
KODIAQ
    SPORTLINE

JAUNAIS ŠKODA



LIECIET SAVAI SIRDIJ SISTIES 
STRAUJĀK AR ĀTRĀKIEM APĻA 
LAIKIEM

Tagad jūs varat saglabāt savu mežonīgo raksturu un izskatīties 
sportiski vienlaikus. Jaunais ŠKODA KODIAQ piešķir katram 
piedzīvojumam izsmalcinātas pārvērtības.

Jaunais ŠKODA KODIAQ SPORTLINE ir piedzīvojumu gars 
elegantā iepakojumā. Automašīna ietērpj savu krosovera 
raksturu plastiskās dizaina līnijās, ko pasvītro sacīkšu 
automašīnas detaļas, kas piešķir tai elegantu attieksmi. Tā 4x4 
piedziņas spējas ļauj iekarot jebkuru apvidu bez piepūles. Un 
būdama īsta ŠKODA, automašīna aprīkota ar neskaitāmiem 
Simply Clever risinājumiem, dāsnu ietilpību un mūsdienīgām 
savienojamības iespējām, kas ļauj jums atklāt pasauli pilnīgā 
komfortā. 

KODIAQ SPORTLINE ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai 
šodien radīt skaistus automobiļus, kas ir orientēti uz 
pasažieriem un braukšanas baudījumu tāpat kā tad, kad tikai 
sākām.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.



SKATS NO AIZMUGURES 
Šaurā sudraba krāsas josla, kas 
integrēta aizmugurējā bampera 
lejasdaļā piešķir automašīnas 
robustajai aizmugurējai daļai 
vizuālu vieglumu. Hromēti izpūtēja 
gali perfekti pieskaņoti melnajai 
aizsarguzlikai. Aizmugurējo lukturu 
kristāla līniju elementi un 
raksturīgais C formas 
izgaismojums ir vienmēr aprīkoti 
ar LED diodēm.

SKATS NO SĀNIEM
Melnie sānu logu ietvari un jumta reliņi, kas 
pieejami papildaprīkojumā, perfekti piestāv 
automašīnas priekšpuses melnajām detaļām. 
SportLine versijas sānu aizsargmoldingi ir 
virsbūves krāsā. Automašīnas sportisko stilu 
pasvītro 19" vieglmetāla diski, kas pieejami 
pamataprīkojumā. Lai paspilgtinātu kopējo 
iespaidu par automašīnu un uzlabotu 
braukšanas baudījumu, jūs varat izvēlēties  
20" vieglmetāla diskus.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Melnie elementi, kā ārējo sānu 
spoguļu uzlikas, priekšējā 
radiatora režģa ietvars un 
priekšējā bampera spoileris 
piešķir automašīnai unikālu 
izskatu, kas apvienojumā ar 
nikno KODIAQ skatienu izceļ 
individuālās SportLine versijas 
īpašības.

SPORTA TĒRPS 
IKVIENAI 
SITUĀCIJAI

Dinamisko un emocionālo KODIAQ dabu vislabāk raksturo tieši 
SportLine versija. Automašīna sniedz estētisku baudījumu, kā arī tīru 
braukšanas prieku, kas padara ikdienu vēl aizraujošāku.



DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS 
Uz priekšējām un aizmugurējām 
dekoratīvajām durvju sliekšņu 
uzlikām jūs atradīsiet KODIAQ 
emblēmu.

PRIEKŠĒJIE UN MIGLAS LUKTURI 
Izteiksmīgie KODIAQ miglas lukturi ir 
sastopami arī SportLine versijā. Miglas 
lukturu izvietojums radiatora režģa 
augstumā, kur tie ir pasargāti no 
bojājumiem, nepārprotami piesaka 
automašīnas bezceļu ambīcijas. 
Priekšējos lukturus rotā pievilcīga, 
integrēta LED dienas gaitas gaismu 
josla. Augstākajā aprīkojuma versijā 
dominē LED tehnoloģija.

4X4 EMBLĒMA 
SportLine versijas līdzīgi 
kā visas četru riteņu 
piedziņas ŠKODA 
automašīnas, rotā 4x4 
emblēma.

SPORTLINE 
EMBLĒMA 
Automašīna aprīkota 
ar oriģinālām 
SportLine 
emblēmām uz 
priekšējiem dubļu 
sargiem.





