
KODIAQ RS
JAUNAIS ŠKODA



DODIETIES JEBKUR, ĀTRI
Jaunais ŠKODA KODIAQ RS dodas tur, kur neviena ŠKODA vēl nav bijusi. Jaudīgākajam TDI 
dzinējam, ko jebkad esam izveidojuši, mēs pievienojām 4x4 piedziņas sistēmu un 20" 
vieglmetāla diskus sportiskākai vadāmībai gan uz ceļa, gan ļoti tālu no tā. Izbaudiet komfortu, 
ko sniedz ātrā automātiskā 7 pakāpju DSG pārnesumkārba un tikpat sportisks ādas Alcantara® 
sporta interjers. Vienalga, kurp dodaties, jaunais KODIAQ RS aizvedīs jūs. Ātri.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA. 



PIRMAJĀ VIETĀ PIE 
LUKSOFORIEM

KODIAQ nepieradinātā pašpārliecība tiek vēl vairāk pasvītrota, pateicoties RS ārējam 
tēlam. Tā sportisko gēnu pamatā ir jaudīgs 2 litru dīzeļdzinējs ar divām turbīnām ar 
240 ZS (176 kW) jaudu. Tā iespaidīgo jaudu papildina nepārspējams maksimālais 
griezes moments 500 Nm. Visu šo jaudu pilnībā kontrolē 4x4 piedziņa un komplicēta 
šasija, kas ir īpaši veidota šai automašīnai. Papildu braukšanas baudījumu un komfortu 
nodrošina dinamiskā šasijas kontrole.



JŪSU SIRDS DAUZĀS PAT TAD, 
KAD ESAT VĒL STĀVVIETĀ
Izteiksmīgi bamperi virsbūves krāsā un spīdīgi melni elementi, kā priekšējais radiatora režģis, sānu logu 
ietveri, sānu spoguļu uzlikas un jumta reliņi piešķir automašīnai izsmalcinātu profilu, savukārt sarkanie 
bremžu suporti automašīnas elegancei piešķir niknāku noskaņu.



LED PRIEKŠĒJIE UN 
MIGLAS LUKTURI 

LED tehnoloģija 
pieejama KODIAQ RS 

standartaprīkojumā.

DISKI
Unikālos 20" Xtreme antracīta 
krāsas pulētos vieglmetāla 
diskus papildina sarkani bremžu 
suporti.

ACĪMREDZAMA 
JAUDA

Virkne eksterjera iezīmju atklāj automašīnas dinamisko 
personību. No detaļām, kā RS emblēmas automašīnas 
priekšpusē un aizmugurē un LED gaismām līdz unikāliem 
diskiem.

SKATS NO AIZMUGURES
Ar LED tehnoloģiju aprīkotie aizmugurējie lukturi izgaismojas C formā. Hromēti izpūtēja gali ir īpaši pielāgoti, lai 
veidotu sportisku dzinēja skaņu, kas ne tikai pasvītro automašīnas sportisko izskatu, bet arī tā jaudīgo raksturu. 
Dinamiskā skaņas pastiprināšanas sistēma vēl vairāk izceļ dzinēja toni. 



LUKSUS KLASES 
PITSTOPI
Ekskluzīvais melnas krāsas interjers īpaši patiks sportiskas braukšanas 
piekritējiem, kā arī komfortu alkstošiem pasažieriem. Priekšējo paneli 
rotā neatkārtojami oglekļa šķiedras dizaina dekoratīvie elementi. LED 
vides apgaismojums, kas stiepjas pa visu interjeru piedāvā desmit 
pievilcīgas krāsu opcijas. Pievilcīgā apdare ar oriģinālo RS logo 
uzšuvumiem uz atzveltnēm pieejama melnas Alcantara® un ādas 
apdares kombinācijā ar sarkanām šuvēm. Priekšējie sporta sēdekļi un 
melnie griesti paspilgtina sportisko interjera stilu. 



DSG UN PEDĀĻU UZLIKAS
Automātiskā 7 pārnesumu DSG (divsajūgu 
pārnesumkārtba) garantē vienmērīgu un 
strauju pāsrlēgšanos, nodrošinot maksimālu 
dzinēja griezes momenta potenciāla 
izmantošanu. DSG un 4x4 piedziņa ir 
perfekta kombinācija. Stilīgās nerūsējoša 
tērauda pedāļu uzlikas pastiprina sportiskas 
izjūtas.

