklý pro RS)

Bílá Candy / šedá Steel
Metalické barvy

17 500

0

6 900

Metalické barvy červená Velvet a černá Crystal

23 800

6 300

13 200



–

–

Chromované lišty oken
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VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Dekorační lišty – Ash Wood



–

–

Dekorační lišty – Carbon

–





Dekorační lišty – Mythos Glossy Black

0

–

–

Interiér Alcantara/kůže



–

–

Sportovní sedadla, interiér Alcantara/kůže

–





LED paket vnitřního osvětlení (ambientní LED osvětlení interiéru, čtecí LED lampičky vpředu a vzadu,
Make‑up zrcátka v slunečních clonách s LED osvětlením, osvětlení prostoru pro nohy vpředu i vzadu)







Malý kožený paket(2) pro 3ramenný volant







3ramenný vyhřívaný kožený multifunkční volant pro rádio a telefon / s ovládáním automatické převodovky
DSG

/

–/–

–/–

3ramenný sportovní kožený multifunkční volant pro rádio a telefon / s ovládáním automatické převodovky
DSG

–/

–/–

/

3ramenný vyhřívaný sportovní kožený multifunkční volant pro rádio a telefon / s ovládáním automatické
převodovky DSG

–/–

3 000 / 3 000

– / 3 000

Vyhřívání předních / zadních sedadel

/

 / 7 000

 / 7 000

Ventilace předních sedadel
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrou a pamětí
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s bederní opěrou a pamětí

22 000

–

–







15 000

15 000

15 000

Zadní opěradlo dělené, sklopné







Zadní loketní opěra







Sklopení opěradel zadních sedadel ze zavazadlového prostoru







Třetí řada sedadel, mezipodlaha, loketní opěra vzadu a signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů

19 500

19 500

15 000

Vyjímatelný vak Unibag – pro dva páry lyží

3 000

3 000

3 000

Stínicí rola pro zadní boční skla, mechanická

3 600

3 600

3 600







2 000

–

–





–

8 900

8 900



22 000

22 000



/

/

/

Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou mezi předními sedadly
Sklopný stolek na zadní straně opěradel předních sedadel
Barevný Maxi Dot
Virtuální kokpit
Adaptivní podvozek (DCC)
Volba jízdního režimu (Driving Mode Select) / s Off-Road funkcí (pouze pro vozy s pohonem všech kol)
Personalizace včetně třetího klíčku

1 000

1 000

1 000

Start-Stop systém a rekuperace brzdné energie







Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu







Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko s automatickým
stmíváním







KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování (dva sklopné klíčky)







Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem a Safe systém

7 500

7 500

7 500

Rozšířené opatření pro tlumení hluku v interiéru

2 000

2 000

2 000







Climatronic – automatická dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru a automatické
cirkulace
Climatronic – automatická třízónová klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru a automatické
cirkulace

7 000

7 000

7 000

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním (pouze s vyhřívanými sedadly)

23 800

23 800

23 800

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu







13 000

13 000

13 000







9 000 / 14 000

9 000 / 14 000

9 000 / 14 000







Adaptivní tempomat do 210 km/h (ACC)

17 200

17 200

17 200

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru

10 000

10 000

10 000

Virtuální pedál – bezdotykové otevírání a zavírání pátých dveří (včetně elektrického otevírání a zavírání)

13 600

13 600

13 600

Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel







Schránka na brýle







Odkládací schránka na deštník včetně deštníku (ve výplních dveří řidiče)







Ozdobné prahové lišty vpředu







Kryty pedálů z ušlechtilé oceli







Vkládané tkané koberce







Vkládané tkané koberce Lounge Step

2 100

2 100

2 100

Síťový program, odkládací schránky kufru + 4 háčky

1 400

1 400

1 400

Dělicí síť

5 700

5 700

5 700

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru

4 500

4 500

–

Roletový kryt zavazadlového prostoru







Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru

1 000

1 000

–

Family paket II (elektronická dětská pojistka zadních dveří, odpadkový koš, sluneční clona bočních oken
vzadu, ochrana hran bočních dveří (Door Edge Protection))