STILĪGAS DETAĻAS
Priekšējo paneli rotā oriģināls SportLine logo un 
izsmalcināti oglekļa šķiedras dekoratīvie elementi.

STILS UN AUGSTĀKĀS KLASES 
TEHNOLOĢIJAS
Alcantara® apdare, kas izceļas ar savu 
unikālo stilu un izturību, sastopama arī 
durvju apšuvumā. Stilīgas detaļas 
papildina stilīgas tehnoloģijas. Canton 
skaņas sistēma ar desmit skaļruņiem 
pieejama standartaprīkojumā.

DINAMISKS IZSKATS 
PAT STĀVOT UZ 
VIETAS

Katra interjera detaļa ir veidota, lai sniegtu jums sportisku baudījumu, kamēr 
jūs baudāt pilnīgu komfortu un augstākās klases tehnoloģijas.

STILĪGS KOMFORTS
Sporta multifunkcionāla stūre ar perforētas ādas apdari ļauj 
jums vadīt radio un telefona funkcijas ar digitālo balss 
pastiprinātāju, kā arī DSG (divsajūgu pārnesumkārbu). To var 
aprīkot arī ar apsildi, ko var ieslēgt informācijas un izklaides 
sistēmā (skatīt attēlā). Automašīnām ar digitālo mērinstrumentu 
paneli jūs varat mainīt displeja izkārtojumu, izmantojot 
“Skata” (View) pogu uz multifunkcionālās stūres. Jūsu komforta 
izjūtu papildinās nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas.

STILĪGA FUNKCIONALITĀTE
Sēdekļu apdarē izmantota melnas Alcantara® un ādas kombinācija 
ar sudraba krāsas šuvēm. Priekšējie sporta sēdekļi un melnie 
griesti paspilgtina interjera sportisko stilu. Elektriski vadāmais 
vadītāja sēdeklis ar atmiņu pieejams standartaprīkojumā. Nakts 
dzīves piekritējiem īpaši patiks LED vides apgaismojums, kas 
stiepjas pa visu interjeru, ar desmit dažādu krāsu variantiem.

Durvju elkoņbalsta šuves pieejamas no 2018. gada decembra.



VISU RITEŅU PIEDZIŅA 
4x4 piedziņas darbību nodrošina elektroniski vadāms, daudzdisku, 
starpasu sajūgs. Aizmugurējās ass pieslēgšanās notiek automātiski, tādēļ 
normālos braukšanas apstākļos automašīna sniedz jums priekšpiedziņas 
priekšrocības, savukārt neparedzamos apstākļos - 4x4 piedziņas 
nepārspējamo saķeri.

DSG UN 4X4 
Lai arī ko jums sagatavojuši ceļa apstākļi, 
jūs izbaudīsiet absolūtu komfortu un 
degvielas ekonomiju, pateicoties 4x4 
piedziņai un automātiskajai 7 pakāpju DSG 
transmisijai (divsajūgu pārnesumkārba).

IEĶERIETIES CEĻA 
SEGUMĀ

Vienalga, kāds ir ceļa segums, jo KODIAQ SPORTLINE savaldīs 
tos visus. Inteliģentās tehnoloģijas sniedz jums saķeri ar ceļu uz 
jebkuras virsmas un jebkuros laikapstākļos.

BEZCEĻU REŽĪMS UN 4X4
Pateicoties inteliģentajai bezceļu režīma sistēmai, 
kas darbojas, braucot ar ātrumu līdz 30 km/h, jūsu 
automašīna saglabā vadāmību pat uz ekstrēma ceļa 
ceguma. Tas pielāgo dzinēja, elektronisko asistentu 
un stabilitātes kontroles sistēmas darbību. 
Aktivizētās funkcijas tiek atspoguļotas informācijas 
un izklaides displejā.

SNIEGA REŽĪMS
Ar pogu viduskonsolē aktivizējamā 
braukšanas režīmu izvēle piedāvā Eco, 
Comfort (tikai ar DCC), Normal, Sport 
un Individual režīmus, kā arī Snow 
(sniega) režīmu, kas nodrošina labu 
vadāmību pat uz slidenas virsmas.