BRAUKŠANA
3 spieķu multifunkcionāla sporta dizaina ādas stūre, ko 

rotā sarkanas šuves un RS emblēma, ļauj jums 
kontrolēt radio, telefonu un DSG transmisiju. Uz stūres 

jūs atradīsiet arī virtuālā kokpita vadību. Automašīnas 
nepārspējamo vadību papildu uzlabo arī progresīvā 

stūrēšana, pateicoties kurai vadītājam ir jāpieliek mazāk 
spēka stūrējot, kas nodrošina daudz dinamiskāku 

braukšanas pieredzi, īpaši līkumos. Braukšanas režīmu 
izvēli iespējams aktivizēt izmantojot “Režīmu” (Mode) 

pogu viduskonsolē, kura ļauj jums izvēlēties no sešiem 
braukšanas režīmiem atbilstoši jūsu vēlmēm: Normal, 

Comfort, Eco, Sport, Individual vai Snow.

RADĪTS 
TRASEI
Augstas klases apdares materiāli un sportiskas 
detaļas pasvītro automašīnas paplašinātās 
iespējas, ļaujot jums pilnībā izbaudīt tās jaudu, 
tajā pašā laikā saglabājot pārsteidzošu vadāmību 
un kontroli.



KOKPITA 
KONTROLE
Virtuālais kokpits attēlo visus kritiskos 
braukšanas datus tieši jūsu acu priekšā. 
Tikmēr informācijas un izklaides sistēma 
piedāvā ērtu veidu, kā savienot jūsu 
automašīnu ar telefonu un mijiedarboties 
ar jūsu pasauli.



Esiet savienoti lai arī kurp jūs dotos. Būt tiešsaistē vienmēr un pilnībā 
nenozīmē tikai pieeju izklaidei un informācijai, bet arī iespējamam 
atbalstam, atrodoties ceļā. ŠKODA CONNECT ir jūsu ceļš uz 
neierobežotas komunikācijas iespējām.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Izvēlieties labāko ceļu vienmēr: aktuāla informācija nodrošina 
jums perfektu pārskatu par katru braucienu. Tas ļauj jums reaģēt 
uz jauniem pavērsieniem, piemēram, ceļu remontu, 
negadījumiem un satiksmes sastrēgumiem.

LAIKAPSTĀKĻI
Saņemiet jaunākos ziņojumus par laikapstākļiem jūsu 
aktuālajai atrašanās vietai, galamērķim vai jebkurai citai 
lokācijai ar detalizētu prognozi, ieskaitot nokrišņu 
prognozi un brīdinājumiem.

ŠKODA CONNECT: 
PAŅEMIET TIEŠSAISTES 
PASAULI SEV LĪDZI

ĀRKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts SOS zvans, ja nostrādā nospriegošanas sistēma. 
Šī avārijas ziņošanas sistēma var tikt aktivizēta arī manuāli, nospiežot sarkano pogu jumta 
konsolē.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram, 
vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums, 
nobrauktais attālums un brauciena laiks 
tiek nosūtīts attālinātam serverim. Jūs 
varat aplūkot savu personisko braucienu 
informāciju un iegūt pārskatu par visiem 
braucieniem.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA 
Iegūstiet precīzu savas automašīnas 
atrašanās vietas informāciju lielās 
stāvvietās no jebkuras vietas, norādot 
adresi, laiku un datumu, kad 
noparkojāties, savā mobilajā telefonā.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu 
(ŠKODA savienojamības paketi ar 
MirrorLink®, Apple CarPlay un 
Android Auto atbalstu) 
automobiļa informācijas un 
izklaides sistēma ļauj vadītājam 
droši lietot telefonu brauciena 
laikā. Turklāt visas uzstādītās 
lietotnes, kas ir sertificētas 
izmantošanai automobilī ir 
savietojamas ar MirrorLink®, 
Apple CarPlay vai Android Auto. 
SmartLink+ sistēma ietver arī 
SmartGate funkciju. Tā ļauj jums 
savienot viedtālruni ar 
automobili, izmantojot WiFi, lai 
piekļūtu interesantai informācijai 
par jūsu braucienu, piemēram, 
degvielas patēriņa datiem, 
braukšanas dinamikai vai servisa 
informācijai.* 
(Apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai 
uzzinātu lietošanas noteikumus 
un SmartLink+ savietojamības 
informāciju.)



GATAVS 
PACELTIES



ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa 
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

MyŠKODA lietotne
Iegūstiet personīgu digitālo kompanjonu. 
Lejupielādējiet MyŠKODA lietotni ar POLU, 
interaktīvo asistentu, kurš ne tikai uzrauga jūsu 
automašīnas stāvokli, bet arī palīdz organizēt 
jūsu dienu.  

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet 
visām nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā 
vai tie būtu braukšanas dati, degvielas 
patēriņš, maršruta plānošana vai pat jūsu 
pēdējās stāvvietas atrašanās vieta.




