
KODIAQ
ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA



Η φύση είναι το σπίτι μας, και η επαφή μας 
μαζί της απαραίτητη. Όμως όταν  
ο σύγχρονος τρόπος ζωής γίνεται  
τροχοπέδη, το ŠKODA KODIAQ  
μας προκαλεί να επανασυνδεθούμε  
με ό,τι μετράει περισσότερο.

Διατυπώνοντας μία εντελώς νέα άποψη για την 
εμφάνιση ενός SUV, το εντυπωσιακό εξωτερικό 
του KODIAQ είναι στιβαρό όσο και ελκυστικό. 
Οι 4x4 ικανότητές του, του επιτρέπουν να 
κινείται με άνεση σε κάθε είδους έδαφος, ενώ 
η απαράμιλλη συνδεσιμότητα, η ευρυχωρία και 
η ασυναγώνιστη άνεση ξεσηκώνουν όλη την 
οικογένεια για περιπέτεια. 

Και όπως πάντα, στοιχεία Simply Clever 
«παντρεύουν» τον τολμηρό χαρακτήρα του  
με την πρακτικότητα.

Το KODIAQ είναι ένα ακόμα παράδειγμα της 
φιλοσοφίας της μάρκας να κατασκευάζουμε 
σχεδιαστικά προηγμένα αυτοκίνητα, που 
προσφέρουν άνεση στους επιβάτες και 
κορυφαία οδηγική απόλαυση.

Αυτό σημαίνει Simply Clever. 
Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΥΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ SUV



  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Οι ασημί/μαύρες ράγες οροφής αναδεικνύουν  
το ελκυστικό αμάξωμα. Οι κάθετες μαύρες  
προεκτάσεις που αποτελούν μέρος της αεροτομής  
οροφής, πλαισιώνουν το πίσω παρμπρίζ και βελτιώνουν  
την αεροδυναμική. Τα πίσω φώτα διεισδύουν στα φτερά, 
φωτίζοντας άριστα το αυτοκίνητο από το πλάι.

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Οι έντονες ακμές σε συνδυασμό με τις 
λείες επιφάνειες δημιουργούν μοναδικές 
συνθήκες για αλληλεπίδραση φωτός - 
σκιάς. Οι τετράγωνοι θόλοι των τροχών, 
οι γωνιώδεις λασπωτήρες με τα πλαστικά 
άκρα και τα προστατευτικά καλύμματα των 
μαρσπιέ, επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα 
αυτού του οχήματος για κίνηση σε χώμα.

Έτοιμο να ανταπεξέλθει στις σκληρότερες συνθήκες, το ŠKODA 
KODIAQ εκπέμπει μία επιβλητική δύναμη. Οι ακριβείς, ζωηρές 
γραμμές του αποτυπώνουν τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα  
της ŠKODA για τα SUV, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερη, 
ελκυστική και διαχρονική εμφάνιση. Παρατηρώντας τις 
λεπτομέρειες ή το σύνολο, είναι σαφές ότι εμφάνιση και 
λειτουργικότητα βρίσκονται σε τέλεια αρμονία. Το KODIAQ 
αποπνέει μία δυναμική γοητεία μέσα από ένα συνδυασμό 
στιβαρού αμαξώματος με εντυπωσιακές off road ικανότητες.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
Η φιλοσοφία σχεδίασης των εμπρός προβολέων  
είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του KODIAQ.  
Τα φώτα ομίχλης βρίσκονται στο ύψος της μάσκας,  
για να είναι προστατευμένα  από ζημιές, κάτι που  
επιβεβαιώνει τις off road φιλοδοξίες του αυτοκινήτου.

ΓΟΗΤΕΙΑ
& ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Το KODIAQ ανοίγει νέους ορίζοντες  
με την ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή, 
που ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.
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ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΡΣΠΙΕ
Τη στιλιστική σφραγίδα του αυτοκινήτου 
βάζουν οι διακοσμητικές λωρίδες των μαρσπιέ 
με το λογότυπο KODIAQ, συνδυάζοντας 
το στυλ με την λειτουργικότητα.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ŠKODA/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ
Με το μοναδικό λογότυπο ŠKODA στο πίσω τμήμα, το 
αυτοκίνητο δηλώνει περήφανα την οικογενειακή του 
ταυτότητα.  Η πλαστική λωρίδα ανάμεσα στα κάτοπτρα 
κάνει το αυτοκίνητο πιο ευδιάκριτο και εξυπηρετεί 
αισθητικούς και πρακτικούς σκοπούς. Αγκαλιάζει εξωτερικά 
το χώρο αποσκευών, προστατεύοντας τον προφυλακτήρα 
από ζημιές κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

 

8 9



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
        ΦΩΤΩΝ



Σ
χε

δ
ια

σ
μ

ό
ς

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED
Τα πίσω φώτα έχουν τεχνολογία LED στάνταρ, 
ενώ η αισθητική του κρυστάλλου είναι 
επηρεασμένη από την τέχνη του κυβισμού. 
Οι έντονες ακμές και το χαρακτηριστικό σχήμα 
C, τυπικό στοιχείο των αυτοκινήτων ŠKODA, 
κάνουν το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει.

Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ FULL LED ΜΕ AFS  
ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
Δύο τύποι προβολέων και φώτων ομίχλης 
διατίθενται για το KODIAQ. Κορυφαία είναι 
η τεχνολογία LED. Οι προβολείς LED είναι 
πολύ ισχυροί και καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια. Το AFS (Adaptive Frontlight 
System) προσαρμόζει την ένταση τού 
φωτισμού ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. πόλη, 
αυτοκινητόδρομος, οδήγηση στη βροχή), ενώ 
οι κύριοι προβολείς έχουν μία ενσωματωμένη 
λωρίδα φώτων ημέρας LED. Σε ελλιπείς 
συνθήκες φωτισμού, τα φώτα ομίχλης LED 
αποδεικνύουν την αξία τους, διασφαλίζοντας 
μέγιστη ασφάλεια.

Το καινοτόμο κρυστάλλινο στυλ συναντά την προηγμένη 
τεχνολογία. Με τη μυστηριώδη γοητεία του, το KODIAQ 
φωτισμένο, γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό και ευδιάκριτο  
στο σκοτάδι, παρέχοντας παράλληλα άριστη ορατότητα  
στον οδηγό.
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ΕΜΦΥΤΗ 
ΦΙΝΕΤΣΑ

ΚΡΥΦΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο 
σας χρώμα ανάμεσα από τις δέκα 
εκπληκτικές χρωματικές προτάσεις. 
Σε οχήματα εφοδιασμένα με Virtual 
Cockpit (βλέπε προηγούμενες σελίδες)
ή με έγχρωμη οθόνη Maxi DOT, η επιλογή 
σας θα καθορίζει επίσης το φωτισμό 
του φόντου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟY
Ο διακριτικός φωτισμός 

μεταμορφώνει έναν άνετο χώρο 
σε εξαιρετικό. Βιώστε την απόλυτη 

άνεση και απολαύστε ένα διακριτικά 
φωτισμένο εσωτερικό κατά  

τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πράσινος διακριτικός φωτισμός Μπλε διακριτικός φωτισμός Κόκκινος διακριτικός φωτισμός

Δημιουργήστε ένα χώρο που αποπνέει 
ζεστασιά και άνεση με απαλό, αρμονικό 
εσωτερικό φωτισμό, και ξεκινήστε το ταξίδι 
με τέλεια διάθεση.
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ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η συνδεσιμότητα του KODIAQ 
περιλαμβάνει μία γραμμή SOS. 
Το σύστημα έκτακτης ανάγκης 
ενεργοποιείται από το κόκκινο μπουτόν 
στην οροφή, Σε περίπτωση σύγκρουσης 
γίνεται αυτόματη κλήση.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Επιλέγετε πάντα την καλύτερη 
διαδρομή: επικαιροποιημένες  

πληροφορίες σάς προσφέρουν μία 
τέλεια  επισκόπηση κάθε ταξιδιού. 

Επίσης σας επιτρέπουν να αντιδράτε σε 
απροσδόκητες εξελίξεις, όπως οδικά 
έργα, ατυχήματα ή μποτιλιαρίσματα.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Βρείτε την απόσταση, τον τύπο 
σταθμού ανεφοδιασμού και τις 

τρέχουσες τιμές καυσίμου. Οι 
πληροφορίες προβάλλονται σε 

πραγματικό χρόνο. Ο τύπος καυσίμου 
του οχήματος ανιχνεύεται και 

εμφανίζεται αυτόματα.