DINAMISKĀ ŠASIJAS KONTROLE 
Jūsu automašīnu iespējams aprīkot 
ar dinamisko šasijas kontroli (DCC), 
kas nepārtraukti novērtē un reaģē 
uz dažādām braukšanas situācijām 
(bremžēšana, paātrinājums, līkumi), 
pielāgojot amortizācijas 
parametrus. DCC vienmēr pieejama 
kopā ar braukšanas režīmu izvēli un 
ļauj jums izvēlēties starp režīmiem 
Comfort, Normal vai Sport.

PROGRESĪVĀ STŪRE
Progresīvā stūre apvieno sevī 
dinamisku automašīnas vadāmību  -
lai vadītājam nav jāpārliek rokas uz 
stūres – ar vieglu manevrēšanu 
(pilsētas satiksmē vai parkojoties). 
Šīs sistēmas pamatā ir mainīgs 
stūres pārnesumskaitlis, kas mainās 
atkarībā no stūres pagrieziena leņķa.



ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu 
kategorijas. Kamēr tiešsaistes informācija un izklaide 
nodrošina reāla laika informāciju navigācijas ierīcei par 
satiksmi, piemēram, Care Connect koncentrējas uz 
palīdzību un drošību, ļaujot attālināti piekļūt un 
kontrolēt automašīnu. Risinājums nodrošina arī 
atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas 
nepieciešams.

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.

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

ŠKODA CONNECT: 
PAŅEMIET 
TIEŠSAISTES 
PASAULI SEV LĪDZI
KODIAQ SPORTLINE nodrošina savienojumu, lai arī kur jūs atrastos. 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.

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.)



DISKI
APDARE

Alcantara®/ādas sēdekļu apdares kombinācija
nodrošina maksimālu komfortu uz dažāda
veida apvidū.

Jūs varat pasvītrot savas automašīnas oriģinālo 
izskatu ar 20" VEGA antracīta krāsas 
vieglmetāla diskiem.

Sportiski 19" TRIGLAV antracīta krāsas 
vieglmetāla diski pieejami standartaprīkojumā.
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Tehniskie zīmējumi atbilst automašīnai ar 20"diskiem

PAPILDU SPECIFIKĀCIJAS

Virsbūve Ārējie izmēri

Tips 5/7 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi Garums/platums (mm) 4,700/1,882

Pretestības koeficients   CW 0.323–0.337 (0.324–0.341) atkarībā no dzinēja Augstums (mm) 1,681 (1,680)

Šasija Riteņu garenbāze (mm) 2,791

Priekšējā ass McPherson balstiekārta ar apakšējām trīsstūra atsaitēm un vērpes stabilizatoru Ceļa sliedes priekšā/aizmugurē    (mm) 1,586/1,576

Aizmugurējā ass Daudzsviru ass ar garenvirziena un šķērsvirziena atsaitēm un vērpes stabilizatoru Klīrenss (mm) 193 (192); 4x4: 191

Bremžu sistēma Hidrauliskas divu diognālo loku bremzēšanas sistēma ar vakuuma divu līmeņu pastiprinātāju Interjera izmēri

– priekšējās bremzes Hidrauliskas divu diognālo loku bremzēšanas sistēma ar vakuuma divu līmeņu pastiprinātāju Laterālā vieta priekšā/aizmugurē (mm) 1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270)

– aizmugurējās bremzes Disku bremzes Derīgā vieta galvai priekšā/aizmugurē (mm) 1,020/1,014 (1,020/1,015/905)

Stūre Tiešā zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku pastiprinātāju Bagāžas nodalījuma ietilpība (maks. l)

Diski 7.0J x 17" Bez rezerves riteņa, ar paceltām/nolaistām 

Riepas 215/65 R17 aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm 720/2,065 (270/2,005)
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Benzīna dzinējs ar turbīnu
un tiešās iesmidzināšanas
sistēmu

Dīzeļdzinējs ar turbīnu
un common rail  sistēmu

DZINĒJS

Cilindri / darba tilpums  (cc) 4/1,498 4/1,498 4/1,984 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Maks. jauda / apgriezieni (kW/min-1) 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 140/4,200–6,000 85/2,750–4,500 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Maks. griezes moments / apgriezieni (Nm/min-1) 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 320/1,500–4,100 320/1,700–2,500 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000      340/1,750–3,000 400/1,750–3,250

Gaisa piesārņojuma regulējums EU6AG EU6AG EU6BG EU6BG EU6AG EU6AG EU6AG EU6AG

Degviela Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Benzīns, RON min. 95 Dīzelis Dīzelis Dīzelis Dīzelis Dīzelis

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h) 200 198 211 (210) 185 198 197 (196) 194 (193) 210 (209)

Paātrinājums 0–100 km/h (s) 9.8 (9.9) 9.8 (9.9) 7.5 (7.7) 11.6 (11.9) 9.8 (10.0) 9.7 (9.9) 9.8 (10.0) 8.4 (8.6)

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km) 

– pilsētā */** x x x x 5.4/5.5 6.5/6.6 x x

– ārpus pilsētas  */** x x x x 4.6/4.7 4.9/5.0 x x

– vidējais */** x x x x 4.9/5.0 5.4/5.4 x x

CO2 izmeši (g/km) */** x x x x 128/131 (129/131) 144/146 (145/146) x x

Apgriešanās diametrs  (m) 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

TRANSMISIJA

Tips Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa 4x4 Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa 4x4 4x4 4x4

Sajūgs 

Hidraulisks viendiska
sajūgs

Dubults koaksiāls 
elektrohidrauliski vadāms 
sajūgs

Hidraulisks viendiska 
sajūgs

Hidraulisks viendiska 
sajūgs

Pārnesumkārba Manuāla 6 pakāpju Automātiska 7 pakāpju DSG Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju Automātiska 7 pakāpju DSG Automātiska 7 pakāpju DSG

SVARS

Pašmasa – standarta versijā ar 
75kg smagu vadītāju (kg) 1,549 (1,592) 1,582 (1,625) 1,711 (1,754) 1,651 (1,694) 1,686 (1,729) 1,725 (1,768) 1,762 (1,805) 1,775 (1,818)

Kravnesība – iesk. vadītāju un 
papildaprīkojumu (kg)*** 485–700 (605–746) 485–700 (605–749) 485–700 (605–761) 485–700 (626–771) 485–700 (605–761) 485–700 (596–765) 485–700 (596–765) 485–700 (600–765)

Pilna masa (kg)*** 2,174 (2,226–2,327) 2,207 (2,260–2,360) 2,336 (2,430–2,489) 2,276 (2,365–2,429) 2,311 (2,385–2,464) 2,350 (2,431–2,478) 2,387 (2,450–2,512) 2,400 (2,468–2,529)

Piekabes svars bez bremzēm (maks. kg) 750 750 750 750 (–) 750 750 (–) 750 750

Piekabes svars ar bremzēm – 12% (maks. kg)*** 1,800 1,800 2,200 (2,000) 1,800 (–) 2,000 1,950 (–) 2,500 (1,425–2,000) 2,500 (1,875–2,000)

Degvielas tvertnes tilpums (l) 58 58 60 58 58 60 60 60

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

 ( ) Attiecas uz 7 sēdvietu versiju.
* Attiecas uz automašīnu ar riepām ar zemu rites pretestību.

** Attiecas uz automašīnu ar standarta riepām. 
*** Atkarībā no aprīkojuma.

x  Dzinējs un dati nebija pieejami drukāšanas laikā. 

Sazinieties ar autorizētu ŠKODA partneri, lai uzzinātu par dzinēja 
iedarbināšanu. Mājaslapa un katalogs tiks atjaunināti cik vien drīz iespējams.

Dīzeļdzinējos (izņemot 2.0TDI/85kW) tiek izmanota selktīvā katalītiskā 
(daļiņu) samazināšana. Šī sistēma iesmidzina AdBlue®, lai samazinātu mono 
slāpekļa oksīdu izmešus (NOx). AdBlue® tvertnes lielums ir 20 l un patēriņš ir 
atkarīgs no braukšanas stila. 

Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

Izmešu un degvielas patēriņa rādītāji jaunām automašīnām tiek noteikti atbilstoši Pasaules 
harmonizētajai vieglo automašīnu testa procedūrai (WLTP). Atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem, tie ir pārrēķināti un iegūti no WLTP datiem, un šajā katalogā norādīti atbilstoši New 

European Driving Cycle - Jaunajam Eiropas braukšanas cikla (NEDC) standartam.

Benzīna dzinējs ar turbīnu
un tiešās iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna dzinējs ar turbīnu
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Jūsu ŠKODA partneris:

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

ZVANIET MUMS, LAI PIETEIKTU TESTA 
BRAUCIENU

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.




