
Osta uus ŠKODA täna ja 
maksame suve lõpuni 
liisingmaksed sinu eest!

Vali maksepuhkus!

Pakkumine kehtib kuni 30.06 aadressil kampaania.skoda.ee kirjeldatud pakkumistele. ŠKODA tasub esimese 4 kuu liisingmaksed.
Ilma liisinguta väljaostul võidad hinnas! Lisainfo ŠKODA esindustest üle Eesti või saada päring aadressil kampaania.skoda.ee

Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 49.

KODIAQ HINNAKIRI 

Bensiinimootorid Võimsus  
kW / hj

Käigukast Active Eripakku-
mine

Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS

1,5 TSI ACT 110 / 150 6-k. 23 800 € 20 900 € - - - - - -
Kuumakse manuaal 245 € 215 €
1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 7-k. 26 500 € - 28 800 € 31 700 € 30 800 € 34 500 € - -
Kuumakse automaat 273 € 296 € 326 € 317 € 355 €
2,0 TSI DSG 4x4 140 / 190 7-k. - - - 35 300 € 34 400 € 38 100 € 35 200 € -
Kuumakse automaat 363 € 354 € 392 € 362 €
Diiselmootorid Võimsus 

kW/hj
Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS

2,0 TDI SCR DSG 110 / 150 7-k. 29 200 € 31 500 € 34 400 € 33 500 € 37 300 € - -
Kuumakse automaat 300 € 324 € 354 € 345 € 384 €
2,0 TDI SCR 4X4 110 / 150 6-k. - 32 200 € 35 100 € 34 200 € 38 000 € 35 000 € -
Kuumakse manuaal 331 € 361 € 352 € 391 € 360 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-k. - 33 800 € 36 800 € 35 900 € 39 600 € 36 600 € -
Kuumakse automaat 348 € 379 € 369 € 408 € 377 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 / 190 7-k. - - 39 300 € 38 400 € 42 100 € 39 200 € -
Kuumakse automaat 404 € 395 € 433 € 403 €
2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 / 240 7-k. - - - - - - 45 200 €
Kuumakse automaat 465 €

ACT - süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib/aktiveerib kütusesäästmiseks kahte keskmist silindrit (Active Cylinder management Technology). 
SCR - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).

DIISELMOOTORITELE HINNAVÕIT KUNI 3100 €!
KÜSI PAKKUMIST SALONGIST!

   
Saadaval
nelikveolisena

4x4
2 500 kg
Haagise täis-
mass piduritega

Perele
Küsi 7-kohalist 
mudelit

Ühenduv
Veebipõhised 
teenused

Eesti keel
Emakeelsed 
menüüd 



Erimudel
KODIAQ  
LIMITED
Premium-tasemel turvalise ja elegantse  
ŠKODA KODIAQ’i varustuses leiduvad:
› LED-esilaternad kaugtulede juhtimisega
› Kokkupõrke ennetussüsteem
› Tagurduskaamera
› Pikivahet hoidev kiirushoidik
› Uue põlvkonna turvaline võtmevaba lukustus- ning käivitussüsteem
› Soojendusega rool
ja palju muud....

Piiratud koguses automaatkäigukastiga KODIAQ

1.5 TSI, 150 hj, 7-k. DSG automaat

Hind alates 25 890 €
Kuumakse alates 266 €
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KODIAQ 
SPORTLINE

ŠKODA 

VÕIDUSÕIDUMEELEOLU
Linnamaastur ühendab julgelt luksusliku interjööri ja emotsionaalse disaini.

Ainulaadne välimus tänu mustadele küljepeeglitele, esivõre raamile ja spoilerile.
Musta leiab ka küljeakende servadest ja lisavarustusse kuuluvatelt katusereelingutelt.
SportLine’i külgi kaitsvad plastpaneelid on kerega sama värvi.
Kroomitud liist tagakaitseraua alaosas tõstab esile summutiotsi.
Auto mõlemal esitiival on SportLine’i embleem.
20-tollised valuveljed Vega on saadaval lisana, kuna põhivarustusse kuuluvad 19-tollised valuveljed Triglav Anthracite.

Must interjöör ja lagi rõhutavad sisemuse sportlikku stiili.
Sportlikel istmetel on alcantara ja nahk kombineeritud hõbedaste ehisõmblustega.
Multifunktsionaalne sportrool kaetakse perforeeritud nahaga.
Armatuurlauda kaunistavad SportLine’i logod ja pilkupüüdvad süsinikumustriga ehisosad.
Uksepolstrite LED-meeleoluvalgustusel saab valida 10 värvitooni vahel.
Eesmistel ukselävedel tervitab teid kiri KODIAQ.

Premium-tasemel turvalise ja elegantse  
ŠKODA KODIAQ’i varustuses leiduvad:
› LED-esilaternad kaugtulede juhtimisega
› Kokkupõrke ennetussüsteem
› Tagurduskaamera
› Pikivahet hoidev kiirushoidik
› Uue põlvkonna turvaline võtmevaba lukustus- ning käivitussüsteem
› Soojendusega rool
ja palju muud....

Hind alates 31 700 €
Kuumakse alates 326 €



LISAKS AMBITION VARUSTUSASTMELE KUULUB  
KODIAQ SCOUT STANDARDVARUSTUSSE:

• Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) koos  
Off-Road režiimiga, sisaldab ka nõlvaltstardiabi

• Parkimisandurid ees
• Mootori ja käigukasti kaitse (plastist)
• SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist
• Katusereelingud, hõbehallid
• Disainipakett Scout: hõbedased küljepeeglite korpused,  

erikujundusega esimene ja tagumine kaitseraud
• Istmekatted Alcantara/nahk
• Metallkattega sportlikud pedaalid
• Lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga
• 19” valuveljed Crater, antratsiithallid; rehvid 235/50 R19;  

asendavad standardvelgi

KODIAQ SCOUT
ŠKODA 
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Hind alates 35 000 €
Kuumakse alates 360 €
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KODIAQ RS PANEB SU SÜDAME PÕKSUMA JUBA SIIS, KUI SA SELLE UKSI AVAD.

Põhivarustuses täis-LED-tuled muudavad teed turvaliselt valgeks mistahes oludes.
20-tollistel antratsiithallidel Xtreme-valuvelgedel veerev KODIAQ RS juba tähelepanuta ei jää.
LED-tagatulesid täiendavad jõulised summutitorud ja kogu auto laiune helkurriba.

RS-stiilis interjöör ühendab sportlikkuse luksusega.
Domineerivateks motiivideks on kontrasttoonis punased õmblused ja süsinikumustriga ehisosad.
Mugavad alcantara-kattega sportistmed kuuluvad põhivarustusse.

Ehe RS-sõiduelamus kuni seitsmele  
inimesel mõeldud pereautos

SPORTAUTO
KOGU PERELE
Hind alates 45 200 €
Kuumakse alates 465 €

• Rikkalik standardvarustus
• Uue põlvkonna TDI diiselmootor
• Saadaval viie ja seitsmekohalisena
• Mootor 176kW / 240 hj.
• Kiireim 7-kohaline sõiduk ikoonilisel Nürburgringi ringrajal
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TÄIENDA OMA 
KODIAQ'I 
    rikkaliku Plus varustuspaketiga!

• LED-esilaternad
• Kahetsooniline automaatne 

kliimaseade
• Elektriliselt kokkuklapitavad 

soojendusega küljepeeglid
• 8" puutetundliku värviekraaniga 

Raadio Bolero
• SmartLink Plus
• Vihmasensor

ACTIVE 
PLUS

pakett  
sisaldab

Paketi soodushind  
1 710 € 

(tavahind 2 320 €)

• Multifunktsionaalne soojendusega 
nahkrool

• Adaptiivne kiirushoidik
• Parkimisandurid ees ja taga
• Kaug- ja lähitulede automaatne 

lülitus
• Täiendava mürasummutusega 

esimesed külgaknad
• Tagurduskaamera
• Elektriline pagasiruumi luuk
• Tumedaks toonitud klaasid taga

AMBITION 
PLUS

pakett  
sisaldab

Paketi soodushind  
1 520 € 

(tavahind 2 090 €)

• Multifunktsionaalne  
soojendusega nahkrool

• Elektriliselt seadistatavad esiistmed
• Adaptiivne kiirushoidik
• Parkimisandurid ees ja taga
• Tagurduskaamera
• Digitaalne näidikupaneel "Digital 

Instrument Panel" 10,25" 
värviekraaniga

ELEGANCE 
PLUS

pakett  
sisaldab

Paketi soodushind  
1 440 € 

(tavahind 1 990 €)

• Kolmetsooniline automaatne 
kliimaseade

• Multifunktsionaalne soojendusega 
nahkrool

• Elektriliselt seadistatavad esiistmed
• Sõidureas püsimise abisüsteem koos 

Side Assist abisüsteemiga
• Adaptiivne kiirushoidik
• Digitaalne näidikupaneel "Digital 

Instrument Panel" 10,25" 
värviekraaniga

L&K 
PLUS

pakett  
sisaldab

Paketi soodushind  
1 410 € 

(tavahind 1 950 €)

• Multifunktsionaalne soojendusega 
nahkrool

• Elektriliselt seadistatav juhiiste
• Mälufunktsiooniga elektriliselt 

kokkuklapitavad soojendusega 
küljepeeglid

• Adaptiivne kiirushoidik
• Kaug- ja lähitulede automaatne 

lülitus
• Elektriline pagasiruumi luuk
• Tagurduskaamera

SCOUT 
PLUS

pakett  
sisaldab

Paketi soodushind  
1 480 € 

(tavahind 2 010 €)



7

Turvalisus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tule-
kustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk) 

449 € 449 € 449 € 449 € 449 € 449 € 449 €

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC (ABS pidurid, 
veojõukontroll ASR, elektrooniline diferentsiaali-
lukk XDS+, järelhaagise stabiilsuskontroll TSA+, 
järelkokkupõrke vältimise süsteem MKB, hüdrau-
liline pidurdusabi HBA, piduriketaste kuivatamise 
funktsioon RBS, elektrooniline pidurdusstabiilsuse 
kontroll CBC). Nelikveolistel versioonidel ESC-Sport 
režiim (stabiilsuskontroll sekkub viivitusega) ja veo-
jõukontrolli ASR väljalülitamise võimalus.

q q q q q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja 
tagaistmetel (sportistmete korral integreeritud 
peatugedega istmed)

q q - q q q -

Kinnitamata turvavöö märguanne kahel esimesel 
istmereal

9P5 q q q q q q q

Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel, 
seitsmeistmelise versiooni korral; ainult koos PZA/
PZB

9P9 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €

Turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist): 
avariiohu korral (hädapidurdus, juhitavuse kaotus) 
aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ning lahtised 
küljeaknad/katuseluuk suletakse automaatselt; 
ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE2

7W2 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi 
deaktiveeritav

q q q q q q q

Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad 
ees

PE1 q q q q q q q

Külgturvapadjad taga PE2 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
Põlvede turvapadi juhile PE0 q q q q q q q
Tehase alarm koos mahu- ja kallutusanduriga PDA q q q q q q q
Elektrooniline immobilisaator q q q q q q q
Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul 
liikuma hakates, säilitades pidurisüsteemis rõhku 
veel 2 sekundi jooksul peale piduripedaali vabasta-
mist

UG1 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € q -

Elektromehaaniline seisupidur "Autohold"-funktsioo-
niga (hoiab ära auto soovimatu liikumahakkamise, 
deaktiveerub gaasipedaali vajutamisel)

q q q q q q q

Rehvirõhu monitooring - iga rehvi rõhku kontrollitak-
se pidevalt, rõhu vähenemise korral ilmub näidi-
kuekraanile vastav märguanne

7K1 q q q q q q q

Halogeenesilaternad q - - - - - -
LED-esilaternad + AFS II (Adaptive Frontlight Sys-
tem - tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse 
ja -tingimustega), LED-tehnoloogiaga ääretuled, 
udutuled (kurvifunktsiooniga) ja suunatuled; ainult 
koos valgustuse abipaketiga PN4 ja automaatselt 
tumeneva salongipeegliga 4L1/PRF/PW1/PWE

PN0 1 040 € q q q q q q

Esilaternate pesurid P0S 130 € q q q q q q
LED-päevasõidutuled q q q q q q q
LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine 
udutuli)

q q q q q q q

Täiendav tagatulede LED-pakett: kristalse disainiga 
tagatuled, LED-valgustid ka tagaluugil asuvas later-
nakorpuses, LED-suunatuled, LED-numbrimärgival-
gustus, tagurdustuli mõlemas tagalaternas; Active'le 
ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega 
PW1/4L1

PN1 120 € 120 € 120 € q q 120 € q

Udutuled ees 8WB q - - - - - -
Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussig-
naali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või 
unisuse märke)

EM1 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

ISOFIX lapseistme kinnitused tagaistmel q q q q q q q
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel 3G2 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat 
võtit

q q q q q q q

KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamis-
süsteem koos auto võtmes oleva liikumissensoriga 
(süsteem ei ava uksi, kui tuvastab, et auto võti on 
paigal ja ei ole enne uste avamiskatset liikunud)

PDB 210 € - - - - - -

KESSY - võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitus-
süsteem koos auto võtmes oleva liikumissensoriga 
(süsteem ei ava uksi, kui tuvastab, et auto võti on 
paigal ja ei ole enne uste avamiskatset liikunud)

PDD - q q q q q q

Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja 
lastelukuga

q q q q q q q

Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga q - - - - - -
Kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi 
seadistatav juhile ja kaassõitjale, tolmu ja õietolmu 
filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse intensiivsuse 
sensoritega: ainult koos automaatselt tumenevate 
peeglitega 4L1/PRF/PWE/PW1

PHA 470 € q q q q q q

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi 
seadistatav juhile ja kaassõitjale ning tagaistujatele, 
tolmu ja õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikese-
valguse intensiivsuse sensoritega

PHB - 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € 260 €

Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool 
raadio ja telefoni juhtimisega

PLB q q - q q q -

Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool 
raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslaba-
dega DSG -automaatkäigukastile

PLC 95 € 95 € - 95 € 95 € 95 € -

Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne 
nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega

PLF - 115 € q 115 € - 115 € -

Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne 
nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahe-
tuslabadega DSG-automaatkäigukastile

PLG - 210 € q 210 € - 210 € q

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne 
nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; Active'le 
ainult koos KESSY-paketiga PDB

PLD 130 € 130 € - 130 € 130 € 130 € -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne 
nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguva-
hetuslabadega DSG -automaatkäigukastile; Active'le 
ainult koos KESSY-paketiga PDB

PLE 220 € 220 € - 220 € 220 € 220 € -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaal-
ne sportrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult 
manuaalkäigukastile

PLH - - 130 € - - - -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne 
sportrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguva-
hetuslabadega DSG -automaatkäigukastile

PLK - - 130 € - - - -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne 
nahkrool RS raadio ja telefoni juhtimisega ning käi-
guvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile

PLL - - - - - - 130 €

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q q q q q
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 4E7 420 € 420 € 420 € - - 420 € -
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funkt-
siooniga "Virtual Pedal" (tagaluugi avamine ja sulge-
mine kaitseraua all asuva liigutussensori abil)

PK9 - 590 € 590 € q q 590 € q

Elektriajamiga, toonklaasist katuseluuk koos elektri-
liselt seadistatava päikesesirmiga; välistab standar-
dist prillilaeka laekonsoolis; ainult koos katusereelin-
gutega PG0/PG1

PH1 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 €

Soojendusega esiklaas + vihmasensor; Active'le 
ainult koos automaatselt tumenevate küljepeeglite-
ga (PW1/4L1) 

PKV 460 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

Kaugjuhtimisega seisuküte; diiselmootoritel välistab 
standardist elektrilise lisasoojenduse (7E6)

PHC 1 020 € 1 020 € 1 020 € 1 020 € 1 020 € 1 020 € 870 €

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeg-
lid, integreeritud suunatuledega

q q q q q q q

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega, kokkukla-
pitavad küljepeeglid

PW0 90 € - - - - - -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeg-
lid, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, 
automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel, 
vihmasensor; ainult koos automaatse kliimaseadme-
ga PHA

PW1 470 € q - - - q -

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeg-
lid, mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad 
ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev salongi 
tahavaatepeegel; ainult koos PB0/PB2

PW2 - - q q q 0 € q

Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel PK2 q q q q q q -
Soojendusega esiistmed 4A3 q q q q q q q
Soojendusega tagaistmed (kaks äärmist istet) 4A4 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 €
Esiistmete kõrgus mehaaniliselt reguleeritav q q q - - q -
Elektriliselt seadistatav juhiiste (võimalik seadistada 
istme kõrgust, kaugust roolist, istmepadja ja seljatoe 
kallet ning nimmetugesid), mälufunktsiooniga: istme 
ja peeglite asend, raadio/navigatsiooniseadme, sõi-
durežiimi ja valgustussüsteemi seaded on kasutaja-
põhiselt salvestatavad ja aktiveeruvad uste avamisel 
antud kasutaja võtmest

PB0 - - - q q 540 € q

Hõbehallide õmblustega sportistmed, juhiiste 
elektriliselt reguleeritav (võimalik seadistada istme 
kõrgust, kaugust roolist, istmepadja ja seljatoe kallet 
ning nimmetugesid) ja mälufunktsiooniga

- - q - - - -

Elektriliselt seadistatavad esiistmed (võimalik 
seadistada istme kõrgust, kaugust roolist, istme-
padja ja seljatoe kallet ning nimmetugesid), juhiiste 
mälufunktsiooniga, ilma sahtlita kõrvalistuja istme 
all; ei saa koos allaklapitava seljatoega 3H2

PB2 - - 490 € 490 € 490 € 1 020 € 490 €

Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga 6E3 q q q q q q q
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate 
esemete transportimiseks; ei saa koos lauakesega 
seljatoe tagaküljel 1U9, istmekatetega PL0/PL1 ja 
pakettidega PXA/PXC

3H2 - 90 € - - - - -

Teise istmerea seljatugi osadena 60/40 alla klapitav, 
seljatugede kalle reguleeritav

q q q q q q q

Teise istmerea seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 €
Kokkuklapitav käetugi teise istmerea keskel 5KC 160 € q q q q q q
Seitsmekohaline versioon: kaks kokkuklapitavat istet 
kolmandas istmereas, teise istmerea Easy Entry 
funktsioon (teise istmerea istmeid saab nihuta-
da, et võimaldada paremat ligipääsu kolmandale 
istmereale), topsi- ja mobiiltelefoni hoidikud ning 
lugemislambid kolmandas reas istujatele; ei saa koos 
varuratastega PJA/PJC/PJD, pagasiruumi topeltpõ-
randaga PKP, pagasiruumi matiga 6SJ ja käetoega 
teise istmerea keskel 5KC

PZA 950 € - - - - - -

Seitsmekohaline versioon: kaks kokkuklapitavat istet 
kolmandas istmereas, teise istmerea Easy Entry 
funktsioon (teise istmerea istmeid saab nihutada, et 
võimaldada paremat ligipääsu kolmandale istmerea-
le), käetugi teise istmerea keskel, topsi- ja mobiilte-
lefoni hoidikud ning lugemislambid kolmandas reas 
istujatele; ei saa koos varuratastega PJA/PJC/PJD, 
pagasiruumi topeltpõrandaga PKP, pagasiruumi 
matiga 6SJ ja käetoega teise istmerea keskel 5KC

PZB 1 110 € 950 € 950 € 950 € 950 € 950 € 800 €

Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos 
vihmasensoriga, jälgib päevavalguse taset ja lülitab 
vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled 
või päevasõidutuled. Sisaldab ka Coming Home/
Leaving Home funktsiooni (uste lukustamisel jäävad 
auto välised valgustid kindlaksmääratud ajaks ümb-
rust valgustama)

PN4 190 € q q q q q q

Valgusanduriga salongipeegel; ainult koos auto-
maatse kliimaseadmega PHA 

4L1 20 € q q q q q q

Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipee-
gel; ainult koos automaatse kliimaseadmega PHA 

PRF 250 € q q q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüs-
teemid Front Assist (aeglustab automaatselt ja 
pidurdab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) ja 
Pedestrian Monitor (jalakäijate tuvastus- ja turva-
süsteem, mille eesmärk on ära hoida kokkupõrget 
teele ilmunud jalakäijaga, aktiivne kiirusvahemikus 
10 - 60 km/h)

6K2 q q q q q q q

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), 
jälgib kaamera abil teemärgistust ning hoiatab juhti, 
kui auto hakkab valitud sõidureast väljuma.  Active'le 
ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega 
PWE/PRF/PW1; ei saa koos PWB.

PWA 380 € 380 € 380 € 380 € - 380 € 380 €

Reavahetuse abisüsteem Side Assist - jälgib radarite 
abil sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala ning hoiatab 
juhti tagant lähenevate sõidukite eest  + tagurda-
misel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem (Rear 
Traffic Alert); ei saa koos PWA

PWB - 530 € 530 € 530 € q 530 € 530 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) 
koos reavahetuse abisüsteemiga (Side Assist)

PWC - 900 € 900 € 900 € 380 € 900 € 900 €

Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu 
seadmise võimalusega "Speed Limiter" (võimaldab 
määrata kiiruselimiidi vahemikus 30 km/h - 210 
km/h, mida auto ei ületa)

8T6 q q q q q q q

Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmi-
se võimalusega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, 
vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajää-
miseni); aktiivne kiiruseni 160 km/h

PLI 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmi-
se võimalusega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, 
vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajää-
miseni); aktiivne kiiruseni 210 km/h

PLJ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Pakett "Assistance 1": adaptiivne kiirushoidik 
(aktiivne kiiruseni 160 km/h), sõidureas püsimise 
abisüsteem "Lane Assist", reavahetuse abisüsteem 
"Side Assist", ummikus liikumise abisüsteem "Traffic 
Jam Assist" ja hädaolukorra abisüsteem "Emergency 
Assist"; ainult DSG-käigukastiga.

PWH - 1 170 € 1 170 € 1 170 € 650 € 1 170 € 1 170 €

Pakett "Assistance 2": adaptiivne kiirushoidik 
(aktiivne kiiruseni 210 km/h), sõidureas püsimise 
abisüsteem "Lane Assist", reavahetuse abisüsteem 
"Side Assist", ummikus liikumise abisüsteem "Traffic 
Jam Assist" ja hädaolukorra abisüsteem "Emergency 
Assist"; ainult DSG-käigukastiga.

PWI - 1 490 € 1 490 € 1 490 € 970 € 1 490 € 1 490 €

Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab 
pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/
välja vastavalt liiklusoludele; Active'le ainult koos 
automaatse kliimaseadmega PHA ja valgustuse 
abisüsteemiga PN4

PWE 440 € 190 € 190 € q q 190 € q

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem: jälgib multi-
funktsionaalse kaamera abil liiklusmärke ning kuvab 
need Maxi Dot infoekraani ja navigatsiooniseadme 
ekraanile. Ainult koos automaatselt tumenevate 
peeglitega (PRF/PWE/PW1/PW2), kliimaseadmega 
Climatronic (PHA) ja navigatsiooniseadmega (RAC/
RAE).

PWD 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, 
info kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme 
ekraanile 

7X1 340 € q q q q q q

Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussig-
naaliga, info kuvatakse ka raadio või navigatsiooni-
seadme ekraanile 

7X2 650 € 310 € 310 € 310 € q q q

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüs-
teemiga (Parking Assistance System) - auto leiab 
sobiva parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab 
vastavalt juhistele käike lülitama ja pidurdama), info 
kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooni-
seadme ekraanile 

PPA 960 € 620 € 620 € 620 € 320 € 320 € 320 €

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüstee-
miga (Parking Assistance System), haagisega tagur-
damise abisüsteemiga Trailer Assist ja 360-kraadise 
vaatega kaamerasüsteemiga Area View (4 kaame-
rat), sisaldab ka LED-tagatulede paketti PN1; ainult 
koos haagisekonksuga 1M6, reavahetuse abisüstee-
miga PWB/PWC ning elektriliselt avatava/suletava 
pagasiruumi luugiga 4E7/PK9

PPC - 1 760 € 1 760 € 1 650 € 590 € 1 460 € 1 340 €

Parkimisandurid ees ja taga koos haagisega tagur-
damise abisüsteemiga Trailer Assist ja 360-kraadise 
vaatega kaamerasüsteemiga Area View (4 kaame-
rat), sisaldab ka LED-tagatulede paketti PN1; ainult 
koos haagisekonksuga 1M6, reavahetuse abisüstee-
miga PWB/PWC ning elektriliselt avatava/suletava 
pagasiruumi luugiga 4E7/PK9

PPD - 1 450 € 1 450 € 1 330 € 270 € 1 150 € 1 030 €

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidi-
käigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse Bolero 
raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos 
suunajuhistega, sisaldab ka täiendavat LED-tagatu-
lede paketti (PN1); ainult koos raadioga Bolero või 
navigatsiooniseadmega (RAB/RAC/RAE) 

PWF 480 € 480 € 480 € 370 € q 480 € 370 €

Kaameratesüsteem "Area View": neli kaamerat 
(küljepeeglites, iluvõre taga ja tagurduskaamera 
PWF tagaluugi käepideme juures) tagavad 360° 
vaate auto lähiümbrusest, pilt kuvatakse raadio või 
navigatsiooniseadme ekraanile, võimalik vaadata ka 
iga kaamera pilti eraldi; ainult koos PWB/PWC, 7X2/
PPA ja 4E7/PK9

PWG - 880 € 880 € 760 € q 880 € 760 €

3,5-tolline multifunktsionaalne must-valge infoek-
raan Maxi DOT, kuvab järgmisi andmeid: kuupäev 
ja kellaaeg, välistemperatuur, keskmine kütusekulu, 
hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkus, teel oldud 
aeg, keskmine kiirus, hetkekiirus, hoiatus- ja infomär-
guanded. Lisaks ka telefoni-, audio-, navigatsiooni- ja 
abisüsteemide info kuva (nende olemasolul).

9S5 q q q - - q -

3,5-tolline värviline multifunktsionaalne infoekraan 
Maxi DOT: lisaks must-valge Maxi DOT infoekraani 
funktsioonidele ka animeeritud märguanded

9S6 - 90 € 90 € q q 90 € -

Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 
10,25" värviekraaniga, valikus on erinevad kuvaprofii-
lid (Classic, Extended, Modern, Basic)

9S0 - 500 € 500 € 410 € 410 € 500 € q

Interjööri LED-valgustuse pakett: LED-salongival-
gustus, jalaruumi ja päikesesirmides asuvate peeglite 
LED-valgustid 

PN3 - q q q q q q

Lisa USB-liides (laadimiseks ning audiofailide edasta-
miseks) keskkonsoolis ees, 230V pistik ja USB-liides 
(laadimiseks) keskkonsooli tagaosas; ainult koos 
raadioga Bolero (RAB) või navigatsiooniseadmega 
(RAC/RAE)

RA3 190 € 190 € 190 € 190 € 190 € 190 € 190 €

12V pistik pagasiruumis q q q q q q q
12V pistik keskkonsoolis (puudub suitsetaja paketi 
korral)

q q q q q q q

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode 
Selection) - valikus režiimid Eco, Normal, Sports, 
Individual ja Snow (adaptiivse vedrustuse korral on 
valikus ka režiim Comfort). Auto mootor, DSG-
käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/
Stop-süsteem, esilaternate adaptiivne valgustus-
süsteem, kliimaseade, adaptiivne vedrustussüs-
teem ja adaptiivne kiirushoidik (nende olemasolul) 
seadistuvad automaatselt ümber vastavalt valitud 
režiimile; kolmanda võtme 8QG olemasolul lisandub 
ka isikustamise funktsioon

PF2 110 € 110 € q 110 € 110 € - -

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selec-
tion) koos Off-Road režiimiga (parandab sõiduoma-
dusi halval teel või teedeta maastikul sõites, sisaldab 
ka nõlvaltstardiabi UG1); saadaval ainult nelikveo 
korral; kolmanda võtme 8QG olemasolul lisandub ka 
isikustamise funktsioon

PF3 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € q -

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control) 
koos sõidurežiimi valikuga Driving Mode Selection ja 
Off-Road režiimiga - vedrustus kohandub automaat-
selt teeolude ja juhi sõidustiiliga; kolmanda võtme 
8QG olemasolul lisandub ka isikustamise funktsioon

PF4 - 1 090 € 1 090 € 1 090 € 1 090 € 840 € q

Varieeruva ülekandega sportlik roolisüsteem (Prog-
ressive Steering) 

1N7 - - q - q - -

Varieeruva ülekandega sportlik roolisüsteem (Prog-
ressive Steering) koos adaptiivse vedrustuse ja sõi-
durežiimi valikuga; kolmanda võtme 8QG olemasolul 
lisandub ka isikustamise funktsioon

PXD - - - 930 € - - q

Lisavõti, individuaalselt seadistatav; ainult koos 
adaptiivse vedrustusega PF4/PXD või sõidurežiimi 
valikuga PF2/PF3

8QG 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €

Mootori ja käigukasti kaitse (plastist) PF0 260 € 260 € 260 € 260 € 260 € q 260 €
Valgustatud jalaruum ees ja taga 6T2 - q q q q q q
Nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetas-
kus; ei saa koos Family-paketiga PXA/PXC; Scoudile 
ainult koos PHI

4AD 20 € 20 € - 20 € 20 € 20 € -

SunSet: tumedaks toonitud tagumised aknaklaasid, 
alates B-piilarist

4KF 145 € 145 € q q q q q

Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks 1M5 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 €
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks; moo-
torile 2,0 TDI 110kW 4x4 manuaal ei saa seitsmeko-
halise versiooniga PZA/PZB

1M6 840 € 840 € 840 € 840 € 840 € 840 € 840 €

Eemaldatav suusakott tagumise istme käetoe taga 3X5 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 €
Kinnitusvõrk pagasiruumis PKA 50 € - - - - - -
Kinnitusvõrk pagasiruumis; ei saa koos PZB PKB - 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Pagasiruumi topeltpõhi; ei saa seitsmekohalise ver-
siooniga PZA/PZB, audiosüsteemiga Canton RA2, 
kahepoolse matiga 6SJ ja varurattaga PJA/PJC/PJD

PKP 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € q

Kahe poolega pagasiruumi matt (tekstiil/kumm); ei 
saa seitsmekohalisele versioonile (PZA/PZB) ja koos 
PKP

6SJ 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € -

Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel 3CX 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 €
Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele 9JC 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede taga-
küljel; ei saa koos allaklapitava kõrvalistuja istme 
seljatoega 3H2 ja ventileeritavate esiistmetega PHD

1U9 - 95 € - 95 € 95 € 95 € -

Tahvelarvuti hoidik teises istmereas istujatele IA1 50 € 50 € - 50 € 50 € 50 € -
Pakett "Family": prügikast uksetaskus, rulookardinad 
tagumistel külgakendel, elektriline lastelukk tagaus-
tel, ukseserva kaitse (Door Edge Protection) esi- ja 
tagaustel; ei saa koos interjööriga DC ja paketiga 
PXC

PXA - 320 € - - - - -

Pakett "Family" II: prügikast uksetaskus, rulookar-
dinad tagumistel külgakendel, elektriline lastelukk 
tagaustel, ukseserva kaitse (Door Edge Protection) 
esi- ja tagaustel; ei saa koos 3Y4, 4AD ja PXA; Am-
bitionile ainult koos nahast istmekatetega PL0/PL1

PXC - 320 € 320 € 320 € 320 € 300 € 320 €

Uinakupakett 1: spetsiaalse kujundusega peatoed 
teises istmereas, rulookardinad tagumistel külgaken-
del, tumedaks toonitud tagumised aknad (SunSet), 
jalatoega põrandamatid taga

PXB - 380 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

Uinakupakett 2: spetsiaalse kujundusega peatoed 
teises istmereas, rulookardinad tagumistel külgaken-
del, tumedaks toonitud tagumised aknad (SunSet), 
täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad, 
jalatoega põrandamatid taga

PXE - 480 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 €

Täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad 
+ tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist 
(SunSet)

VW5 - 280 € 140 € 140 € 140 € 140 € 140 €

Täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad VW6 - 140 € - - - - -
Katusereelingud, musta värvi PG0 q q q - - - q
Katusereelingud, hõbehallid PG1 150 € 150 € - q q q -
Vihmavarju hoidikud esiustes koos vihmavarjuga 
juhile 

- q q q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katu-
seluugi korral)

q q q q q q q

Sahtel kõrvalistuja istme all (ainult mehaaniliselt 
seadistatava istme korral)

- - q q q - q

Sahtel juhi- ja kõrvalistuja istme all (ainult mehaanili-
selt seadistatava istme korral)

QN3 - 45 € - - - 45 € -

Päikesesirmid peeglite ja valgustusega q q q q q q q
Rulookardin tagumistel külgakendel; sisaldub Family 
paketis PXA/PXC ja uinakupaketis PXB

3Y4 - 170 € 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €

Valgustuse ja jahutusega kindalaegas q q q q q q q
2 lugemislampi ees, üks valgusti tagaistujatele (2-s 
reas) keskel laekonsoolis 

q q q q q q q

Pagasiruumi valgustus q q q q q q q
Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse 
lülitusega miinuskraadide korral), ainult diiselmoo-
toritele

7E6 q q q q q q q

Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga q q q q q q q
Soojendusega klaasipesurite düüsid ees 9T1 q q q q q q q
Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga 0TD q q q q q q q
Jalatoega põrandamatid "Lounge Step" tagaistuja-
tele

0TR 95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 €

Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes 
lülitub mootor välja ning käivitub automaatselt 
uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel

q q q q q q q

Garantii 4 aastat või 120 000 km EA2 q q q q q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood 
kokku 5 aastat / 150 000 km)

EA9 590 € 590 € 590 € 590 € 590 € 590 € 590 €

Audio ja kommunikatsioon Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
4 kõlarit ees, 4 taga q q q q - q q
Raadio Swing: 6,5" puutetundlik värviekraan, AM/
FM raadio, SD-kaardipesa, USB-liides (laadimiseks 
ning audiofailide edastamiseks) 

q - - - - - -

Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/
FM-raadio, USB-liides (laadimiseks ning audiofai-
lide edastamiseks), SD-kaardipesa, häälkäsklused, 
Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne 
edastamine tagumistesse kõlaritesse), ainult koos 
SmartLink Plusiga RA4/RA5

RAB 210 € q q q q q q

Navigatsioonisüsteem Amundsen: 8" puutetundlik 
värviekraan, AM/FM raadio, USB-liides (laadimiseks 
ning audiofailide edastamiseks), kaks SD-mälu-
kaardipesa, Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-
kaardil), häälkäsklused, Digital Voice Enhancement 
(juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse 
kõlaritesse), SmartLink Plus; ainult koos käed-vabad 
telefoniseadmega PT4/PT5 ja teenustepaketiga 
YOU/YOX/YOY

RAC 950 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Navigatsioonisüsteem Columbus: 9,2" puutetund-
lik värviekraan, DVD-mängija, SSD-kõvaketas 
integreeritud kaarditarkvaraga (Euroopa riigid), AM/
FM raadio, internetiühenduse jagamise võimalus 
(Hotspot) nutiseadme abil, kaks SD mälukaardipesa, 
USB-liides (laadimiseks ning audiofailide edasta-
miseks), häälkäsklused, Digital Voice Enhancement 
(juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse 
kõlaritesse), SmartLink Plus; ainult koos käed-va-
bad telefonisüsteemiga PT2/PT3 ja Care Connect 
teenustepaketiga YOY 

RAE - 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 350 € 1 350 €

Audiosüsteem Canton: 4 kõlarit esiustes, 4 taga-
ustes, 1 keskel armatuurlauas, 1 aktiivbassikõlar 
pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus 
575W, mürasummutusfunktsioon Vehicle Noise 
Cancellation; ainult koos ruumisäästva varurattaga 
PJD/PJE

RA2 - 360 € 360 € 360 € q 360 € 360 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem PT0 q q q q q q q
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos tele-
fonilaekaga keskkonsoolis (ühendus välisantenniga), 
juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging)

PT1 - 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

Audio ja kommunikatsioon Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-
funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega 
(ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa 
paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart ei kuulu komp-
lekti)) + digitaalraadiokanalite vastuvõtt DAB; ainult 
koos navigatsiooniseadmega Columbus RAE 

PT2 - 320 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-
funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega 
(ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa 
paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart ei kuulu komplek-
ti)), telefonilaegas keskkonsoolis (ühendus välisan-
tenniga), juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless 
Charging) + digitaalraadiokanalite vastuvõtt DAB; 
ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus RAE 

PT3 - 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos 
navigatsiooniseadmega Amundsen RAC

PT4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, telefonil-
aegas keskkonsoolis, häälkäsklused, juhtmeta laa-
dimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos 
navigatsiooniseadmega Amundsen RAC

PT5 - 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

SmartLink Plus: võimaldab nutitelefoni rakenduste 
kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani 
kaudu

RA4 170 € q q q q q q

SmartLink Plus koos Media Command-funktsiooni-
ga navigatsiooniseadmele Amundsen või Columbus, 
võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navi-
gatsiooni- ja audiosüsteemi; ainult koos navigatsioo-
niseadmega RAC/RAE

RA5 240 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 €

Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB) QV3 105 € 105 € 105 € 105 € 105 € 105 € 105 €
Hädaabikõne funktsioon; ainult koos teenustepake-
tiga YOK/YOX

NZ4 - q q q q q q

Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, 
hooldus- ja tugiteenuseid ning hädaabikõne funkt-
siooni 14 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti 
või nutiseadme kaudu üheks aastaks

YOQ - q q q q q q

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotain-
ment Online" üheks aastaks; ainult koos navigat-
sioonisüsteemiga Amundsen RAC ja Bluetooth 
telefonisüsteemiga PT4

YOU 0 € - - - - - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotain-
ment Online" üheks aastaks + teenustepakett "Care 
Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuste ning 
hädaabikõne funktsiooniga 14 aastaks, kaugjuurde-
pääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks 
aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amund-
sen RAC või Columbus RAE

YOY - 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Välimus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Metallikvärv või pärlefektvärv * 520 € 520 € 180 € 520 € 0 € 520 € 180 €
Erivärv Candy White valge, Steel Grey hall SPE 350 € 350 € 0 € 350 € - 350 € 0 €
Punane värv Velvet Red, premium metallikvärv EXC 940 € 940 € 600 € 940 € 430 € 940 € 600 €
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklu-
siivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase 
spetsiaalses värvitöökojas

XTR 940 € 940 € - 940 € - - -

Energy Blue, sinine standardvärv 0 € 0 € - 0 € - 0 € -
Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvi-
tud kere värvi

q q - q q - -

Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, 
toonitud (5%)

q q q q q q q

Külgakende liistud musta värvi q - - - - - q
Kroomitud külgakende liistud - q - q q q -
Disainipakett SportLine: kere värvi tagumine difuu-
ser ja spoiler, läikivmusta ülaliistuga iluvõre, musta 
värvi interjöör, musta värvi salongilagi, Alcantaraga 
viimistletud uksepaneelid

- - q - - - -

Disainipakett Scout: hõbedased küljepeeglite korpu-
sed, erikujundusega esimene ja tagumine kaitseraud 

- - - - - q -
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AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

Välimus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS
Disainipakett RS: musta värvi küljepeeglite korpu-
sed, erikujundusega esimene ja tagumine kaitseraud 

- - - - - - q

Armatuurlaua dekoratiivliistud Nano Grey q - - - - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Mistral - q - - - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Carbon - - q - - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Mythos Glossy Black, 
läikivmustad

- - - q - - -

Tekstiilist istmekatted, musta värvi q - - - - - -
Tekstiilist istmekatted, musta või halli värvi - q - - - - -
Istmekatted Alcantara/nahk PL2 - - - - - q -
Istmekatted Suedia/nahk (AD) PL4 - 1 250 € - q - - -
Istmekatted Alcantara, musta värvi - - q - - - q
Istmekatted nahk/tekstiil; ei saa koos allaklapitava 
seljatoega 3H2; ainult musta värvi interjööriga AD

PL0 - 720 € - - - - -

Nahast istmekatted, musta (AD) või beeži (DD) värvi - - - - q - -
Nahast istmekatted, musta värvi;  ei saa koos allakla-
pitava seljatoega 3H2

PL1 - 1 490 € - 250 € - - -

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega; 
ainult koos elektriliselt seadistatavate esiistmetega 
PB2; ei saa koos kokkuklapitavate lauakestega 1U9

PHD - - - 700 € - - -

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega 
L&K; ainult koos PB2, ei saa koos kokkuklapitavate 
lauakestega 1U9

PHF - - - - 460 € - -

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega 
Scout, nahaga viimistletud uksepaneel; ainult koos 
PB2, ei saa koos kokkuklapitavate lauakestega 1U9

PHI - - - - - 690 € -

Metallkattega sportlikud pedaalid VF1 - 90 € q 90 € q q q
Lävepaku dekoratiivliistud ees 7M3 65 € 65 € q q q q -

Veljed ja  
rehvid

Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS

17" valuveljed Mitykas, rehvid 215/65 R17; Ambitionil 
asendavad standardvelgi

PJI q 0 € - - - - -

17" valuveljed Ratikon, rehvid 215/65 R17; Active'l 
asendavad standardvelgi

PJH - q - - - - -

18" valuveljed Triton, rehvid 235/55 R18; asendavad 
standardvelgi

PJJ 380 € 380 € - 0 € - - -

18" valuveljed Elbrus, rehvid 235/55 R18; asendavad 
standardvelgi

PJK 380 € 380 € - q - - -

18" valuveljed Trinity, rehvid 235/55 R18; asendavad 
standardvelgi

PJL 460 € 460 € - 110 € - - -

18" valuveljed Trinity, antratsiithallid, rehvid 235/55 
R18; asendavad standardvelgi

PJM 620 € 620 € - 250 € - - -

19" valuveljed Triglav, rehvid 235/50 R19; asendavad 
standardvelgi

PJ5 - 880 € - 510 € - - -

Musta värvi 19" valuveljed Triglav, rehvid 235/50 
R19; asendavad standardvelgi

PJ7 - 1 030 € - 660 € - - -

19" valuveljed Sirius, rehvid 235/50 R19; asendavad 
standardvelgi

PJ6 - 880 € - 510 € - - -

19" valuveljed Sirius, antratsiithallid; rehvid 235/50 
R19

- - - - q - -

19" valuveljed Braga, antratsiithallid; rehvid 235/50 
R19

- - - - - q -

19“ valuveljed Triglav, antratsiithallid; rehvid 235/50 
R19

- - q - - - -

Musta värvi 19" valuveljed Crater; rehvid 235/50 
R19; asendavad standardvelgi

PJ9 - 1 030 € - 670 € - - -

19" valuveljed Crater, antratsiithallid; rehvid 235/50 
R19; asendavad standardvelgi

PJT - - - - - 0 € -

20" valuveljed Vega, rehvid 235/45 R20; asendavad 
standardvelgi

PJS - 1 450 € 580 € 1 080 € 480 € - -

20" valuveljed Xtreme, antratsiithallid; rehvid 235/45 
R20

- - - - - - q
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q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.

2014 20182016

Veljed ja  
rehvid

Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout RS

Varuratas (215/65 R17), tungraud ja veljevõti; ei saa 
koos kolmanda istmereaga PZA/PZB, pagasiruumi 
topeltpõhjaga PKP, helisüsteemiga Canton RA2 ja 
Family-paketiga PXA

PJA 105 € 105 € 105 € 105 € - 105 € -

Varuratas valuveljel, tungraud ja veljevõti; ei saa koos 
kolmanda istmereaga PZA/PZB, pagasiruumi topelt-
põhjaga PKP, Family-paketiga PXA ja helisüsteemiga 
Canton RA2

PJC 280 € 280 € 280 € 280 € - 280 € -

Ruumisäästev varuratas (145/85 R18), tungraud ja 
veljevõti; ei saa koos kolmanda istmereaga PZA/
PZB, pagasiruumi topeltpõhjaga PKP ja Family-pa-
ketiga PXA

PJD 105 € 105 € 105 € 105 € q 105 € -

Ruumisäästev varuratas (145/85 R18), tungraud ja 
veljevõti; ainult koos kolmanda istmereaga PZA/PZB 
või pagasiruumi topeltpõhjaga PKP

PJE 105 € 105 € 105 € 105 € q 105 € -

Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvi-
täitevedelik); puudub varuratta korral

q q q q - q q

AUTO VARUSTUS

EMOR BRAND HEALTH 2016 UURINGUS OSALENUD 
INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA KLIENDID  
KÕIGE RAHUOLEVAMAD AUTOOMANIKUD.
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KODIAQ  
TEHNILISED ANDMED

() – seitsmekohalise versiooni andmed  
  (kui erinevad viiekohalisest)
(-) – haagisekonksu ei saa 2,0 TDI 4x4 
  seitsmeistmelisele versioonile
* – sõltub lisatud varustuselementide massist
** – tehases lisatud haagisekonksuga 1M6

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne  
  käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit.  
  Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Võimalik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta  
  (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue®  
  (Selective Catalytic Reduction).
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5-ISTMELINE VERSIOON

Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle) uus katsemenetlus 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja CO2 heitmete katseprotse-
duur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, mis võivad olla varasemate andmetega 
võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused. 

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse NEDC 
väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud andmed on esitatud võimal-
damaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel. Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal, veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele 
teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprot-
seduuride erinevuste kohta leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp

Mootor 1,5 TSI 1,5 TSI ACT DSG 2,0 TSI DSG 4x4

Kütus bensiin bensiin bensiin

Silindrite arv / töömaht (cm3) 4 / 1498 4 / 1498 4 / 1984

Võimsus, kW/hj 110 / 150 110 / 150 140 / 190

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 320 / 1500 - 4100

Käigukast 6-k  manuaal 7-k  automaat DSG 7-k  automaat DSG

Suurim kiirus, km/h 200 198 211 (210)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 9,8 (9,9) 9,8 (9,9) 7,5 (7,7)

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 6,716 - 8,036 6,783 - 8,105 7,995 - 9,420

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 152,50 - 182,50 154,10 - 184,10 180,80 - 213,10

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1549 - 1764 (1592 - 1797) 1581 – 1796 (1624 – 1829) 1708 – 1923 (1751 – 1956)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 468 - 683 (600 - 753) 468 – 683 (599 – 753) 477 – 692 (601 – 754)

Täismass, kg 2157 (2214 - 2330) 2189 (2246 – 2363) 2325 (2414 – 2487)

Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1800 / 750 1800 / 750 2200 (2000) / 750

Pikkus, mm 4697; Scout 4705; L&K ja SportLine 4699

Laius, mm 1882

Kõrgus (max/min), mm 1681 / 1616; Scout 1685 / 1622; L&K ja SportLine 1686 / 1623 (1680 / 1613; Scout,  
L&K ja SportLine 1685 / 1621)

Rööbe, ees/taga mm 17" velgedega: 1586 / 1576, 18", 19" ja 20" velgedega: 1575 / 1565

Teljevahe, mm (tühimassi korral / täismassi korral) 2791 / 2788; Scout, L&K ja SportLine 2790 / 2788

Kliirens, mm (tühimassi korral) 193, 4x4 -191; Scout, L&K ja SportLine 199, Scout, L&K ja SportLine 4x4 - 197  
(192, 4x4 -191; Scout, L&K ja SportLine 198)

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm  
(tühimassi korral)

190, 4x4 -188; Scout, L&K ja SportLine 196, Scout, L&K ja SportLine 4x4 - 195  
(189, Scout, L&K ja SportLine 195)

Pöörderingi läbimõõt, m 12,2

Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l 835 (765)

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud  
istmetega (ilma varurattata), l

2065 (2005)

Kütusepaagi maht, l 58 58 60
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KODIAQ TEHNILISED ANDMED

() – seitsmekohalise versiooni andmed (kui erinevad viiekohalisest)
(-) – haagisekonksu ei saa 2,0 TDI 4x4 seitsmeistmelisele versioonile
* – sõltub lisatud varustuselementide massist
** – tehases lisatud haagisekonksuga 1M6

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit. Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Või-
malik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).
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7-ISTMELINE VERSIOON

Mootor 2,0 TDI SCR DSG 2,0 TDI SCR 4x4 2,0 TDI SCR DSG 
4x4

2,0 TDI SCR DSG 
4x4

2,0 BiTDI SCR 
DSG 4x4

Kütus diisel diisel diisel diisel diisel

Silindrite arv / töömaht (cm3) 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Võimsus, kW/hj 110 / 150 110 / 150 110 / 150 140 / 190 176 / 239

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 400 / 1900 - 3300 500 / 1750 - 2500

Käigukast 7-k  automaat DSG 6-k  manuaal 7-k  automaat DSG 7-k  automaat DSG 7-k  automaat DSG

Suurim kiirus, km/h 198 197 (196) 194 (193) 210 (209) 221 (220)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 9,8 (10,0) 9,7 (9,9) 9,8 (10,0) 8,4 (8,6) 6,9 (7,0)

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 5,339 - 6,685 6,049 - 7,036 6,401 - 7,537 6,234 - 7,586 7,641 - 8,273

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 139,94 - 175,24 158,60 - 184,50 167,80 - 197,60 163,43 - 198,89 200,31 - 216,90

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1679 - 1894  
(1722 – 1927)

1725 - 1940  
(1768 – 1952)

1755 - 1970  
(1798 – 2003)

1772 - 1987  
(1815 – 2020)

 1895 - 2015  
(1928 - 2047)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 475 – 690  
(587 – 736)

475 – 690  
(525 - 765)

485 – 700  
(576 - 765)

478 – 693  
(578 – 765)

490 - 610  
(579 - 686)

Täismass, kg 2294  
(2349 - 2458)

2340 
(2402 - 2483)

2380  
(2472 - 2514)

2390 
(2486 – 2533)

2430  
(2539 - 2551)

Lubatud haagise mass piduritega / 
piduriteta, kg

2000 / 750 1950 (-) / 750 (-) 2300; 2500** 
(2000) / 750

2300; 2500** 
(2000) / 750

2300; 2500** 
(2000) / 750

Pikkus, mm 4697; Scout 4705; L&K ja SportLine 4699 4699

Laius, mm 1882

Kõrgus (max/min), mm 1681 / 1616; Scout 1685 / 1622; L&K ja SportLine 1686 / 1623  
(1680 / 1613; Scout, L&K ja SportLine 1685 / 1621)

1686 / 1656  
(1685 / 1593)

Rööbe, ees/taga mm 17" velgedega: 1586 / 1576, 18", 19" ja 20" velgedega: 1575 / 1565 1579 / 1567

Teljevahe, mm (tühimassi korral /  
täismassi korral)

2791 / 2788; Scout, L&K ja SportLine 2790 / 2788 2790 / 2789

Kliirens, mm (tühimassi korral) 193, 4x4 -191; Scout, L&K ja SportLine 199, Scout, L&K ja SportLine 4x4 - 197  
(192, 4x4 -191; Scout, L&K ja SportLine 198)

197 (197)

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm  
(tühimassi korral)

190, 4x4 -188; Scout, L&K ja SportLine 196, Scout, L&K ja SportLine 4x4 - 195  
(189, Scout, L&K ja SportLine 195)

194 (194)

Pöörderingi läbimõõt, m 12,2

Maksimaalne pakiruumi maht (ilma 
varurattata), l

835 (765) 725 (715)

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapi-
tud istmetega (ilma varurattata), l

2065 (2005) 1960 (1950)

Kütusepaagi maht, l 58 60 60 60 60
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ŠKODA KODIAQIST õhkub majesteetlikku võimsust ja see on valmis astuma vastu ka kõige karmimatele 
tingimustele. Selle täpsed ja teravad jooned on loodud ŠKODA linnamaasturite uue disainikeele järgi, mis 
muudab sõiduki silmapaistvaks, emotsionaalseks ja aegumatuks. Välimus ja funktsioonid on ideaalses kooskõlas, 
nii üksikasjalikult kui ka tervikuna vaadates. KODIAQ on jõuline kiskja, milles on ühendatud võimas kere ja 
muljetavaldav sooritusvõime maastikul.

ESI- JA UDUTULED 
Esitulede kujundus on üks KODIAQI peamistest 
iseloomulikest elementidest. Teravajooneliste 
udutulede asukoht radiaatorivõre kõrgusel, kus need 
on kahjustuste eest kaitstud, näitab selgelt, et auto on 
mõeldud ka maastikul sõitmiseks.

KAUNIS  
KISKJA

TAGANTVAADE 
Välimuse muudavad veelgi ligitõmbavamaks mustjashõbedased 
katusereelingud. Vertikaalsed musta värvi laiendused, mis 
sulanduvad katusespoileriga ja ümbritsevad tagaakent, suurendavad 
aerodünaamilist tõhusust. Tagatuled ulatuvad sügavale poritiiba ja 
valgustavad seega ka auto külge.
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UKSELÄVEKATTED
Stiilirohkust rõhutavad KODIAQI kirjaga 
dekoratiivsed ukselävekatted, mis on 
selge näide auto suurepärasest stiili ja 
funktsionaalsuse kombinatsioonist.

PLASTRIBA  
Kaslase silmi meenutavate reflektorite vahel oleval ribal on nii 
esteetiline kui ka praktiline otstarve. See kulgeb piki pagasiruumi 
serva ja kaitseb koormate käsitsemisel põrkerauda kahjustuste 
eest. Lähemal vaatlemisel on näha riba kärgjas motiiv.

PANORAAMKATUS
KODIAQI elektriliselt reguleeritav 
panoraamkatus laiendab vaatevälja ja 
muudab salongi ruumikamaks.
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VALGUSTUSE 
KUNST

TÄIS-LED-ESITULED KOOS AFS-SÜSTEEMI JA UDUTULEDEGA
KODIAQI jaoks on saadaval kahte tüüpi esi- ja udutulesid, kuid parimad lahendused saavutatakse alati LED-tehnoloogiaga. LED-esituled 
on võimsad ja energiasäästlikud. AFS (adapteeruv esitulesüsteem) reguleerib tulede intensiivsust olenevalt olukorrast (nt linnas, maanteel 
või vihmas sõitmine) ning esituledesse on lisatud ka pilkupüüdev LED-päevatulede riba. Halva nähtavuse korral süttivad LED-udutuled 
automaatselt, et tagada maksimaalne ohutus.

Uuenduslik kristalne disain on ühendatud moodsa 
tehnoloogiaga. KODIAQI müstiliselt kaunis valgustus 
annab aimu suurepärasest sõiduelamusest ja kehastab 
kompromissitut kreedot „näe ja ole nähtav”.

LED-TAGATULED 
LED-tagatuled 

kuuluvad sõiduki 
standardvarustusse 
ning nende kristalne 

kujundus viitab Tšehhi 
kubismile ja sealsetele 

klaasivalmistamise 
traditsioonidele. 

Tulede teravad jooned 
ja silmapaistev C-tähe 

kuju, mis on ŠKODA 
autodele omane, tõstab 

sõiduki teiste seast 
esile.
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SISEMINE 
ILU

TAUSTVALGUSTUS
Teil on võimalus 
valida, kas soovite 
kasutada üht 
lemmikvärvi 
või nautida iga 
päev erinevat 
tooni valgustust. 
Taustvalgustus 
on saadaval 
kümnes meeldivas 
värvitoonis.

Roheline taustvalgustus

Sinine taustvalgustus

Punane taustvalgustus

Muutke salong hubasemaks ja mugavamaks 
pehme harmoonilise taustvalgustusega, mis 
kulgeb piki auto salongi ja loob igal sõidul 
ideaalse meeleolu.

JALARUUMI VALGUSTUS 
Diskreetne valgustus muudab suurepärase salongi veelgi paremaks. Salongituled tagavad 
ülima mugavuse ja diskreetne taustvalgustus teeb olemise veelgi hubasemaks.
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VEEBIPÕHINE TEABE- JA MEELELAHUTUSTEENUS 
Teabeteenustega saate täpse ülevaate liiklusolukorrast. Teenus hõlmab navigatsiooni, 
liiklusuuendusi, kütusehindu, parkimiskohti, ilmateadet ja muud. 

SÕIDUANDMED
Teave teie teekonna kohta, nagu keskmine 
kütusekulu, keskmine kiirus, vahemaa ja 
sõidu kestus, saadetakse tagaserverisse. 
Saate vaadata oma isiklikke sõiduandmeid ja 
teavet kõigi tehtud sõitude kohta.

PARKIMISKOHT 
Kui soovite leida oma auto täpse asukoha 
suurtes parklates, kasutage lihtsalt oma 
mobiiltelefoni, kus kuvatakse parkimise 
aadress, kellaaeg ja kuupäev.

ŠKODA CONNECT: 
VÕTKE VEEBIMAAILM 
ENDAGA KAASA
KODIAQ hoiab teid kõikjal ühenduses. Pidevalt võrgus olemine ei 
tähenda lihtsalt seda, et teil on juurdepääs meelelahutusele ja teabele, 
vaid ka seda, et saate liikvel olles kasutada abisüsteeme. ŠKODA 
CONNECT on teie värav piiramatute suhtlusvõimaluste maailma.

HÄDAABINUPP 
KODIAQI ühenduvussüsteem sisaldab hädaabiliini. Hädaabisüsteemi 
saab aktiveerida katusekonsoolis oleva punase nupuga. Avarii korral 

tehakse hädaabikõne automaatselt.

BENSIINIJAAMAD 
Teenus võimaldab 

vaadata kaugust 
bensiinijaamani, 

bensiinijaama 
tüüpi ja kehtivaid 

kütusehindu. Teave 
kuvatakse reaalajas. 

Sõiduki kütuse 
tüüp tuvastatakse 

ja kuvatakse 
automaatselt.

 ILMATEADE
Vaadake oma 

praeguse asukoha 
või sihtkoha 

uusimaid ilmateateid 
koos üksikasjalike 

prognoosidega, mis 
hõlmavad sademete 

prognoose ja 
hoiatusi.
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SMARTLINK+ 
Tehnoloogia SmartLink+ (ŠKODA ühenduvuskomplekt, mis toetab 
funktsioone MirrorLink®, Apple CarPlay ja Android Auto) abil 
võimaldab auto teabe- ja meelelahutussüsteem juhil sõitmise ajal 
turvaliselt telefoni kasutada. Peale selle ühilduvad kõik installitud 
rakendused, mis on sõidukite jaoks turvaliseks tunnistatud, 
funktsioonidega MirrorLink(R), Apple CarPlay või Android Auto. 
SmartLink+ hõlmab ka funktsiooni SmartGate. See võimaldab teil 
WiFi kaudu ühendada autoga oma nutitelefoni, et saaksite näha 
huvitavaid sõiduandmeid, nagu kütusekulu, sõidudünaamika või 
hooldusteave.*

* Tehnoloogia SmartLink+ kasutustingimused ja ühilduvusteabe leiate meie veebisaidilt.

TEABE- JA MEELE-
LAHUTUSSÜSTEEM 
LIIKVEL OLLES

Teabe- ja meelelahutussüsteem on 
hüppeliselt edasi arenenud: teie ees on 
pilkuköitev kujundus ja hulgaliselt uusi 
funktsioone ning KODIAQ sünkroonib 
sujuvalt kõik teie välised seadmed.  
Nii ei hakka teie lastel sõidu ajal kunagi igav.

JUHTMEVABA 
LAADIMISEGA 
TELEFONIHOIDIK
See käigukangi ees asuv 
praktiline telefonihoidik 
võimendab teie 
mobiiliseadme signaali. 
Samuti laeb see sõitmise 
ajal ilma juhet kasutamata 
telefoni.

MyŠKODA RAKENDUS 
Saage tuttavaks MyŠKODA rakenduse interaktiivse 
assistendi Pauliga (Androidi või iOSi süsteemide jaoks), 
kes saab teid aidata erinevates igapäevaolukordades. 
Saate teda kasutada näiteks auto teabe, juhtnuppude 
kirjelduse või märgutulede tähenduse vaatamiseks. 

Lisaks aitab Paul teil silma peal hoida ka märkmikus olevatel 
kuupäevadel. Nii ei unusta te kunagi kokkusaamist ning saate vaadata 
ka täpset marsruuti sihtkohani.
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MULTIMEEDIUMISEADMETE HOIDIK 
Autol saab olla ainult üks juht, kuid ka tagaistujad saavad 
sõitu nautida sama palju. Multimeediumiseadmete hoidik 
võimaldab esiistme peatoe külge turvaliselt kinnitada 
tahvelarvuti.

COLUMBUS 
3D-navigatsioonisüsteemi Columbus saab hõlpsalt kasutada 8-tollise puuteekraani kaudu. Seadmel on palju funktsioone, kaasa arvatud 
Bluetooth, SmartLink+ ja WiFi tugi. Saadaval on ka kiire LTE internetiga ühilduv integreeritud telefonimoodul. Neli kõlarit ees ja neli taga 
hoolitsevad täiusliku kvaliteediga heli eest.

HELISÜSTEEM CANTON 
Kui soovite kuulata kristallselget muusikat ja kõnet, 

võimaldab seda teha kümne kõlariga helisüsteem 
Canton, mille juurde kuulub nii armatuurlauas olev 

kõlar kui ka pagasiruumi paigutatud bassikõlar. 
Süsteemi koguväljundvõimsus on 575 W.
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ŠKODA NUTIKAD ABILISED

JÄÄKAABITS
Jääkaabitsa hoidik asub kütusepaagi luugi küljes ja kaabitsa võib sinna 
panna ka märjalt. Diiselmootoriga autodel asub kütusepaagi korgi 
küljes ka vale kütuse tankimist välistav kaitse.

VIHMAVARJU HOIDIK 
Juhiukses on leidlik laegas, mis sisaldab ŠKODA originaalvihmavarju. 
Kui märg vihmavari oma kohale tagasi asetada, voolab nõrguv vesi 
autost välja ja salong jääb kuivaks.

UKSESERVA KAITSERIBA 
Külguste servi katavad plastribad. Nii kaitseb KODIAQ end ja 
teisi sõidukeid võimalike kahjustuste eest näiteks kitsastes 
parkimiskohtades.

PILETIHOIDIK 
Kui peate parkimispileti asetama nähtavasse kohta, on lahendus 
lihtne. Armatuurlaual esiklaasi all asub parkimispileti hoidik.

Elu on lihtsam, kui saadaval on praktilised 
lahendused. Seetõttu on KODIAQ varustatud 
hoolikalt läbi mõeldud lisatarvikutega, mis hõlmavad 
ka leidlikke ja käepäraseid Simply Cleveri lahendusi.
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PANIPAIK OLULISE  
JAOKS

Lapsed, koerad, karud, mänguasjad, suupisted 
ja olukorrad, mida ei oska oodata – see on terve 
perega reisimisel osa sõidust. KODIAQ saab 
kõigega hakkama.

JUMBO BOX
Eesmisesse käetoesse on peidetud ruumikas jahutusega panipaik Jumbo 
Box. Selles saab turvaliselt hoida elektroonikaseadmeid või säilitada 
suupisteid. Jumbo Boxi saab lisada ka joogi- ja mündihoidikuid.

UNIBAG 
Eemaldatavat Unibagi kotti, mis on mõeldud 

suuskade või lumelaua transpordiks, saab hoida 
pagasiruumi ja salongi vahelises avas.
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ÜLEMINE 
KINDALAEGAS
Kõrvalistuja poolel 
leiate armatuurlaua 
ülemisest osast 
üllatavalt ruumika 
suletava panipaiga.

ALUMINE 
KINDALAEGAS
Kõrvalistuja poolel 
armatuurlaua 
alumises osas 
olevat kindalaegast 
saab jahutada, 
et saaksite reisil 
nautida jahutatud 
suupisteid.

PRILLIHOIDIK
Prillihoidik asub tahavaatepeegli kohal ning 
on nii juhi kui ka kõrvalistuja jaoks mugavalt 
käeulatuses.

JUHI PANIPAIK  
Juht saab kasutada praktilist 
kallutatavat panipaika otse  
rooli all.
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LAEKAD ESIISTMETE ALL
Mõlema esiistme alt leiate kaanega hoiulaeka 
väikeste esemete jaoks. See on saadaval käsitsi 
reguleeritavate esiistmetega autodel.

PUDELI- JA MOBIILTELEFONIHOIDIKUD 
Me pole unustanud ka kolmandal istmereal sõitjate 
mugavust. Nende jaoks on lisatud hoidikud pagasiruumi 
küljekatetes.

Kui suur on teie pere? KODIAQI saab lisada 
ka kolmanda istmerea, et sõidutada kokku 
seitset inimest.
Elegantne ja funktsionaalne salong 
suurendab enesekindlust ning loob 
rahuliku õhkkonna. Süsteem Digital Voice 
Enhancement edastab juhi ja kõrvalistuja 
hääled tagaistmetel sõitjateni. See  
muudab pere ja sõpradega reisil  
olles suhtlemise lihtsamaks.

KÜLLUSLIKULT RUUMI
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ESIUSTE PANIPAIGAD 
Esiustes leiduv mahukas panipaik sisaldab 
1,5-liitrise pudeli hoidikut ja kummirihma. Samuti 
saab sinna paigutada eemaldatava prügikasti.

HELKURVESTID 
Helkurvestid saab paigutada käepärastesse 
esi- ja tagauste panipaikadesse.
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KOKKUPANDAVAD LAUAD
Esiistmete seljatugedesse ehitatud kokkupandavaid 
topsihoidikuga laudu saab kasutada ka muul 
otstarbel peale kohvitopsi hoidmise.

HAAGISEKONKS 
KODIAQIL on elektrilise 

lukustusega haagisekonks. 
Lüliti asub pagasiruumis. Auto 

pukseerimisvõime on kuni 2,5 tonni.
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NUTIKAD 
PAGASILAHENDUSED
KODIAQI pagasiruumi maht ja erakordne mitmekülgsus 
avaldavad muljet juba esmapilgul. Lisaks pakume 
mitmesuguseid Simply Cleveri detaile ja lahendusi, mille 
hulgast saate valida enda jaoks sobiva.

VIRTUAALNE 
PEDAAL 
Kuidas avada 
või sulgeda 
pagasiruumi, kui 
käed on kinni? 
Pistke jalg lihtsalt 
korraks auto alla 
ja luuk avaneb 
automaatselt nagu 
imeväel. Virtuaalne 
pedaal annab 
pagasiruumile 
kontaktivaba 
juurdepääsu ning 
see on saadaval 
ainult koos 
elektrilise tagaluugi 
ja süsteemiga 
KESSY (võtmeta 
avamis-, lukustamis- 
ja käivitussüsteem).

ELEKTRILINE 
TAGALUUK
Tagaluugi avamiseks 
ja sulgemiseks piisab 
kaugjuhtimispuldil 
või juhiuksel oleva 
nupu vajutamisest, 
mis on eriti kasulik 
ebasoodsates 
ilmastikuoludes. 
Ka tagaluugi 
avanemise asendit 
saab reguleerida. 
Tagaluugi 
sulgemiseks on 
vastav nupp olemas 
ka tagaluugil.
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RUUM OODATUD 
KÜLALISTELE

MAHT 
Viieistmelises salongis on pagasiruumi 
maht 720 liitrit ja allalastud tagaistmetega 
2065 liitrit. Pole ime, et seda kutsutakse 
suurepäraseks siseruumiks. Tagaistmeid saab 
alla klappida pagasiruumis oleva nupuga.

Viieistmeline salong

KAHEPOOLNE MATT
Kui te ei transpordi asju, mis võiksid auto mustaks 
teha, saate kasutada mati elegantset riidest külge. 

Vajaduse korral saate mati hõlpsalt ümber pöörata, et 
kasutada pestavat kummist külge.
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KONKSUD
Pagasiruumi külgedel asuvad 

kokkuklapitavad konksud muudavad 
kottide transportimise lihtsamaks ja 

turvalisemaks.

VAHEPÕRAND 
Vahepõrand tõstab pagasiruumi põhja laadimisserva 
tasandini, mis lihtsustab pagasi käsitsemist. Lisaks tekib 
nii eraldi panipaik.

PAGASIRUUMI VÕRKUDE KOMPLEKT
Üks horisontaalne ja kaks vertikaalset võrku muudavad 
pagasiruumi paindlikumaks ning aitavad esemeid kinni 
hoida.
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MAHT
Kui teil ei ole vaja kasutada kõiki seitset istekohta, 
saate luua oma vajadustele vastava pagasiruumi. Kui 
klapite kolmanda istmerea alla, mahutab pagasiruum 
630 liitrit. Kui klapite alla ka teise istmerea, mahutab 
pagasiruum muljetavaldavad 2005 liitrit. 

RUUM OOTAMATUTELE 
KÜLALISTELE
Seitsmeistmeline salong

PAGASIRUUMI KINNITUSELEMENDID 
Need elemendid aitavad pagasit sõidu 
ajal kinni hoida ja kui neid pole vaja, saab 
neid hoida tagumiste rattakoobaste taga 
olevates panipaikades.
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PAGASIRUUMI VÕRKUDE KOMPLEKT
Seitsmeistmelise versiooniga kaasnevad praktilised lisad, mis muudavad auto veelgi 
mitmekülgsemaks. Pagasiruumis asuvad võrkude jaoks konksud, mis aitavad autos asjad paigal 
hoida ja hoiavad ära pagasi liikumise. 

KONKSUD
Riputage kotid konksude otsa ja te leiate 
pärast sõitu kõik asjad õigest kohast.

VAHEPÕRAND
Kolmanda istmerea kasutamisel 

tuleb pagasiruumi kate eemaldada. 
Vahepõrand loob katte jaoks 

spetsiaalse panipaiga, et te ei peaks 
seda hoidma garaažis või kodus.
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KESSY
Süsteemiga KESSY 
(võtmeta avamis-, 
lukustamis- ja 
käivitussüsteem) 
varustatud sõidukitel 
asub roolisambal 
käivitus-/seiskamisnupp 
mootori käivitamiseks ja 
seiskamiseks võtmeta.

SOOJENDUSEGA ROOL 
Multifunktsionaalne nahkkattega rool 
võimaldab teil juhtida raadiot, telefoni ja 
soovi korral DSG-automaatkäigukasti (Direct 
Shift Gearbox) ning sellele saab lisada teabe- 
ja meelelahutussüsteemi kaudu reguleeritava 
soojendusfunktsiooni. Maksimaalse 
mugavuse tagamiseks on saadaval kolm 
soojendustaset.

MUGAVUS ON  
SÕIDU OLULINE OSA
KODIAQ muudab rutiinse sõidu erakordselt meeldivaks 
elamuseks. Nautige mugavust teel tööle või poodi, 
viies lapsi kooli või sõites külastama sõpru. Suunduge 
tavapärastesse sihtkohtadesse erilise tundega.

ISIKUPÄRASTAMISE VALIKUD
Teabe- ja meelelahutussüsteem võimaldab erinevatel juhtidel valida individuaalsed 
seadistused. Seadistatavate süsteemide hulka kuuluvad näiteks sõidurežiim, 
elektriliselt reguleeritav juhiiste, kliimaseade ning raadio- ja navigatsioonisüsteem. 
Autoga kaasneb kolm isikupärastamisega seotud võtit. Kui auto avatakse võtmega, 
reguleeritakse kõik funktsioonid automaatselt juhi salvestatud seadistuste järgi.
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LED-SISENEMISTULED 
Küljepeeglitesse integreeritud LED-
sisenemistuled valgustavad sõiduki 

ümbrust, et saaksite turvaliselt 
autosse siseneda ja sellest väljuda.

KIIRUSHOIDIK
Lisaks eelmääratud kiiruse 
hoidmisele saab kiirushoidikuga 
suurendada või vähendada kiirust 
ilma pedaale kasutamata.

ESITULEDE PESURID 
Esitulede integreeritud 
teleskooppesurid kõrvaldavalt 
hõlpsalt tolmu ja muda.

KOLMETSOONILINE KLIIMASEADE CLIMATRONIC
Kolmetsoonilise kliimaseadmega saate juhi, kõrvalistuja ja 
tagaistujate jaoks valida erineva temperatuuri. Varustuses on ka 
niiskusandur, mis vähendab udu teket esiklaasile, ja päikeseandur.
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JALATUGI
Teises istmereas asuva jalatoe saab kinnitad 
tekstiilist põrandamattide külge ja see 
muudab pikad sõidud veelgi mugavamaks.

ALLAKLAPITAV SELJATUGI
Kõrvalistuja allaklapitav seljatugi muudab 
auto veelgi mitmekülgsemaks ja võimaldab 
teil transportida ka suuremõõtmelisi 
esemeid.

JUMBO BOXI TAGAOSA
Jumbo Boxi tagaosast leiate 230 V ja 
USB-pesa. Kui autol on kolmetsooniline 
kliimaseade, asub seal ka tagaistmete tsooni 
juhtnupp.

TAGUMISTE KÜLGAKENDE RULOOKARDINAD 
Mehaanilised rulookardinad muudavad päikeselistel 

päevadel tagaistmetel sõidu mugavamaks. 

UINAKUKOMPLEKT 
Uinakukomplekt võimaldab tagaistmel 

sõitjatel pikkadel reisidel mugavalt magada. 
Komplekti kuuluvad tekk ja tagumiste 

külgmiste istmete reguleeritavad peatoed, 
mis hoiavad magamise ajal pead mugavas 

asendis.
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Oleme teinud kõik, et jõuaksite turvaliselt sihtkohta. 
KODIAQ on varustatud mitme abisüsteemiga, mis aitavad 
teil erinevates olukordades kiiresti reageerida. Osa süsteeme 
suudab koguni ise võimalikku kokkupõrget vältida.

PARKIMISABI
Parkimisabi hõlbustab kitsastes kohtades 
parkimist. Süsteem valib paralleelselt või 
risti pargitud sõidukite rivis automaatselt 
sobiva parkimiskoha. Parkimisabi pidurdab, 
kui tuvastab parkimise ajal kokkupõrkeohu. 
Paralleelselt parkimise korral peab 
parkimiskoht olema ainult 60 cm autost 
pikem.

ABI ON ALATI 
SAADAVAL

AREA VIEW’ PANORAAM-
VAATEKAAMERAD
Tänu neljale kaamerale, 
mis jälgivad auto ümbrust, 
saate end rooli taga 
tunda enesekindlamalt. 
Kaamerad asuvad 
iluvõres, küljepeeglites 
ja tagaluugi käepidemel. 
Pilt edastatakse 
reaalajas teabe- ja 
meelelahutussüsteemi 
ekraanile, et saaksite 
lähenevatele objektidele 
reageerida kiiremini.

HAAGISEGA TAGURDAMISE 
ABISÜSTEEM
Kas peate autot parkima koos haagisega? 
Haagisega tagurdamise abisüsteem 
muudab parkimismanöövrid lihtsaks ja 
turvaliseks. Süsteem võtab aeglaselt 
tagurdamise korral juhtimise üle.
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LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUS 
See abisüsteem kasutab multifunktsionaalset 
kaamerat ja navigatsioonisüsteemi, et tuvastada 
ja kuvada Maxi DOT ning navigatsiooniekraanidel 
konkreetseid liiklusmärke.

JUHI VÄSIMUST  
TUVASTAV SÜSTEEM
See nutikas abisüsteem hindab 
roolivõimendi anduritest 
saadud andmeid, et tuvastada 
juhi käitumises väsimust. Selle 
tuvastamisel kuvatakse Maxi 
DOT ekraanil märguanne, et juht 
peaks tegema pausi.

UMMIKUABI 
Süsteem on mõeldud selleks, et 
lihtsustada DSG-käigukastiga sõiduki 
juhtimist liiklusummikus. See kontrollib 
mootorit, pidureid ja rooli, et anda gaasi, 
pidurdada ja keerata autot ümbritsevate 
sõidukite liikumise järgi (kiirustel kuni 
60 km/h).
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AUTOMAATNE 
VALGUSTUSE 
ABISÜSTEEM 

Valgustuse abisüsteem 
lülitab kaugtuled 

automaatselt sisse ja 
välja. See suurendab 

liigeldes mugavust ja 
ohutust.

TAGURDAMISEL LÄHENEVA SÕIDUKI EEST HOIATAV SÜSTEEM
See abisüsteem kuulub Side Assist abisüsteemi juurde ja kasutab 
samu radariandureid, et aidata teil kehva nähtavuse korral 
parkimiskohalt turvaliselt välja tagurdada. Ohuolukorras rakendab 
süsteem automaatselt pidureid.

REAVAHETUSE ABISÜSTEEM SIDE ASSIST 
Side Assist abisüsteem kasutab tagumises põrkerauas olevaid 
radariandureid, et jälgida auto taga ja kõrval olevaid pimealasid. 
Süsteem otsustab ümbritsevate sõidukite kauguse ja kiiruse põhjal, 
kas hoiatada juhti või mitte.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK
See abisüsteem kasutab eesmises iluvõres 
olevat radarit, et tagada lisaks kiiruse hoidmise 
funktsioonile ka ohutu kaugus eesoleva 
sõidukiga.

SÕIDUREAS PÜSIMISE ABISÜSTEEM
Sõidureas püsimise abisüsteem hoiab teie 
auto õiges sõidureas. Süsteem kuvatakse 
Maxi DOT ekraanil.
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PÕLVETURVAPADI 
Roolisamba all paiknev põlveturvapadi 
kaitseb juhi põlvi ja sääri.

JUHI JA KÕRVALISTUJA TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooli sees, kõrvalistuja turvapadi armatuurlauas. Kui esiistmel kasutatakse 
lasteistet, saab turvapadja välja lülitada.

OHUTUS  
ENNEKÕIKE
Äärmuslikes olukordades, kus juht ei saa tulemust aktiivselt mõjutada, 
võtavad sõiduki passiivsed ohutussüsteemid ohjad üle. Nende süsteemide 
hulka kuuluvad turvapadjad, mida saab sõiduki varustusse lisada kuni üheksa.

PEATURVAPADJAD
Peaturvapadjad tekitavad aktiveerumisel barjääri, mis kaitseb esi- ja tagaistmetel sõitjaid 
peavigastuste eest.

EESMISED JA TAGUMISED 
KÜLGTURVAPADJAD 
Need neli turvapatja kaitsevad 
külgkokkupõrke korral juhi ja kaassõitjate 
vaagna- ja rinnapiirkonda.



45

SÕITKE LASTEGA 
TURVALISELT
KODIAQ on suurepärane valik kõigile, kes soovivad teel 
olles tagada laste turvalisuse. Usaldusväärne ja vastupidav 
kere ning mitu tipptasemel ohutussüsteemi kaitsevad 
väikeseid sõitjaid igasugustes tingimustes. Nii saate 
nautida turvalist ja rahulikku sõitu.

ELEKTRILINE LASTE TURVALUKK 
Piisab vaid nupuvajutusest, et 
muuta sõit laste jaoks veelgi 
ohutumaks. Elektriline laste 
turvalukk takistab lastel tagauste 
ja -akende avamise.

RUUM LASTELE 
Lapsed saavad taga sõita 

mugavalt ja turvaliselt. Peale 
selle on väikeste laste asetamine 
tagaistmele lihtne tänu suurtele 

külgustele ja salongi tagaosas 
olevale külluslikule ruumile. Samuti 

leiate tagumistelt külgmistelt 
istmetelt lasteistmete jaoks Isofixi 

kinnituskohad.
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DÜNAAMILINE 
VEERMIKUKONTROLL 
Adaptiivne veermik 
hindab pidevalt 
sõiduolusid (pidurdamine, 
kiirendamine, keeramine) 
ning reguleerib 
vastavalt vedrustust 
ja roolisüsteemi. Peale 
selle saate teabe- ja 
meelelahutussüsteemi 
menüü kaudu vajadust 
mööda valida ühe kuuest 
sõidurežiimist: Normal, 
Comfort, Eco, Sport, 
Individual või Snow 
(ainult nelikveo korral). 
Ühest nupulevajutusest 
piisab, et muuta KODIAQ 
mugavast sõiduautost 
käänuliste külateede 
meistriks.

LOODUS-
JÕUD

Igal perel on erinev lugu: sagedased reisid mägedesse või pikad 
sõidud maanteel. Haagise vedamine. Linnaseiklus või põnev retk 
maastikul. Olenemata loost on meil iga pere jaoks õige valik. 
Igal juhul saate omale jõulise ja kütusesäästliku sõiduki.

KÄIGUKAST
Olenevalt mootorist saab 

autole valida kas 6-käigulise 
manuaalkäigukasti või 

6- või 7-käigulise DSG-
automaatkäigukasti  

(Direct Shift Gearbox).

DIISELMOOTORID 
Keskkonna säästmiseks ja EU6 saastenormile vastamiseks kasutavad 85 

kW, 110 kW ja 140 kW diiselmootorid valikulise katalüütilise redutseerimise 
süsteemi. Süsteem lisab AdBlue®-d, et vähendada lämmastikoksiide (NOx). 

AdBlue® paagi maht on 13,7 liitrit ja kulu oleneb sõidustiilist.

BENSIINIMOOTORID 
Bensiinimootorite valikusse kuuluvad  
110 kW ja 140 kW mootorid. 
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NELIKVEDU 
Nelikveo 
süsteem tugineb 
telgedevahelisele 
mitmekettalisele 
sidurile, mida 
juhitakse 
elektrooniliselt. 
Tagasild 
ühendatakse 
automaatselt, nii 
et tavatingimustes 
saab auto 
ära kasutada 
esiveo eeliseid 
ja äärmuslikes 
tingimustes nelikveo 
suurepärast 
haarduvust.

VÕIMEKAS IGAS 
KESKKONNAS

Nelikveolisel KODIAQil on seikluslik iseloom ja suur 
võimekus. Suupärane juhitavus avaldab muljet igal 
teekonnal, kuid eriti nauditav on sõiduk just maastikul. 
Kõrged mäed, sügavad orud, kruus, muda, lumi, 
teeaugud? Milles küsimus?

DSG JA NELIKVEDU 
Ootamatutes tingimustes 

tagavad nelikvedu ja 6- 
või 7-käiguline DSG-

automaatkäigukast 
(Direct Shift Gearbox) 

suurepärase mugavuse 
ning kütusesäästlikkuse.

MAASTIKUREŽIIM
Nutika maastikurežiimiga, mis toimib kiirustel kuni 
30 km/h, saate hästi hakkama ka kõige karmimal 
maastikul. Režiim reguleerib mootori, elektrooniliste 
abisüsteemide ja stabiilsuse kontrollimise 
süsteemide omadusi. Aktiveeritud funktsioonid 
kuvatakse teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

REŽIIM SNOW
Nelikveolise versiooni 
sõidurežiimide hulka kuulub režiim 
Snow, mis tagab hea juhitavuse ka 
vähese haarduvusega pindadel.
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KUI SULLE MEELDIS KODIAQI KOHTA LUGEDA
― KUJUTLE END KODIAQI ROOLIS.    

HELISTA VÕI KIRJUTA MEILE
JA BRONEERI PROOVISÕIT.

Hinnakiri kehtib alates jaanuar 2020. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud infor-
matsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike 
jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 
000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid 
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud 
ŠKODA partneriga.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu 
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot. 
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee
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