ΚΑΙΡΟΣ
Πάρτε το τελευταίο δελτίο καιρού 

για την τρέχουσα θέση, τον 
προορισμό σας ή οποιαδήποτε άλλη 

περιοχή με λεπτομερή πρόγνωση, 
συμπεριλαμβανομένων και άλλων 

προειδοποιήσεων. 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Πληροφορίες για το ταξίδι όπως μέση 
κατανάλωση, μέση απόσταση και χρόνος 
ταξιδιού αποστέλλονται στον κεντρικό 
διακομιστή. Μπορείτε να εμφανίσετε τα 
προσωπικά σας δεδομένα οδήγησης ώστε  
να έχετε μία εικόνα όλων των ταξιδιών σας.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕYΣΗΣ
Εντοπίστε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου 
σας σε μεγάλους χώρους στάθμευσης από 
οπουδήποτε στο κινητό σας, με εμφάνιση 
διεύθυνσης, ώρας και ημερομηνίας.

ŠKODA CONNECT: 
ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ.
Το KODIAQ επιτρέπει να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε. 
Η πλήρης και συνεχής σύνδεσή σας στο internet σημαίνει ότι έχετε 
πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, αλλά παρέχει και 
υποστήριξη στο ταξίδι. Το ŠKODA CONNECT είναι η επαφή σας με 
έναν κόσμο που έχει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ŠKODA CONNECT
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Ενώ το Infotainment 
Online προσφέρει πληροφορίες στο σύστημα πλοήγησης σε 
πραγματικό χρόνο, το Care Connect εστιάζει στη βοήθεια και την 
ασφάλεια, επιτρέποντας απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο 
του οχήματος. Επίσης παρέχει μία υπηρεσία υποστήριξης σε 
περιπτώσεις ανάγκης.
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ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

PHONE BOX
Αυτή η πρακτική θήκη 
που βρίσκεται μπροστά 
από το λεβιέ ταχυτήτων, 
ενισχύει το σήμα 
του κινητού σας,
φορτίζοντάς το 
ασύρματα ενώ  
οδηγείτε.

COLUMBUS

CANTON SOUND SYSTEM 
Απολαύστε απόλυτη καθαρότητα ήχου, μουσικής ή ομιλίας 
με το Canton Sound System δέκα ηχείων, με ένα ηχείο στο 
ταμπλό και subwoofer στο χώρο αποσκευών. 
Η συνολική ισχύς είναι 575 W.

Ο οδηγός είναι ένας, αλλά και όσοι κάθονται πίσω μπορούν να 
απολαμβάνουν εξίσου το ταξίδι. Η βάση πολυμέσων σας επιτρέπει 
να τοποθετείτε με ασφάλεια ένα tablet στο προσκέφαλο του 
εμπρός καθίσματος.

Το σύστημα πλοήγησης Columbus 3D 
διαθέτει οθόνη αφής 9,2" με πολλές 
λειτουργίες όπως Bluetooth, σύστημα 
SmartLink+ και WiFi. Επίσης 
διατίθεται ενσωματωμένη μονάδα 
τηλεφώνου με συμβατότητα 
γρήγορου LTE internet. Τέλεια 
ποιότητα ήχου εγγυώνται τέσσερα 
εμπρός και τέσσερα πίσω ηχεία. 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ο τομέας ενημέρωσης-ψυχαγωγίας έχει κάνει άλματα: Ελκυστική 
σχεδίαση, πολυάριθμες εκπληκτικές λειτουργίες και συγχρονισμός 
με τις εξωτερικές συσκευές σας. Και το καλύτερο; Τα παιδιά σας 
δεν θα βαρεθούν ποτέ στο ταξίδι.

MY ŠKODA APP
Γνωρίστε τον Paul, τον διαδραστικό βοηθό  
της MyŠKODA App (για Android ή iOS) που  
ίσως φανεί χρήσιμος στην καθημερινότητα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε 

για να βρείτε πληροφορίες για το αυτοκίνητο ή μία πλήρη 
περιγραφή κάθε χειριστηρίου ή ενδεικτικής λυχνίας κλπ. Επιπλέον,  
ο Paul μπορεί να παρακολουθεί τα ραντεβού σας από το planner. 
Έτσι δεν θα ξεχνάτε ποτέ ένα ραντεβού, ενώ θα έχετε και βοήθεια 
για να φτάσετε στον προορισμό σας.

SMARTLINK+
Με το SmartLink+ (Πακέτο ŠKODA 
Connectivity για MirrorLink®, Apple 
CarPlay & Android Auto) το σύστημα 
infotainment επιτρέπει την ασφαλή χρήση 
του κινητού εν κινήσει. Επιπλέον, όλες οι 
εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι 
πιστοποιημένες ως ασφαλείς για 
αυτοκίνητα, είναι συμβατές με 
MirrorLink(R), Apple CarPlay ή Android 
Auto. Το σύστημα SmartLink+ 
περιλαμβάνει SmartGate για σύνδεση του 
smartphone με το όχημα μέσω WiFi και 
για πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες όπως η κατανάλωση 
καυσίμου, οι επιδόσεις και οι 
πληροφορίες για το σέρβις.

* Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, για 
όρους χρήσης και πληροφορίες 
συμβατότητας για το SmartLink+.
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OI ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 
ΤΗΣ ŠKODA 

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι με δύο γνήσιες ομπρέλες 
ŠKODA βρίσκονται στις δύο εμπρός πόρτες. Είναι 
σχεδιασμένοι για να κρατάνε το νερό μακριά από το 
αυτοκίνητο ώστε να διατηρείται στεγνό το εσωτερικό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΡΩΝ
Ανοίγοντας όλες τις πλαϊνές πόρτες, αναδύονται 
πλαστικές λωρίδες που καλύπτουν τα άκρα. 
Έτσι, προστατεύεται από ζημιές το ίδιο το 
αυτοκίνητο καθώς και τα διπλανά του. Ιδανικές 
για παρκάρισμα ειδικά σε στενούς χώρους.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Όταν πρέπει να τοποθετήσετε 
μία κάρτα στάθμευσης σε ένα 
ορατό σημείο, η λύση είναι 
απλή. Το αυτοκίνητο είναι 
εξοπλισμένο με βάση στήριξης 
καρτών στάθμευσης στη βάση 
του παρμπρίζ.

Η ζωή είναι ευκολότερη με πρακτικό εξοπλισμό.
Το KODIAQ διαθέτει μικρές λεπτομέρειες 
που καλύπτουν τις αληθινές σας ανάγκες και 
περιλαμβάνει στοιχεία Simply Clever που είναι  
τόσο ευφυή όσο και διαισθητικά.
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Unibag
Το αφαιρούμενο Unibag, σχεδιασμένο για 
τη μεταφορά σκι ή ενός snowboard, μπορεί 
να αποθηκευτεί στο άνοιγμα μεταξύ χώρου 
αποσκευών και καμπίνας.
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ΟΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Jumbo box
Ευρύχωρη υποδοχή στο εμπρός υποβραχιόνιο. Μπορείτε  
να αποθηκεύσετε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές με ασφάλεια 
ή να διατηρήσετε τα σνακ φρέσκα και δροσερά. Το Jumbo 
Box μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με ποτηροθήκες και 
κερματοθήκες.

Παιδιά, σκυλιά, αρκουδάκια, παιχνίδια, σνακ καθώς 
και τελείως απρόβλεπτες καταστάσεις – όλα είναι 
πιθανά όταν ταξιδεύετε με την οικογένεια. Και το 
KODIAQ μπορεί να τα διαχειριστεί όλα.
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ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Κρυφοί αποθηκευτικοί χώροι για διάφορα 
μικροαντικείμενα, κάτω από τα καθίσματα οδηγού 
και συνοδηγού. Διατίθενται για μοντέλα με 
μηχανικά ρυθμιζόμενα καθίσματα.

ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
Πρακτική θήκη πάνω από το μεσαίο 
καθρέφτη, με εύκολη πρόσβαση από 
οδηγό και συνοδηγό.

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ
Δεν έχουμε παραμελήσει ούτε την άνεση των επιβατών 
της 3ης σειράς καθισμάτων. Σίγουρα θα εκτιμήσουν τις 
θήκες στην πλαϊνή επένδυση του χώρου αποσκευών.
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ΕΞΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Χάρη στον κλιματιζόμενο αποθηκευτικό 
χώρο στο κάτω μέρος του ταμπλό, στην 
πλευρά του συνοδηγού, μπορείτε να 
διατηρείτε δροσερά τα αναψυκτικά σας 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΠΑΝΩ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Θα ανακαλύψετε αυτόν τον εκπληκτικά 
ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο με καπάκι, 
στο πάνω τμήμα του ταμπλό, μπροστά 
από το κάθισμα του συνοδηγού.
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ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
Ενσωματωμένα στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων,  
τα αναδιπλούμενα τραπεζάκια με ποτηροθήκες, μπορούν  
να χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως.
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ΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ
Ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι  
με υποδοχή για μπουκάλι 1,5 λίτρου 
και ελαστικό ιμάντα για να το συγκρατεί, 
καθώς επίσης και αφαιρούμενο καλάθι 
απορριμμάτων.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Τα γιλέκα μπορούν να 
τοποθετούνται στις πρακτικές 
θήκες των εμπρός και πίσω 
θυρών, ώστε να είναι πάντα 
σε άμεση πρόσβαση.

ΚΟυΤΙ ΟΔΗΓΟυ
Πρακτικός αποθηκευτικός 
χώρος οδηγού, ακριβώς  
κάτω από το τιμόνι.
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Πόσο μεγάλη είναι η οικογένειά σας;
Μέχρι επτά άτομα μπορούν να ταξιδέψουν
με άνεση, χάρη στην έκδοση του KODIAQ
με προαιρετική τρίτη σειρά καθισμάτων.
Το κομψό, λειτουργικό εσωτερικό αποπνέει
μία αίσθηση στιβαρότητας και ηρεμίας.
Η λειτουργία Digital Voice Enhancement
μπορεί μέσω του ηχοσυστήματος να
μεταφέρει τη φωνή του οδηγού και του
συνοδηγού στο πίσω τμήμα της καμπίνας.
Ό,τι καλύτερο για υπέροχη ατμόσφαιρα
εκδρομής με την οικογένεια
και τους φίλους

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



S
im

p
ly

 C
le

ve
r

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Το KODIAQ έχει αναδιπλούμενο κοτσαδόρο με 
ηλεκτρικό μηχανισμό. Ο διακόπτης βρίσκεται στο 
χώρο αποσκευών. Η ικανότητα ρυμούλκησης τού 
οχήματος είναι έως 2,5 τόννους.

ΦΑΚΟΣ LED
Ένας πρακτικός, αφαιρούμενος 
φακός LED βρίσκεται στην 
αριστερή πλευρά του χώρου 
αποσκευών. Επαναφορτίζεται 
αυτόματα με τη λειτουργία  
του κινητήρα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 5η ΠΟΡΤΑ
Ανοίγει και κλείνει πιέζοντας ένα μπουτόν στο 
τηλεχειριστήριο ή στην πόρτα του οδηγού, 
πράγμα ιδιαίτερα πρακτικό σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε 
την πάνω θέση της πόρτας σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας.
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ΑΝΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛ
Πώς ανοίγετε ή κλείνετε το πορτ μπαγκάζ 
όταν είστε φορτωμένοι; Απλά περνάτε το 
πόδι σας κάτω από τον προφυλακτήρα,  
και ως δια μαγείας ανοίγει αυτόματα. 
Το εικονικό πεντάλ προσφέρει ανέπαφη 
πρόσβαση και διατίθεται αποκλειστικά 
με την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 5η πόρτα 
και σύστημα εισόδου/εκκίνησης/εξόδου 
χωρίς κλειδί, KESSY (Keyless Entry, Start 
and exit System).

Μία ματιά πίσω από την 5η πόρτα θα σας εντυπωσιάσει 
γιατί το KODIAQ διαθέτει απαράμιλλη χωρητικότητα και 
ευελιξία. Επιπλέον, προσφέρουμε μία γκάμα λύσεων 
Simply Clever από τις οποίες μπορείτε  
να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
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ΑΓΚΙΣΤΡΑ 
Ανθεκτικά αναδιπλούμενα 
άγκιστρα στις πλευρές 
του χώρου αποσκευών 
για εύκολη και ασφαλή 
μεταφορά τσαντών.

ΜΟΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
Χρησιμοποιείστε την υφασμάτινη ή πλαστική 
πλευρά της μοκέτας ανάλογα με τις απαιτήσεις και 
προστατεύστε το χώρο αποσκευών από βρομιές.

ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΩΜΑ
Το διπλό πάτωμα διευκολύνει τη φόρτωση 
με την επίπεδη επιφάνειά του και προσφέρει 
ένα κρυφό αποθηκευτικό χώρο.

ΣυΣΤΗΜΑ ΣυΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤυΩΝ
Ένα οριζόντιο και 2 κάθετα δίχτυα 
αυξάνουν την ευελιξία και ασφαλίζουν 
τα αντικείμενα.
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με 5θέσια διάταξη εσωτερικού, έχετε ένα 
τεράστιο χώρο αποσκευών 720 L και 2.065 L  
με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. 
Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται με μπουτόν 
που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών.5θέσια διάταξη
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Η επταθέσια έκδοση διαθέτει επίσης πρακτικές λεπτομέρειες 
που αυξάνουν την ευελιξία. Στο χώρο αποσκευών υπάρχουν 
άγκιστρα για το σετ διχτυών, ώστε να διατηρούνται  
τα πράγματα τακτοποιημένα.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ασφαλίζουν τις αποσκευές κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού και αποθηκεύονται 
πίσω από τους θόλους των πίσω τροχών 
όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ 
Κρεμάστε τις τσάντες στα άγκιστρα  
και θα βρείτε τα πάντα στη θέση τους  
μετά το ταξίδι.

ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΩΜΑ 
Όταν χρησιμοποιείτε  
την 3η σειρά καθισμάτων, 
πρέπει να αφαιρείτε  
το κάλυμμα αποσκευών. 
Το διπλό πάτωμα 
προβλέπει ειδικό 
αποθηκευτικό χώρο  
για να μην χρειάζεται 
να το αποθηκεύετε στο 
γκαράζ του σπιτιού σας.
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αν προγραμματίζετε ένα ταξίδι με πλήρες φορτίο επιβατών, 
μπορείτε να δημιουργήσετε το χώρο αποσκευών που χρειάζεστε 
στην επταθέσια έκδοση του αυτοκινήτου. Αναδιπλώνοντας τελείως 
την τρίτη σειρά καθισμάτων, έχετε στη διάθεσή σας 630L. Ρίχνοντας 
και τη δεύτερη σειρά, η χωρητικότητα φτάνει τα 2005 L.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;
ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
7θέσια διάταξη
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ΦΩΤΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ LED
Τα Φώτα Επιβίβασης LED (Boarding Spots) είναι 
σχεδιασμένα για να φωτίζουν την περιοχή εισόδου 
και βρίσκονται στους εξωτερικούς καθρέφτες.

CRUISE CONTROL
Εκτός από τη διατήρηση 
της προεπιλεγμένης 
ταχύτητας, το cruise control 
σας επιτρέπει να αυξάνετε 
ή να μειώνετε την ταχύτητα 
χωρίς τη χρήση πεντάλ.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Οι ενσωματωμένοι τηλεσκοπικοί 
υαλοκαθαριστήρες ξεπλένουν 
το χώμα και τη λάσπη από τους 
προβολείς.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ
Το σύστημα ενημέρωσης-ψυχαγωγίας επιτρέπει τη δημιουργία ατομικών ρυθμίσεων 
σε κάθε οδηγό. Μεταξύ άλλων, του δίνει τη δυνατότητα να επιλέγει πρόγραμμα 
οδήγησης, να ρυθμίζει ηλεκτρικά το κάθισμά του ή να ελέγχει το A/C και τα 
συστήματα ήχου και πλοήγησης. Ένα εξατομικευμένο αυτοκίνητο διατίθεται με τρία 
κλειδιά. Όταν χρησιμοποιείται το κλειδί για το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, οι 
λειτουργίες προσαρμόζονται αυτόματα στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του οδηγού.
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KESSY
Tα μοντέλα με KESSY 
(Σύστημα Εισόδου, 
Εκκίνησης & Εξόδου  
χωρίς Κλειδί) έχουν ένα 
μπουτόν Start/Stop
στο τιμόνι για την 
ενεργοποίηση & 
απενεργοποίηση 
του κινητήρα.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ
Το δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών μέσω 
του οποίου ελέγχετε ραδιόφωνο, τηλέφωνο και το κιβώτιο 
DSG (Direct Shift Gearbox), μπορεί να διαθέτει λειτουργία 
θέρμανσης ελεγχόμενης από το σύστημα infotainment.

 

Η ΑΝΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Το KODIAQ μπορεί να μετατρέψει ένα συνηθισμένο 
ταξίδι σε απολαυστική εμπειρία. Αφεθείτε στην αίσθηση 
πολυτέλειας που σας προσφέρει, πηγαίνοντας στη δουλειά 
ή για ψώνια ή στο σχολείο των παιδιών, ή απλώς για να 
επισκεφθείτε τους φίλους σας. Ξεκινήστε την καθημερινή 
διαδρομή σας με άλλη διάθεση.
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υΠΟΠΟΔΙΟ
Αποσπώμενο κεκλιμένο 
υποπόδιο στερεώνεται στα 
πατάκια, και προσφέρει 
άνεση στα μακρινά ταξίδια.

CLImAtronIC 3 ZΩnΩn
Με το προηγμένο σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών, 
μπορείτε να ρυθμίζετε διαφορετικές θερμοκρασίες 
για οδηγό, συνοδηγό & πίσω επιβάτες. Περιλαμβάνει 
αισθητήρα υγρασίας που μειώνει το θάμπωμα  
του παρμπρίζ και ηλιακό αισθητήρα.

ΑΝΑΔΙΠΛΟυΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ
Η αναδιπλούμενη πλάτη  
του καθίσματος του συνοδηγού 
αυξάνει την ευελιξία στη 
μεταφορά αντικειμένων 
μεγάλων διαστάσεων.
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ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ JUmbo box
Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box  

θα βρείτε μία πρίζα 230V  
και υποδοχή USB. Αν το  

αυτοκίνητο διαθέτει 3ζωνικό  
σύστημα κλιματισμού, θα  
βρείτε και χειριστήριο για  

την πίσω σειρά καθισμάτων.

ΣΚΙΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΩ ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΡΑΘυΡΑ
Μηχανικά σκιάδια αυξάνουν την άνεση των πίσω 
επιβατών τις ηλιόλουστες ημέρες.

ΠΑΚΕΤΟ υΠΝΟυ
Οι πίσω επιβάτες θα μπορούν να κοιμούνται απολαυστικά 
στα μεγάλα ταξίδια χάρη στο Πακέτο Ύπνου. Περιλαμβάνει 
ρυθμιζόμενα προσκέφαλα στα πλαϊνά καθίσματα για άνετη 
στήριξη του κεφαλιού στον ύπνο και κουβερτούλα.
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Έχουμε κάνει τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα 
φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια. Το KODIAQ 
συνοδεύεται από πολλά συστήματα υποβοήθησης 
που σας επιτρέπουν να αντιδράτε άμεσα σε διάφορες 
καταστάσεις. Μερικά από αυτά μπορούν ακόμα και να 
αποτρέψουν επικείμενη σύγκρουση τελείως αυτόματα.

ΧΕΡΙ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

SIDE ASSIST
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, το Side Assist μπορεί να ανιχνεύσει άλλα 
οχήματα, ακόμα και λιγότερο ευδιάκριτα αντικείμενα όπως ένα ποδήλατο με τον αναβάτη του σε απόσταση 
έως 70 m, παρακολουθώντας την περιοχή πίσω και δίπλα από το όχημα. Με βάση την απόσταση και την 
ταχύτητα των γύρω αυτοκινήτων, αποφασίζει εάν θα πρέπει να προειδοποιήσει τον οδηγό.

REAR TRAFFIC ALERT
Αυτό το σύστημα υποβοήθησης 
αποτελεί τμήμα του Side Assist, 

και χρησιμοποιεί τους ίδιους 
αισθητήρες ραντάρ. Επίσης, σας 

βοηθά να κάνετε όπισθεν με 
ασφάλεια, βγαίνοντας από έναν 

χώρο στάθμευσης με περιορισμένη 
ορατότητα. Ενεργοποιεί ακόμα και 

τα φρένα αυτόματα, εάν ανιχνεύσει 
επικείμενο κίνδυνο σύγκρουσης.

pARk ASSIST
Απαλλαγείτε από το άγχος 

στάθμευσης σε μικρούς χώρους 
με το Park Assist. Αυτό επιλέγει 
αυτόματα το κατάλληλο σημείο 

σε μία σειρά παράλληλα ή 
κάθετα παρκαρισμένα οχήματα. 

Στο παράλληλο παρκάρισμα, 
χρειάζεται χώρο μόλις 80 cm 

μεγαλύτερο από το ίδιο το 
αυτοκίνητο.

AREA-vIEw
Θα νιώσετε πολύ μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι, 
με τέσσερις κάμερες που ανιχνεύουν 
την περιοχή γύρω από το όχημα. Αυτές 
βρίσκονται στη μάσκα, στους εξωτερικούς 
καθρέφτες και στη λαβή της 5ης πόρτας. 
Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό 
χρόνο στην οθόνη του συστήματος 
infotainment ώστε να αντιδράτε ταχύτερα 
σε ότι καλείσθε να αντιμετωπίσετε.
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ADApTIvE CRuISE ConTRoL
Με τη βοήθεια ενός ραντάρ 
στην εμπρός μάσκα, το σύστημα 
αυτοβοήθησης, πέραν της 
βασικής του λειτουργίας 
διατηρεί επιπλέον μία 
απόσταση ασφαλείας από το 
προπορευμένο όχημα.

LAnE ASSIST
Μπορείτε να εμπιστευθείτε τη διατήρηση του 
αυτοκινήτου στη σωστή λωρίδα, στο σύστημα 
ασφαλείας Lane Assist. Το σύστημα εμφανίζεται 
στον πίνακα οργάνων.

TRAFFIC JAM ASSIST
Η λειτουργία είναι 
σχεδιασμένη για να 
διευκολύνει την οδήγηση 
οχημάτων με DSG σε 
μποτιλιάρισμα. Ελέγχοντας 
τον κινητήρα, τα φρένα και 
το σύστημα διεύθυνσης, 
το Traffic Jam Assist 
αναλαμβάνει την εκκίνηση, 
το φρενάρισμα και το 
στρίψιμο του οχήματος, 
σύμφωνα με τη ροή της 
υπόλοιπης κυκλοφορίας (με 
ταχύτητες έως 60 χλμ./ώρα).
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AUTO LIGHT ASSIST
Το Light Assist ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη 
σκάλα φώτων, αυξάνοντας την ασφάλεια και την άνεση στο ταξίδι.

TRAvEL ASSIST 
Η κάμερα πολλαπλών 

λειτουργιών και το σύστημα 
πλοήγησης συνεργάζονται 

για να αναγνωρίζουν και να 
απεικονίζουν στις οθόνες 

του Πίνακα οργάνων και 
πλοήγησης, κάποια σήματα 

κυκλοφορίας.

TRAILER ASSIST 
Πρέπει να παρκάρετε 
το αυτοκίνητό σας με 

τρέιλερ; Το Trailer Assist 
κάνει τους ελιγμούς 

στάθμευσης ευκολότερους 
και ασφαλέστερους. Το 

σύστημα αναλαμβάνει τον 
έλεγχο του οχήματος κατά 

την οπισθοπορεία με χαμηλή 
ταχύτητα.
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ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ 
Βρίσκεται κάτω από την 
κολόνα του τιμονιού και 
προστατεύει τα γόνατα και 
τα κάτω άκρα του οδηγού.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο τιμόνι, ο αερόσακος 
του συνοδηγού είναι τοποθετημένος στο ταμπλό. Εάν χρειαστεί, 
μπορεί να απενεργοποιηθεί για την τοποθέτηση ενός παιδικού 
καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
Σε ακραίες καταστάσεις όπου ο οδηγός δεν 
μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει τις 
συνέπειες, αναλαμβάνουν δράση τα συστήματα 
παθητικής ασφάλειας – όπως οι αερόσακοι. 
Μπορείτε να εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας  
με έως και εννέα αερόσακους.
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ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΡΟΦΗΣ
Με την ενεργοποίησή τους 
δημιουργούν μία κουρτίνα 
προστασίας για τα κεφάλια  
των εμπρός και πίσω επιβατών.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕυΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι 4 αερόσακοι προστατεύουν θώρακα και λεκάνη 
οδηγού και επιβατών σε μία πλευρική σύγκρουση.

54 55



52
Α

σ
φ

ά
λε

ια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Πιέζοντας απλά ένα μπουτόν, το ταξίδι 
των παιδιών σας γίνεται ασφαλέστερο. 
Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών 
εμποδίζει το άνοιγμα των πίσω 
παραθύρων και θυρών.

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τα παιδιά σας θα ταξιδεύουν  

με ασφάλεια και άνεση.  
Η τοποθέτηση των παιδιών στα  

πίσω καθίσματα γίνεται άνετα 
χάρη στις μεγάλες πόρτες και την 

ευρυχωρία της καμπίνας.  
Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν 

βάσεις πρόσδεσης παιδικών 
καθισμάτων ασφαλείας Isofix.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το KODIAQ είναι η τέλεια επιλογή για όσους θέλουν  
την απόλυτη ασφάλεια για τα παιδιά στο ταξίδι.  
Το αξιόπιστο και στιβαρό αμάξωμα, σε συνδυασμό   
με πολλά προηγμένα στοιχεία ασφάλειας, προστατεύει  
τους μικρούς επιβάτες σε όλες τις συνθήκες. 
Απολαύστε την αίσθηση απόλυτης σιγουριάς και ξεγνοιασιάς.  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το προσαρμοζόμενο πλαίσιο αξιολογεί συνεχώς ποικίλες οδηγικές καταστάσεις (φρενάρισμα, επιτάχυνση, στροφή), 
προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Από το μενού του infotainment, 
επιλέγετε ένα από τα έξι προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual ή Snow 
(αποκλειστικά για 4x4). Πιέζοντας ένα μπουτόν, το KODIAQ μεταμορφώνεται από απλό μέσο μεταφοράς σε 
κυρίαρχο των δρόμων.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ 

Κάθε οικογένεια έχει τις δικές της προτιμήσεις: Συχνές αποδράσεις 
στα βουνά, ή μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο. Ρυμούλκηση 
τρέιλερ. Περιπέτεια στην πόλη ή εξερεύνηση σε συνθήκες off road. 
Για κάθε επιλογή, έχουμε τη σωστή πρόταση. Και σε κάθε περίπτωση 
προσφέρουμε δυναμικές επιδόσεις με εξαιρετική κατανάλωση.
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ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧυΤΗΤΩΝ
Ανάλογα με την έκδοση  
του κινητήρα, το όχημα  

εφοδιάζεται με μηχανικό 
6-τάχυτο κιβώτιο ή  

6-τάχυτο και 7-τάχυτο DSG 
(Direct Shift Gearbox).

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL
Από απόψεως περιβαλλοντικών προτύπων (EU6), οι κινητήρες 
diesel 150ΗΡ και 190ΗΡ υιοθετούν Selective Catalytic Reduction. 
Το σύστημα ψεκάζει AdBlue® για μείωση οξειδίων του αζώτου 
(NOx). Το ρεζερβουάρ AdBlue® είναι 13,7 l και η κατανάλωση 
εξαρτάται από το οδηγικό στυλ.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Διατίθενται οι κινητήρες 125HP  
και 150HP. Ο κινητήρας 1.4 150HP  
διαθέτει τεχνολογία ACT, (ενεργό  
σύστημα διαχείρισης κυλίνδρων),  
η οποία απενεργοποιεί δύο κυλίνδρους  
μειώνοντας έτσι σημαντικά  
την κατανάλωση καυσίμου.
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ALL-WHEEL DRIVE (ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ)
Η τετρακίνηση παρέχεται από έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη ενδιάμεσου 
άξονα. Η ζεύξη του πίσω άξονα είναι αυτόματη, ώστε υπό κανονικές συνθήκες να αξιοποιούνται 
τα πλεονεκτήματα της εμπρός κίνησης, και σε ακραίες συνθήκες η πρόσφυση του 4x4.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το KODIAQ 4x4 έχει το πνεύμα της περιπέτειας και 
τεράστιες δυνατότητες. Ασφαλώς θα εκτιμήσετε την 
άριστη οδική συμπεριφορά αλλά θα το απολαύσετε 
κυρίως εκτός δρόμου. Λόφοι, κοιλάδες, χώμα, λάσπη, 
χιόνι, λακκούβες; Κανένα πρόβλημα.
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DSG ΚΑΙ 4x4
Ανεξαρτήτως συνθηκών απολαύστε 
την τέλεια άνεση και οικονομία με 
4x4 drive και αυτόματο 7-τάχυτο ή 
6-τάχυτο κιβώτιο DSG (Direct Shift 
Gearbox).

SNOW MODE

OFF-ROAD MODE
Με το ευφυές σύστημα Off-Road Mode, που λειτουργεί με 
ταχύτητες έως 30 km/h, μπορείτε να ανταπαοκριθείτε ακόμα και 
σε ακραίες εδαφικές συνθήκες. Αυτό είναι σχεδιασμένο για να 
προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, των ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποστήριξης και τα συστήματα ελέγχου ευστάθειας. 
Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες εμφανίζονται στην οθόνη του 
συστήματος ενημέρωσης/ψυχαγωγίας.

Το Driving Mode Select για 
την 4x4 έκδοση περιλαμβάνει 
Snow Mode, που εξασφαλίζει 
καλή συμπεριφορά ακόμα και 
σε επιφάνειες με χαμηλό 
συντελεστή τριβής.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΣΤΙΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
Μία διακοσμητική λωρίδα σε Piano 
Black φέρει το λογότυπο Laurin & 
Klement.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το εσωτερικό φέρει μπεζ ή μαύρη 

δερμάτινη επένδυση με το λογότυπο Laurin 
& Klement κεντημένο στις πλάτες των 

καθισμάτων. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο 
κάθισμα του οδηγού με ενσωματωμένη 

μνήμη προσφέρεται στάνταρ. Τα 
αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, πάντα σε 

συνδυασμό με επένδυση διάτρητου 
δέρματος/δερματίνης μπροστά και πίσω, 

είναι προαιρετικά. Η οδηγική απόλαυση 
ενισχύεται με στοιχεία προαιρετικού 

εξοπλισμού, όπως το δερμάτινο τιμόνι 
πολλαπλών λειτουργιών, ο κρυφός 

ατμοσφαιρικός φωτισμός LED και η ραφή 
στο υποβραχιόνιο θυρών.

Η κορυφαία έκδοση εξοπλισμού του ŠKODA KODIAQ έχει πάρει το 
όνομα των ιδρυτών, Laurin and Klement. Αποτυπώνοντας το κύρος και 
το ειδικό βάρος τέτοιων ονομάτων, προσφέρει τα πάντα απλόχερα –
χρωμιωμένη μάσκα, αποκλειστικά σήματα Laurin & Klement, μοναδικές 
ζάντες αλουμινίου 19“ σε ανθρακί, ντιζάιν και ένθετα διακοσμητικά 
προάγουν την έννοια του στυλ. Ασφαλώς μπορείτε να επιλέξετε ανθρακί 
ζάντες αλουμινίου 20“ Vega ή 20“ Ignite με φαρδύτερα ελαστικά 255/40 
R20, που τονίζουν τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.
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Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ
Για να ξεπεράσεις μία δυσκολία, πρέπει πρώτα να προσαρμοστείς. Αυτό είναι 
το σλόγκαν του νέου ŠKODA KODIAQ SCOUT. Τα αναβαθισμένα προσόντα της 
έκδοσης SCOUT – που διατίθεται αποκλειστικά με τετρακίνηση – την καθιστούν 
ιδανική για περιπετειώδεις εξορμήσεις. Η σχεδίασή της θυμίζει γραμμωμένο 
σώμα αθλητή, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες εδαφικές προκλήσεις 
χωρίς ίχνος κούρασης. 

ΣΗΜΑ SCouT
Το αυτοκίνητο φέρει 

το αυθεντικό σήμα 
Scout στα δύο 

εμπρός φτερά.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το αποκλειστικό ντεκόρ και το λογότυπο Scout 
στα καθίσματα και το ταμπλό είναι τα  κύρια 
χαρακτηριστικά στο εσωτερικό. Η ταπετσαρία που 
συνδυάζει μαύρο Alcantara®/δέρμα υπόσχεται υψηλά 
επίπεδα άνεσης, ανεξαρτήτως εδάφους. Φωτισμός 
περιβάλλοντος LED που κοσμεί όλο το εσωτερικό 
διατίθεται με δέκα ελκυστικές χρωματικές επιλογές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Το στιβαρό αμάξωμα με 
προστατευτικά πλαστικά στοιχεία, 
όπως το ασημί κάλυμμα στον πίσω 
προφυλακτήρα, αποπνέει μία 
ακόρεστη όρεξη για περιπέτεια. 
Χάρη στο πακέτο «εκτός δρόμου» 
του πλαισίου του αυτοκινήτου, που 
περιλαμβάνει κάτω κάλυμμα κινητήρα 
και κιβωτίου, το αυτοκίνητο κινείται 
με τόλμη στο χώμα. Σήμα κατατεθέν 
στην εξωτερική εμφάνιση είναι οι 
19άρες ζάντες αλουμινίου Crater.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ 
ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΑΡΣΠΙΕ 

Το λογότυπο KODIAQ 
βρίσκεται στις 

διακοσμητικές λωρίδες 
των εμπρός και πίσω 

μαρσπιέ.
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Διάκοσμος Mythos Glossy Black. 
Ταπετσαρία από μαύρο δέρμα περφορέ.
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STYLE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE

ΜΑΥΡΟ/ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Διάκοσμος Waves. 
Μπεζ ταπετσαρία από ύφασμα/δέρμα.

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Διάκοσμος Mythos Glossy Black. 
Μαύρη δερμάτινη ταπετσαρία.
Σπορ καθίσματα και τιμόνι.

MAYPO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Διάκοσμος Mythos Glossy Black. 
Μαύρη ταπετσαρία από Alcantara®/δέρμα
Σπορ τιμόνι.

Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει χρωμιωμένο πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων, 
KESSY (Σύστημα Εισόδου, Εκκίνησης & Εξόδου Χωρίς Κλειδί), φωτισμό περιοχής ποδιών μπροστά 
& πίσω, συρτάρια κάτω από τα εμπρός καθίσματα, οσφυϊκή υποστήριξη στα εμπρός καθίσματα, 
Maxi DOT, Διζωνικό κλιματισμό Climatronic, Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος, κ.ά.

ΜΑΥΡΟ/ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Διάκοσμος Waves.
Μπεζ ταπετσαρία από Alcantara®/δέρμα.

74 75

aMBITIon

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMbITIon 
Anthracite Light Brushed διακοσμητικά.
Raven Black υφασμάτινη ταπετσαρία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMbITIon bLACk 
Anthracite Light Brushed διακοσμητικά.
Υφασμάτινη επένδυση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑMbITIon bRown
Mistral διακοσμητικά.
Υφασμάτινη επένδυση.

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει εξωτερικούς 
καθρέφτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος, μαύρες 
ράγες οροφής, δερμάτινο τμόνι και λαβή επιλογέα, προστασία θυρών, 
φωτιζόμενη περιοχή ποδιών μπροστά, Jumbo Box, αποθηκευτικούς 
χώρους με δύο ομπρέλες στις εμπρός πόρτες, με σύστημα συγκράτησης 
διχτυών στο χώρο αποσκευών και άλλα. 
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* Διατίθεται και με μαύρη οροφή.

LAuRIn & kLEMEnT bEIgE* ́ Η bLACk ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ένθετο διακοσμητικό Piano Black
Επένδυση από δέρμα/δερματίνη 
ή περφορέ δέρμα/δερματίνη

SCouT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ένθετο διακοσμητικό Ash Brown
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη 
ή περφορέ δέρμα/δερματίνη

LAuRIn & kLEMEnT bEIgE* ́ Η bLACk ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ένθετο διακοσμητικό Piano Black
Επένδυση από δέρμα/δερματίνη 
ή περφορέ δέρμα/δερματίνη

SCouT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ένθετο διακοσμητικό Ash Brown
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη ή
περφορέ δέρμα/δερματίνη

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Laurin & Klement περιλαμβάνει ράγες 
οροφής (silver), φιμέ κρύσταλλα SunSet πίσω, προβολείς LED με AFS, Bolero 
radio, έγχρωμη οθόνη Maxi DOT, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 
λειτουργία μνήμης, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, κρυφό ατμοσφαιρικό 
φωτισμό LED, ραφή υποβραχιονίου πόρτας, Side Assist, Park Distance Control 
μπροστά και πίσω, και άλλα.

Απολαύστε την περιπέτεια με απόλυτη άνεση, όπως ποτέ πριν. Διαθέτει (μεταξύ 
άλλων) ένα δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, κρυφό ατμοσφαιρικό 
φωτισμό LED, ραφή υποβραχιονίου πόρτας και κομψά, αριστοκρατικά, ατσάλινα 
καλύμματα πεντάλ.

LauRIn 
& KLEMEnT

SCouT
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
78 79
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Grey/black ύφασμα – Style
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Beige περφορέ
δέρμαlδερματίνη –
Laurin & Klement*, Style*

Black περφορέ
δέρμαlδερματίνη –
Laurin & Klement*, Style*
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Beige δέρμα/δερματίνη – Laurin & Klement, Style*
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ΖΑΝΤΕΣ

Καπάκι πλήμνης 17“ BORNEOΖάντες αλουμινίου 17“ RATIKON Ζάντες αλουμινίου 17“ MITYKAS

* Αποκλειστικά για τις εκδόσεις SportLine.
** Αποκλειστικά για την έκδοση RS.

 *** Αποκλειστικά για την έκδοση Laurin & Klement.
**** Αποκλειστικά για την έκδοση Scout.

Ζάντες αλουμινίου 20“ VEGA 
anthracite

Ζάντες αλουμινίου 20“ XTREME 
anthracite**

Ζάντες αλουμινίου 19“ SIRIUS Ζάντες αλουμινίου 19“ SIRIUS 
anthracite***

Ζάντες αλουμινίου 18“ TRITONΖάντες αλουμινίου 18” ELBRUSΖάντες αλουμινίου 19” TRIGLAV black

Ζάντες αλουμινίου 19“ BRAGA 
anthracite****

Ζάντες αλουμινίου 19“ CRATER 
black *****

Ζάντες αλουμινίου 19“ TRIGLAV

Ζάντες αλουμινίου 19“ TRIGLAV 
anthracite*

Ζάντες αλουμινίου 18“ TRINITY 
anthracite ******

 ***** Διατίθεται σε απόχρωση anthracite αποκλειστικά για την έκδοση Scout.
****** Διατίθεται και σε απόχρωση silver.

Ζάντες αλουμινίου 20“ IGNITE 
anthracite */**/***
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ΕΞυΠΝΗ ΒΑΣΗ – ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
Η κρεμάστρα ρούχων, που 
μπορεί να τοποθετείται 
στις πλάτες των εμπρός 
καθισμάτων, είναι ένα 
εξαιρετικά πρακτικό 
αξεσουάρ, κυρίως για όσους 
πηγαίνουν στη δουλειά  
με κοστούμι.

ΕΞυΠΝΗ ΒΑΣΗ – ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Οι τσάντες ή τα σακίδια δεν 
χρειάζεται να καταλαμβάνουν 
χώρο στα πίσω καθίσματα. 
Κρεμάστε τα από το άγκιστρο 
που τοποθετείται στα εμπρός 
προσκέφαλα.

ΕΞυΠΝΗ ΒΑΣΗ – mULtImEDIA
Βάση για εξωτερική συσκευή,  
που τοποθετείται στα 
προσκέφαλα των εμπρός 
καθισμάτων και θα εκτιμηθεί 
δεόντως από τους πίσω 
επιβάτες.

74
Α

ξε
σ

ου
ά

ρ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
Το παιδικό κάθισμα Kidfix II XP εκτός από 
τους ιμάντες Isofix, ασφαλίζει μέσω του 
συστήματος Top Tether στο πίσω τμήμα. 
Το κάθισμα έχει τρεις ρυθμιζόμενες 
θέσεις (όρθια, κεκλιμένη, ύπνου) και 
προορίζεται για παιδιά 9 - 18 κιλά.

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ
Εάν συνταξιδεύετε τακτικά 
με σκύλο, προτείνουμε να 
εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας 
με ειδική ζώνη ασφαλείας.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε και να συνεχίσετε 

το ίδιο ασφαλείς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσαρμόσετε 

το αυτοκίνητο στις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες της οικογένειάς 

σας. Τα Γνήσια Αξεσουάρ ŠKODA με τα οποία μπορείτε να αυξήσετε 

την ασφάλεια, πρακτικότητα και γοητεία του αυτοκινήτου σας είναι 

η καλύτερη λύση. Για να δείτε όλη μας την συλλογή, επικοινωνήστε 

με τον πλησιέστερο, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη ŠKODA.     
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ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ŠkoDA
Δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε εσείς 
να απολαμβάνετε απρόσκοπτα τις  μετακινήσεις σας 
γεμάτοι ασφάλεια. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας ότι 
και αν συμβεί, είτε πρόκειται για μια απλή βλάβη είτε 
για ένα ατύχημα. 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, μπορείτε 
να καλέσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας ŠKODA 
Assistance, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 
ημέρες το χρόνο. 
Η ŠKODA Assistance σάς παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Βοήθεια σε περίπτωση αποφόρτισης μπαταρίας, 

έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας 
κλειδιών

• Επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας, όπου αυτό 
είναι εφικτό

• Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της 
βλάβης, επιτόπου

• Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA

Εάν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
αυθημερόν η ŠKODA Assistance ή ο 
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service ŠKODA θα 
σας προσφέρει τις εξής επιλογές:
• Όχημα εξυπηρέτησης, μέγιστης διάρκειας 5 ημερών 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο για έως 3 νύχτες, σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά 
από τον τόπο διαμονής

• Εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο ή 
ταξί) για τη συνέχιση του ταξιδιού σας 

Το πρόγραμμα οδικής βοήθειας και φροντίδας 
ατυχήματος ŠKODA διατίθεται δωρεάν τα 2 πρώτα 
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του αυτοκινήτου. 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΜΕ ŠKoDa SERVICE onE
Για την απρόσκοπτη, άνετη, απολαυστική και ασφαλή μετακίνησή σας, η ŠKODA δημιούργησε και σας προσφέρει μοναδικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θα είναι δίπλα σας κάθε στιγμή με το νέο σας αυτοκίνητο!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ŠkoDA
Εμπιστευτείτε τη συντήρηση και την επισκευή του νέου 
σας ŠKODA μόνο στους ειδικούς, κάνοντας την έξυπνη 
επιλογή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών, 
λόγω της συνεχούς  και άρτιας εκπαίδευσης του προ-
σωπικού του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνερ-
γατών Service της Kosmocar, η  χρήση αποκλειστικά 
γνησίων ανταλλακτικών και τα ειδικά πακέτα service 
ŠKODA, διασφαλίζουν την άριστη και ασφαλή λειτουρ-
γία του αυτοκινήτου σας, όπως την πρώτη μέρα, με μία 
άριστη σχέση αξίας και τιμής.

ΠΑΚΕΤΑ SERvICE ŠkoDA 
Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα πακέτα εργασιών 
συντήρησης με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του 
κατασκευαστή, τα οποία διατίθενται μόνο στο δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service ŠKODA. 
Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, τα ŠKODA 
«Clever Packs» σάς χαρίζουν μοναδικά οφέλη, όπως 
έκπτωση έως 30% σε ανταλλακτικά και εργασία! 
• Ιδανική σχέση τιμής - απόδοσης, με υψηλές 

προδιαγραφές ασφάλειας
• 100% τεχνογνωσία ŠKODA 
• Απαράμιλλη ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια
• Απόλυτη διαφάνεια ως προς το κόστος των εργασιών
• Συμφέρουσα τιμή
• Εγγύηση έως 3 έτη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ŠkoDA
Για να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα περιορισμό 
το νέο σας αυτοκίνητο η ŠKODA σάς δίνει την δυνατότητα να 
επεκτείνετε την εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος με τις 
ίδιες ακριβώς καλύψεις για 2 επιπλέον χρόνια - συνολικά για 
4 έτη - και μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων έως 90.000 χλμ.!
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1.5 TSI/150 PS ACT 1.5 TSI/150 PS ACT DSG 2.0 TDI/150 PS DSG 2.0 TDI/150 PS 4X4 2.0 TDI/150 PS 4X4 DSG 2.0 TDI/ 90 PS 4X4 DSG

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσηςΚινητηρας

Κύλινδροι / Κυβισμός  [κ.ε.] 4/1498 4/1498 4/1968 4/1968 4/ 968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές  [PS /σ.α.λ.] 150/5000-6000 150/5000-6000 150/3500–4000 150/3500–4000 150/3500–4000 190/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm /σ.α.λ.] 250/1500–3500 250/1500–3500 340/1750–3000 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1900–3300

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG

Καύσιμο
Αμόλυβδη βενζίνη 

τουλάχιστον RON 95
Αμόλυβδη βενζίνη 

τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

ΕΠιΔΟςΕις

Μέγιστη ταχύτητα  [χ.α.ω.] 200 198 198 197 194 210

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω.  [δευτ] 9,8 (9,9) 9,8 (9,9) 9,8 9,7 9,8 8,4

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

– χαμηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 8,818 - 9,707 9,000 - 9,785 6,754 - 8,004 7,350 - 8,006 7,534 - 8,726 7,777 - 9,101

– μεσαία φάση [λιτ /100 χλμ] 6,445 - 7,684 6,710 - 7,786 5,209 - 6,553 5,978 - 6,862 6,140 - 7,288 6,326 - 7,540

– υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 5,768 - 6,993 5,766 - 7,037 4,599 - 5,856 5,213 - 6,148 5,623 - 6,571 5,443 - 6,667

– πολύ υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 6,907 - 8,517 6,878 - 8,585 5,529 - 6,984 6,329 - 7,544 6,803 - 8,074 6,288 - 7,841

– συνδυασμένη φάση [λιτ /100 χλμ] 6,716 - 8,036 6,783 - 8,105 5,339 - 6,685 6,049 - 7,036 6,401 - 7,537 6,234 - 7,586

Εκπομπές CO2 [γραμ /χλμ] 152,50 - 182,50 154,10 - 184,10 139,94 - 175,24 158,60 - 184,50 167,80 - 197,60 163,43 - 198,89

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης [λιτ /100 χλμ] 7,2 7,1 (7,3) 5,5 6,6 6,4 6,8

– εκτός πόλης [λιτ /100 χλμ] 5,1 5,2 (5,4) 4,7 5,0 (5,1) 5,1 5,2

– μικτός κύκλος [λιτ /100 χλμ] 5,9 5,9 (6,1) 5,0 5,4 (5,7) 5,6 5,8

Εκπομπές CO2 [γραμ /χλμ] 134 135 (139) 131 146 (149) 146 152

ΜΕταΔΟςη ιςχύΟς

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση 4X4 4X4 4X4

Συμπλέκτης
Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 

δίσκο 

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου
Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 

δίσκο

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου

Κιβώτιο μετάδοσης
Χειροκίνητο κιβώτιο 6 

ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 

ταχυτήτων με Tiptronic
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 

ταχυτήτων με Tiptronic
Χειροκίνητο κιβώτιο 6 

ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 

ταχυτήτων με Tiptronic
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 

ταχυτήτων με Tiptronic

ΒαρΟς

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 468-683 (600-753) 468-683 (599-753) 475-690 (587-736) 475-690 (525-765) 485-700 (576-765) 478-693 (578-765)

Συνολικό βάρος [κιλά] 2157 (2214-2256) 2189 (2246-2289) 2294 (2349-2458) 2340 (2402-2483) 2345 (2472-2514) 2390 (2486-2533)

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] 750 750 750 750 ( - ) 750 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% [κιλά] 1800 1800 2000 1950 ( - ) 2300-2500 (2000) 2300-2500 (2000)

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,337 0,337 0,331 0,332 0,332 0,332

( ) τιμές για τις 7-θέσιες εκδόσεις 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.
Όλοι οι κινητήρες 2.0 TDI είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx. Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 20 λίτρων και διάρκεια 13,000 χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αμάξωμα

Τύπος 5-θέσιο (7-θέσιο), 5-θυρο, 2-διαμερίσματα

Σασί

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με διαμήκη και εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με Dual Rate και 
υποβοήθηση διεύθυνσης

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα Δισκόφρενα

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου 58 λίτρα, 4X4: 60 λίτρα

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος/Πλάτος/Ύψος (χιλ) 4697-4705/1882/1660-1686 
(1659-1685)

Μεταξόνιο (χιλ) 2790-2791

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (χιλ) 1586/1576

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 190-199

Διαστάσεις εσωτερικού

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ) 1527/1510 (1527/1511/1270)

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω (χιλ) 1059/1015 (1059/1015/905)

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες πλάτες πίσω καθισμάτων 835 (477)

– χωρίς εφεδρικό τροχό με διπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων 2065 | RS:1960 (1127/1949)
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ kARoQ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ kARoQ

-  Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα 
παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση.

Eξοπλισμός Limited Ambition Style Scout L&K

Σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου"MYTIKAS" 7Jx17" με ελαστικά 215/65 R17 STD STD - - -

Ζάντες αλουμινίου "TRITON" 7Jx18" με ελαστικά 235/55 R18 - □ □ - -

Ζάντες αλουμινίου "ELBRUS" 7Jx18" με ελαστικά 235/55 R18 - □ STD - -

Ζάντες αλουμινίου "CRATER" 7Jx19" με ελαστικά 235/50 R19 - □ □ STD -

Ζάντες αλουμινίου "SIRIUS" 7Jx19" με ελαστικά 235/50 R19 - □ □ - STD

Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών STD STD STD STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος STD STD STD - STD

Εξωτερικοί καθρέφτες σε χρώμα ματ ασημί - - - STD -

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας STD STD STD STD STD

Προφυλακτήρες εμπρός πίσω με διακόσμηση "Scout" 
σε ασημί χρώμα - - - STD -

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD STD STD STD

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα STD STD  - - -

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα  -  - STD STD STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων εξωτερικά  -  - STD -

Πλαϊνά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα STD STD STD STD -

Πίσω φώτα LED (31 στοιχεία)  -  -  -  -  -

Πίσω φώτα Full LED (53 στοιχεία) STD STD STD STD STD

Εσωτερικό "Active black" με υφασμάτινη επένδυση  -  -  -  -  -

Εσωτερικό "Ambition raven black" ή "Ambition toscana"
με υφασμάτινη επένδυση και διακόσμηση "Anthracite glossy black" STD STD  - - -

Εσωτερικό "Style moonlight black" 'ή "Style stone beige"με 
υφασμάτινη επένδυση και διακόσμηση "Dark Waves"  -  - STD - -

Εσωτερικό "SCOUT black" με επένδυση alcantara 
και διακοσμητικά "Scout"  -  -  - STD -

Εσωτερικό "L&K black" με δερμάτινη επένδυση 
και διακοσμητικά "L&K"  -  -  - - STD

Εσωτερική διακόσμηση χρωμίου (κεντρική κονσόλα, 
πίνακας οργάνων, τιμόνι & λεβιές ταχυτήτων) STD STD STD STD STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών STD STD STD STD STD

Χρωμιωμένοι διακόπτες παραθύρων και φωτισμού  -  - STD  - STD

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση, χειριστήρια 
ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου STD STD STD STD STD

Oθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board STD STD - - -

Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή 
on board "3D MAXI DOT" - - STD STD STD

Σετ πεντάλ αλουμινίου  - □ □ STD STD

Λογότυπο "SCOUT" σε μαρσπιέ θυρών και στα καθίσματα  -  -  - STD -

Λογότυπο "L&K" σε μαρσπιέ θυρών και στα καθίσματα  -  -  -  - STD

LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος (φώτα οροφής/ανάγνωσης 
εμπρός & πίσω, λαβές θυρών, χώρος ποδιών, καθρέφτες σκιαδίων)  - □ STD STD STD

Ασφάλεια

ΕSC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS STD STD STD STD STD
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Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision brake) STD STD STD STD STD

Πίσω δισκόφρενα STD STD STD STD STD

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, 
αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού STD STD STD STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης STD STD STD STD STD

Εμπρός καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την 
προστασία του αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος STD STD STD STD STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης STD STD STD STD STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος & ενεργοποίηση αλάρμ 
μετά από σύγκρουση STD STD STD STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης 
επιβράδυνσης STD STD STD STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" (με 
σάρωση εμπρός  και αυτόματο φρενάρισμα) STD STD STD STD STD

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''DRIVER ALERT'' STD STD STD STD STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης 
ύψους και προεντατήρες STD STD STD STD STD

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω STD STD STD STD STD

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες (πακέτο 
"Family")  - □ □ □ □

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις STD STD STD STD STD

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών STD STD STD STD STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις 
(2η σειρά) STD STD STD STD STD

Προβολείς Full LED με AFS  - □ STD □ STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός STD STD - STD -

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λειτουργία στροφής  - □ STD □ STD

Hill Start Assist STD STD STD STD STD

Πίσω φώτα ομίχλης LED STD STD STD STD STD

Τρίτο φως φρένων LED STD STD STD STD STD

Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στις εμπρός πόρτες STD STD STD STD STD

Σύστημα υποβοήθησης "LANE ASSIST"  - □ □ □ □

Σύστημα υποβοήθησης "SIDE ASSIST"  - □ □ □ STD

Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης ατυχήματος e-call 
(+1 έτος Skoda Care Connect) STD STD STD STD STD

Λειτουργικότητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD STD STD STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά STD STD STD STD STD

Υπολογιστής ταξιδίου STD STD STD STD STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος STD STD STD STD STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων STD STD STD STD STD

Πίσω καθίσματα με δυνατότητα κάθετης κίνησης (έως 18 εκ.) 
και σύστημα εύκολης πρόσβασης στην 3η σειρά καθισμάτων STD STD STD STD STD

Αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην πλάτη των  εμπρός καθισμάτων - - STD - □
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5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD STD STD STD

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό STD STD STD STD STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα STD STD STD STD STD

Θήκες αποθήκευσης στις εσωτερικές πλευρές των εμπρός καθισμάτων 
και στο πλάι και την πλάτη της μεσαίας κονσόλας (υποβραχιόνιο) STD STD STD STD STD

Διπλό ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό, φωτιζόμενο με παροχή 
κλιματισμού STD STD STD STD STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο  
"JUMBO BOX" STD STD STD STD STD

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες STD STD STD STD STD

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων STD STD STD STD STD

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω STD STD STD STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός & πίσω 
θυρών STD STD STD STD STD

Θήκες ομπρέλας στις εμπρός πόρτες STD STD STD STD STD

Σύστημα συγκράτησης γιλέκου ασφαλείας STD STD STD STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής και 2 άγκιστρα στις μεσαίες 
κολόνες STD STD STD STD STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) STD STD STD STD STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο STD STD STD STD STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός (εμπρός και πίσω για Style) STD STD STD STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα STD STD STD STD STD

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών STD STD STD STD STD

Χώροι αποθήκευσης στις 2 πλευρές του χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD

Ράγες με ρυθμιζόμενα άγκιστρα στον χώρο αποσκευών STD STD STD STD STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών STD STD STD STD STD

Δίχτυα αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών STD STD STD STD STD

Διαχωριστικά χώρου αποσκευών - - STD - STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης 
ταχύτητας και συχνότητας και πίσω υαλοκαθαριστήρας "AERO" 
με διακοπτόμενη λειτουργία

STD STD STD STD STD

Φώτα ημέρας (LED) STD STD STD STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD STD STD STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα STD STD STD STD STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) STD STD STD STD STD

Άνοιγμα καλύμματος στομίου δεξαμενής καυσίμου με πίεση και 
δυνατότητα κλειδώματος STD STD STD STD STD

Σύστημα Start/Stop STD STD STD STD STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT"  - □ STD - STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT" με κουμπί Off 
Road για 4Χ4  - □ □ STD □

DCC - Προφίλ ρύθμισης πλαισίου με κουμπί Off Road για 4Χ4  - □ □ □ □

Πακέτο προστασίας αμαξώματος  - □ □ STD □

Θήκη γυαλιών (όχι με ηλιοροφή) STD STD STD STD STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD STD STD STD
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Σύστημα προστασίας άκρων θυρών (Πακέτο Family)  - □ □ □ □

Άνεση

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με κουμπί 
start /stop (KESSY GO) STD STD - STD

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος 
και εκκίνησης χωρίς το κλειδί (ΚESSY FULL) - - STD - STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω STD STD STD STD STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι  εξωτερικοί 
καθρέφτες                                  STD STD STD STD STD

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με μνήμη, αυτόματη 
σκίαση και περιφερειακό φωτισμό                                 - - STD - STD

Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους και στήριξης μέσης καθίσματος οδηγού & 
συνοδηγού με λειτουργία μνήμης - - STD - STD

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο STD STD STD STD STD

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός 
με αισθητήρα υγρασίας (φίλτρο γύρης) STD STD STD STD STD

Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας STD STD STD STD STD

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (μεγάλη σκάλα)  - □ □ □ □

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων STD STD STD STD STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD STD STD STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET)  - □ □ STD STD

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών & καλύμματος 
χώρου αποσκευών  - □ □ STD STD

Εικονικό πεντάλ  - □ □ □ □

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO"  με οθόνη αφής 8" HD + σύνδεση 
μέσω BLUETOOTH STD STD STD STD STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "AMUNDSEN" με Navigation  - □ □ □ □

Ηχοσύστημα πολυμέσων "COLUMBUS" με Navigation  - □ □ □ □

Σύστημα ήχου"CANTON" με 10 ηχεία και ψηφιακό equalizer (575W)  - □ □ □ STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω STD STD STD STD STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός  - □ STD STD STD

Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος "PARK ASSIST"  - □ □ □ □

Λειτουργία Smartlink + STD STD STD STD STD

Αριθμός ηχείων 8 8 8 8 8

Skoda Connect STD STD STD STD STD
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