6 700

6 700

6 700

Paket pro spaní (komfortní hlavové opěrky na krajních sedadlech 2. řady, přikrývka v cestovním pouzdru,
stínicí rola pro zadní boční skla – mechanická, vkládané tkané koberce Lounge Step)

6 100

6 100

6 100

Parkovací asistent – robotizované parkování podélně a kolmo k vozovce
Zadní parkovací kamera (Rear View Camera) s ostřikovačem
Panoramatický kamerový systém (Area View) / včetně asistentu manévrování s přívěsem (Trailer Assist)
(pouze se sklopným tažným zařízením)
Tempomat s omezovačem rychlosti
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 / 8 repro

 / 8 repro

 / 10 repro

12 000

12 000



AUDIO, TELEFONY, NAVIGACE A KONEKTIVITA
Příprava pro rádia ŠKODA / počet reproduktorů
Sound System CANTON s 8 reproduktory, centrálním reproduktorem, subwooferem a digitálním ekvalizérem
a výstupním výkonem 575 W, dojezdová rezerva
Infotainment Amundsen 8“ s navigací, MapCare, Infotainment online na 1 rok, 2× slot na SD kartu, USB,
Apple konektivita, Bluetooth s hlasovým ovládáním, SmartLink+







Infotainment Columbus 9,2“ s navigací (včetně mapového podkladu), MapCare, Infotainment Online na 1 rok,
Wi-Fi, DAB – digitální radiopříjem, 2× slot na SD kartu, USB, Apple konektivita, Bluetooth s hlasovým
ovládáním, bezdrátové nabíjení a spojení s vnější anténou, konektivita LTE, SmartLink+

34 700

34 700

34 700

DAB – digitální radiopříjem

3 000

3 000

3 000

Media Command – ovládání infotainmentu ze zadních sedadel prostřednictvím mobilní aplikace

1 800

1 800

1 800

 / 4 100

 / 4 100

 / 4 100

Zdířka USB / druhé USB vpředu a 230V zásuvka s USB vzadu
Funkce SmartLink+ (zrcadlení telefonu a ŠKODA Connect App)
Bluetooth / bezdrátové nabíjení a spojení s vnější anténou
ŠKODA Connect – Care Connect – Tísňové volání (10 let), Proaktivní servis (10 let), Vzdálený přístup (1 rok)
Držák tabletu na opěradlech předních sedadel







 / 6 000

 / 6 000
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ŠKODA CARE
Prodloužený servisní interval
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km







2 000

2 000

2 000

13 200

13 200

13 200

Předplacený servis Standard na 5 let, nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km

23 900 / 31 700 /
51 000

23 900 / 31 700 /
51 000

23 900 / 31 700 /
51 000

Předplacený servis Plus na 5 let, nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km

45 600 / 62 100 /
103 200

45 600 / 62 100 /
103 200

45 600 / 62 100 /
103 200

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ(3)
Příčný střešní nosič

5 649

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, černý

10 382

Plastová vana do zavazadlového prostoru

3 500

Ozdobné krytky ventilků kol

434

Bezpečnostní pás pro psy, velikost S

 základní výbava

– nelze objednat

AP – automatická převodovka

1 519

ACT – automatické odpojování válců

	Motor využívá ke splnění limitů emisního předpisu EU 6 systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue® snižuje emise oxidů dusíku NOx. Toto aditivum
je nutné během provozu vozu doplňovat.
(2)
Malý kožený paket obsahuje 3ramenný volant a hlavici řadicí páky v kůži.
(3)
Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství jsou včetně DPH a nezahrnují cenu montáže.
(1)

* Platí pro pětimístné provedení.
Emise CO2: kombinovaný provoz – od 131 do 168 g/km.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
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SHRNUTÍ
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CENA VOZU

Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6. Benzinové motory jsou
vybaveny filtrem pevných částic GPF. Naftové motory mají systém vstřikování typu common-rail
a jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny
dle nového homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test
Procedure) a v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto ceníku uvedeny dle standardu
NEDC (New European Driving Cycle) do kterého jsou přepočítány. Hodnoty dle standardu WLTP
Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH.
Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav
se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat
v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání
poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
Ceník je platný od 18. 03. 2020 do odvolání.

ORIENTAČNÍ SPLÁTKA OD ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Váš prodejce vozů ŠKODA:

