KODIAQ SPORTLINE

WLTP

Variklis / transmisija
NS7RND

1.5 TSI ACT

DSG
4x4

duomenys*

SportLine

Vid. sąn. l /100 km

CO2 komb. .g/km

EUR

110 kW (150 AG)

D7

6,8 – 8,1

154 – 184

30.710

140 kW (190 AG)

D7-A

8,0 – 9,4

181 – 214

34.800

NS7RPZ

2.0 TSI

DSG

NS7R5D

2.0 TDI SCR

DSG

110 kW (150 AG)

D7

5,3 – 6,7

140 – 175

34.326

NS7R5Z

2.0 TDI SCR

DSG

4X4

110 kW (150 AG)

D7-A

6,4 – 7,5

168 – 198

36.567

NS7R8Z

2.0 TDI SCR

DSG

4X4

140 kW (190 AG)

D7-A

6,2 – 7,6

163 – 199

39.116

* – pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką. Individualios degalų sąnaudų ir CO2 išlakų reikšmės nustatomos pagal tikslią
automobilio bazinės ir papildomos įrangos komplektaciją

Visos kainos nurodytos EUR, įskaitant 21% PVM

Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos
Garantija dažų dangai – 3 metai
Garantija kėbului – 12 metų

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema
TDI – Turbodyzelinis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema
SCR – AdBlue sistema
D7 – Automatinė 7 laipsnių DSG pavarų dėžė
D7-A – Automatinė 7 laipsnių DSG pavarų dėžė ir 4x4

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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ŠKODA Kodiaq SportLine bazinė įranga
Ratai
Lengvo lydinio ratlankiai TRIGLAV ANTHRACITE 7Jx19 su padangomis 235/50 R19
Išorės dizainas
Išoriniai veidrodžiai, juodos blizgios spalvos
Išorinės durų rankenos, dažytos automobilio spalva
Šoniniai posūkių rodikliai, integruoti į veidrodžius
Stogo bagažinės sijos, juodos spalvos
Priekinės grotelės su blizgios juodos spalvos rėmeliu
Priekinis bamperis su SportLine dizaino difuzoriumi
Galinis bamperis su SportLine dizaino difuzoriumi ir matomo dizaino išmetimo vamzdžiais
Užrašas SportLine ant priekinių sparnų
Plastmasinės ratų arkų apsaugos priekyje ir gale, juodos spalvos
Antena FM radijo bangų diapazonui
Pilnai LED galiniai žibintai (TOP versija)
Durų apatinės dalies plastikinės apsauginės juostos, kėbulo spalvos
Užrašas Š K O D A ant galinių durų, juodos spalvos
Vidaus dizainas
Interjeras SportLine, juodos spalvos lubų apmušimas
Chromuotos vidinės durų rankenėlės
Priekinės panelės ir durų apdaila CARBON su užrašu SportLine
Ortakiai su juodu dekoru
Chromuotas šviesų perjungiklis
Durų slenksčių juostos priekyje su užrašu KODIAQ
Dygsniuoti durų ranktūriai
Pedalų apdailos Alu Design
Vidaus šviesos gale
Aktyvios saugos savybės
Saugos atšvaitai priekinėse duryse
Dvitonis garsinis signalas
Diskiniai stabdžiai priekyje ir gale
Kritinio stabdymo signalas
Elektroninė stabilumo sistema ESC (įskaitant ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+RBS+MKB)
LED galinis rūko žibintas
Kruizo kontrolė
Įkalnės asistentas
Poilsio asistentas (nuovargio detekcijos sistema)
Pasyvios saugos savybės
Reguliuojamo aukščio saugos diržai priekyje su įtempimo reguliatoriais
Trijų taškų saugos diržai gale
Priekinės sėdynės su optimizuotomis kaklo traumų išvengimui atramomis galvai
2 x Isofix vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos, 3 x Top Tether tvirtinimo taškai gale
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Priekinė keleivio saugos oro pagalvė (deaktyvuojama)
Imobilizatorius
Saugos diržo priminimas vairuotojui
Degalų tiekimo nutraukimas avarijos atveju
Automatinis durų atrakinimas ir avarinių šviesų įjungimas avarijos atveju
3 galinės atramos galvai, reguliuojamo aukščio
EU NCAP paketas
Saugos diržo priminimas priekiniam keleiviui
Saugos diržo priminimas 2-os eilės keleiviams
Greičio ribotuvas
Galvos saugos oro pagalvės priekyje ir gale
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Padangų slėgio kontrolės sistema
FRONT ASSIST – perspėjimo ir automatinio stabdymo sistema, radaras, miesto režimas
PEDESTRIAN MONITOR – į priekį nukreipta pėsčiųjų stebėjimo sistema su automatiniu stabdymu
Vidutinio nuotolio priekinis radaras
2-lygių saugos diržo įtempimo ribotuvas priekyje + sėdynės pozicijos jutiklis
Saugos diržų įtempimo ribotuvai 2-os eilės kraštinėse sėdynėse
Vairaračiai
Sportinis 3 stipinų multifunkcinis odinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu ir mažas odos paketas

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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ŠKODA Kodiaq SportLine bazinė įranga (tęsinys)
Sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės su Alcantara apmušalais ir pilku dygsniavimu
Alcantara durų apdaila
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės
Galinė sėdynė padalinama santykiu 60:40, nulenkiama, slankiojama kraštuose (180 mm) su lankstomais atlošais; 7-vietėje versijoje su Easy-Entry
funkcija (patraukiama ir atlenkiama į priekį) kairėje ir dešinėje
Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama, vairuotojo pusėje – valdoma elektra
Šildomos priekinės sėdynės
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija
Apšvietimas
Halogeniniai žibintai su LED dienos šviesomis
Šviesų asistentas LIGHT ASSIST ( COMMING HOME , LEAVING HOME , TUNNEL LIGHT , DAY LIGHT – palydėjimo, pasitikimo, tunelio, dienos
šviesos ) + lietaus jutiklis
3-ias stop žibintas, LED, integruotas į galinį spoilerį
Integruoti priekiniai rūko žibintai
Informacinės-pramoginės & borto sistemos
Borto kompiuteris
8 garsiakalbiai (4 priekiniai + 4 galiniai)
Informacinė-pramoginė sistema BOLERO , 8” stiklo dizaino ekranas, valdymas balsu + ICC
Pasisveikinimo logo SportLine
SMART LINK funkcija
Bluetooth telefono paruoša
Pagalbos skambučio sistema – Ecall
Care Connect 1 metų paslauga
Simply Clever (sumanūs sprendimai)
Saugos liemenės laikiklis
Parkavimo bilieto laikiklis
Skėtis, įrengtas vairuotojo durų panelėje
Komforto įranga
Tonuoti stiklai
SUNSET – labiau tonuoti galinių durų ir galiniai stiklai
Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu
Apsauginė signalizacija
KESSY Full – beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su apsauga nuo prispaudimo
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai
Automatiškai tamsėjantys, elektra prilenkiami, reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodžiai, automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodis + lietaus jutiklis
LED PACKAGE PLUS – įvairiaspalvė salono iliuminacija
Dulkių ir žiedadulkių filtras
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema CLIMATRONIC
Progresyvios charakteristikos vairo mechanizmas
DRIVING MODE SELECT – važiavimo būdo parinktis
Cargo elementai - 2x (bagažinėje)
PARK DISTANCE CONTROL – parkavimo sistema gale
Funkcionalumo įranga
Standartinė pakaba
Šildomas galinis stiklas
Priekiniai Aero valytuvai su reguliuojamu intervalu
Šildomi priekinio stiklo purkštuvai
Galinis Aero valytuvas su plovimo sistema
Neišjungtų šviesų perspėjimo signalas
Vairo stiprintuvas
Rakinamas degalų bako dangtelis
Priekinis centrinis porankis JUMBO BOX
Akinių skyrelis lubų apmušime (versijose be stoglangio)
Nerūkančiųjų versija
12V lizdas bagažinėje
Vidaus apšvietimo aktyvacija nuo visų durų
2x skaitymo lempelės priekyje
Centrinis šviestuvas gale 2-ai sėdynių eilei
Vidinis apšvietimas kojoms priekyje ir gale
Bagažinės apšvietimas (2 šviestuvai, vienas jų - išimamas)
Makiažo veidrodėliai saulės skydeliuose, su apšvietimu

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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ŠKODA Kodiaq SportLine bazinė įranga (tęsinys)
Tvirtinimo žiedai bagažinėje
Padangos remonto rinkinys (kompresorius + gumos sandariklis)
Roletinė bagažinės užuolaidėlė
5-durų kėbulas
Dėtuvė vairuotojo pusėje su dangteliu
Apatinė pirštinių dėtuvė keleivio pusėje su dangteliu, kondicionuojama ir iliuminuota, su laikikliu rašikliui
Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė
Apsauga nuo klaidingo degalų įpylimo
Be variklio žymėjimo (taikoma tik užrašas 4x4)
Elektrinis parkavimo stabdys su Autohold funkcija
ECO Start & Stop funkcijos, EURO 6 DG varikliai
Papildomas oro šildytuvas (dyzeliniams modeliams; nemontuojamas, kai užsakoma autonominė šildymo sistema)
Viršutinė pirštinių dėtuvė keleivio pusėje su dangteliu
Galinis centrinis porankis su puodelių laikikliais
Galiniai purvasaugiai
Tekstiliniai kilimėliai su juodu apdygsniavimu
CO2 paketas
Aerodinaminiai galinės dalies elementai
Stabdžių kanalo uždangos
Eko padangų slėgis (+0,3 Bar)
Dalinai uždengtos priekinės grotelės

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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Kodas
PE2
PF0
PF3
PF4
PF4
8QG
PH1
PKV
VW5
PLK
PN0
PWE
PLI
PLJ
PWF
PWG
7X2
PPA
PPC
PPD
PWA
PWB
PWC

PWH

PWI

PHB
PHC
PHC
PB2

PXB

PXE

PXC

PZB
4A4
P0S
UK3

ŠKODA Kodiaq SportLine papildomai užsakoma įranga
Galinės šoninės saugos oro pagalvės
Blogų kelių paketas
DRIVING MODE SELECT – važiavimo būdo parinktis 4x4 modeliams, su Off Road mygtuku
DCC - adaptyvi važiuoklės kontrolė (įskaitant DRIVING MODE SELECT)
DCC - adaptyvi važiuoklės kontrolė 4x4 modeliams,
su Off Road mygtuku (įskaitant DRIVING MODE SELECT)
Papildomas 3-čias raktas personifikacijai
Elektra valdomas slankiojamas panoraminis stoglangis
Šildomas priekinis stiklas + lietaus jutiklis
Akustinis priekinių šoninių stiklų paketas (su SUNSET)
Šildomas sportinis 3 stipinų multifunkcinis odinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu, su DSG
dėžės perjungimo svirtelėmis
Pilnai LED priekiniai žibintai su AFS, LED rūko žibintai su Corner (posūkio) funkcija
AUTO LIGHT ASSIST – automatinis ilgųjų šviesų perjungimas + automatiškai tamsėjantis vidinis
veidrodis + lietaus jutiklis
Adaptyvi kruizo kontrolė iki 160 km/h
Adaptyvi kruizo kontrolė iki 210 km/h
Galinio vaizdo kamera MID, pilnai LED galiniai žibintai
Area View – 360° apžvalgos kameromis sistema + pilnai LED galiniai žibintai
PARK DISTANCE CONTROL – parkavimo sistema priekyje ir gale
PARK ASSIST – automatinė parkavimo sistema
PARK ASSIST + TRAILER ASSIST – priekabos parkavimo pagalbos sistema + Area View – 360°
apžvalgos kameromis sistema
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai + TRAILER ASSIST – priekabos parkavimo pagalbos sistema
+ Area View – 360° apžvalgos kameromis sistema
LANE ASSIST – eismo juostos palaikymo sistema, multifunkcinė kamera
SIDE ASSIST – nematomos zonos detekcijos sistema
LANE ASSIST ir SIDE ASSIST , multifunkcinė kamera
Asistavimo sistemų paketas I:
ü Adaptyvi kruizo kontrolė iki 160 km/h (PLI)
ü LANE ASSIST – eismo juostos palaikymo sistema
ü Eismo spūsčių asistentas
ü SIDE ASSIST – nematomos zonos detekcijos sistema
ü Pusiau automatinė automobilio kontrolė kritiniu sveikatos sutrikimo atveju
ü Multifunkcinė kamera
Asistavimo sistemų paketas II:
ü Adaptyvi kruizo kontrolė iki 210 km/h (PLJ)
ü LANE ASSIST – eismo juostos palaikymo sistema
ü Eismo spūsčių asistentas
ü SIDE ASSIST – nematomos zonos detekcijos sistema
ü Pusiau automatinė automobilio kontrolė kritiniu sveikatos sutrikimo atveju
ü Multifunkcinė kamera

+ 4x4
+ 4x2
+ 4x4

978
36
1.120
290
144
136
1.108
201

Negal. PWH/PWI
Negal. PWH/PWI
Negal. PPC/PPD/PWG
Negal. PPC/PPD/PWG

+ 1M6/PK0
+ 1M6/PK0

290
641
390
815
327
664
1.766
1.427
401
560
960

+ DSG

1.250

+ DSG

1.601

Trijų zonų klimato kontrolės sistema Climatronic
Autonominė šildymo sistema su nuotoliniu valdymu (su benzininiais varikliais)
Autonominė šildymo sistema su nuotoliniu valdymu (su dyzeliniais varikliais)
Elektra valdomos vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynės su reguliuojama juosmens atrama, su
atminties funkcija; be dėtuvės po keleivio sėdyne
SLEEP paketas:
ü galinės sėdynės pogalviai su papildoma funkcija
ü saulės užuolaidėlės šoninėse galinėse duryse (3Y4)
ü tekstiliniai kilimėliai LOUNGE STEP (0TR)

272
1.094
929
520

294

SLEEP II paketas:
ü galinės sėdynės pogalviai su papildoma funkcija
ü saulės užuolaidėlės šoninėse galinėse duryse (3Y4)
ü tekstiliniai kilimėliai LOUNGE STEP (0TR)
ü akustinis priekinių šoninių stiklų paketas (su SUNSET) (VW5)

401

Family II paketas:
ü saulės užuolaidėlės šoninėse galinėse duryse (3Y4)
ü elektra valdomas galinių durelių užraktų blokavimas (4H5)
ü automatinė durų briaunų apsauga priekyje ir gale (4B3)
3-čia sėdynių eilė, vidurinis porankis 2-oje sėdynių eilėje, dvigubos bagažinės grindys
Šildomos priekinės ir galinės sėdynės
Teleskopinė priekinių žibintų plovimo sistema
Galinės sėdynės atlošo nuotolinio atlenkimo iš bagažinės mechanizmas

SportLine
316
276
83
895

337

Negal. 6SJ

1.018
171
137
93

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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Kodas
1M5
1M6

ŠKODA Kodiaq SportLine papildomai užsakoma įranga (tęsinys)
Priekabos vilkties paruoša
Priekabos vilktis, mechaniškai nulenkiama, elektra valdomas fiksavimo mechanizmas

Negal. PPC/PPD

PK0
0TR
3CX

Priekabos vilktis, mechaniškai nulenkiama, elektra valdomas fiksavimo mechanizmas, su adapteriu
Tekstiliniai kilimėliai LOUNGE STEP
Tinklinė bagažinės pertvara

3G2
3LX

Fiksatoriai vaikiškai sėdynei priekinėje sėdynėje (ISOFIX)
Išimamas skyrelis šiukšlėms durų panelėje

3X5

Krepšys slidėms
Saulės užuolaidėlės šoninėse galinėse duryse
Negal. PXC
Dvigubos bagažinės grindys
Negal. RA2, PZB, PJA/PJC/PJD/PJE
Elektra valdomas bagažinės durų atidarymas/uždarymas
Virtualus pedalas – bagažinės atidarymas/uždarymas kojos judesiu + elektra valdomas bagažinės
durų atidarymas/uždarymas
Dvipusis bagažinės grindų kilimėlis (guminis/tekstilinis)
Negal.PZB
CREW PROTECT ASSIST – proaktyvi saugumo sistema (Pre-Crash Basic and Front)
+ PE2
Versija rūkantiesiems
Saugos diržų priminimo sistema (su 7-viete versija)
+ PZB
Spalvinis MAXI DOT ekranas
Skaitmeninis prietaisų skydelis
Fleet paketas – galingesnis akumuliatorius ir/arba generatorius
Pratęsta garantija – 5 metai iki 150 000 km ridos

3Y4
PKP
4E7
PK9
6SJ
7W2
9JC
9P9
9S6
9S0
PBA
EA9

Kodas
PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
RA3
RA5
QV3
RAC
RAE
PWD
YOY
RA2

Informacinės-pramoginės, navigacinės ir komunikacinės sistemos bei paslaugos
Komfortiška skambinimo įranga su skyreliu telefonui (belaidė jungtis su išorine antena, belaidis įkroviklis)
Komfortiška skambinimo įranga su WLAN+rSAP+LTE ir DAB
+ RAE
Komfortiška skambinimo įranga su skyreliu telefonui (belaidė jungtis su išorine antena, belaidis
+ RAE
įkroviklis) su WLAN+rSAP+LTE ir DAB
Komfortiška skambinimo įranga be išorinės antenos su WLAN
+ RAC
Komfortiška skambinimo įranga su skyreliu telefonui (belaidė jungtis su išorine antena, belaidis
+ RAC
įkroviklis) su WLAN
230V maitinimo lizdas su USB
Mirror Link ir bevielė Wireless RSE APP (Media Command) – pramoginės–informacinės
sistemos valdymas Wi-Fi ryšiu
DAB – skaitmeninio radijo imtuvas
Informacinė-pramoginė navigacinė sistema AMUNDSEN , Europos žemėlapiai, 8” stiklo dizaino
+ PT4/PT5, YOY
ekranas, valdymas balsu + ICC
Informacinė-pramoginė navigacinė sistema COLUMBUS su interguotais Europos žemėlapiais,
+ PT2/PT3, YOY
9,2” stiklo dizaino ekranas, valdymas balsu + ICC
TRAVEL ASSIST – kelių eismo ženklų atpažinimo sistema, multifunkcinė kamera (su
+ RAC/RAE
navigacinėmis sistemomis)
Care Connect 1 metų + Infotainment Online 1 metų paslaugos
+ RAC/RAE
Garso sistema SOUND SYSTEM CANTON
+ PJD/PJE Negal. PKP

SportLine
188
894
930
101
165
36
20
120
174
169
450
630
48
162
20
72
93
530
48
545

SportLine
297
336
634
0
297
201
79
109
569
1.443
71
0
385

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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Kodas

SportLine

Lengvo lydinio ratlankiai TRIGLAV ANTHRACITE 7Jx19
su padangomis 235/50 R19

—

◼

PJS

Lengvo lydinio ratlankiai VEGA ANTHRACITE 8Jx20
su padangomis 235/45 R20

PJA

Laikinas plieninis atsarginis ratas

Negal. PZB, PKP, RA2

112

PJC

Lengvo lydinio atsarginis ratas

Negal. PZB, PKP, RA2

290

PJD

Plieninis vietą taupantis atsarginis ratas

Negal. PZB, PKP

112

PJE

Plieninis vietą taupantis atsarginis ratas
(su 7-viete versija)

+ PZB Negal. PKP, 6SJ

112

Rūšis
*EXC

*MET

*SPE
◼

Ratai

–

Dažai
K1K1 – Velvet Red Metallic
6J6J – Crystal Black Metallic
8E8E – Brilliant Silver Metallic
F6F6 – Quartz Grey Metallic
2Y2Y – Moon White Metallic
1Z1Z – Magic Black Pearlescent
8X8X – Race Blue Metallic
M3M3 – Steel Grey

616

SportLine
640

185

0

standartinė įranga

Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas.
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