
KODIAQ
ŠKODA



EKSTERIØR DESIGN 10 
LYS OG DESIGN 14 
INTERIØR DESIGN 18 
INFOTAINMENT 22 
SIMPLY CLEVER 28 
KOMFORT 42 
SIKKERHET 48 
MOTOR OG GIRKASSER 56 
SCOUT 62 
SPORTLINE 66 
RS 70 
VALG 74 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 82







OPPDAG NYE LANDSKAP 
KODIAQ - EN STOR SUV

Robust skjønnhet.  
KODIAQ er ŠKODA sin største SUV. Det  
robuste og solide utseendet understreker de 
imponerende offroad-egenskapene. 
 
ŠKODAs moderne design kommer absolutt til 
uttrykk i KODIAQ. Markante linjer og presise 
detaljer føres sammen i en kraftig grill og høye, 
vinklede hjulbuer. Også innvendig overbeviser 
bilen med innovativ design og gir en følelse av 
sikkerhet og solid kvalitet. 
 

That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.











 EKSTERIØR 
       DESIGN
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ŠKODAs designspråk gjenspeiler bilens allsidige egenskaper i 
SUV-segmentet: robust, dynamisk, elegant. Med presise og 
skarpe linjer er dette en særegen og tidløs SUV. KODIAQ er en 
muskuløs skjønnhet som kombinerer et elegant karosseri med 
imponerende off-road egenskaper.

Skarpe kanter, kombinert med glatte over-
flater, skaper unike forutsetninger for et  
effektivt samspill mellom lys og skygge. 
Store hjulbuer og beskyttelseslister for 
kanalene viser at denne bilen trives best 
under tøffe forhold. 

HOVEDLYKTER OG TÅKELYS  
Fronten domineres av grillen med doble,  
loddrette lameller og smale frontlykter på 
hver side. Dette er første gang en ŠKODA er 
utstyrt med full-LED-hovedlykter. Høyt  
monterte tåkelys viser at bilen er klar for 
kjøring i terrenget.

KARAKTERISTISK 
OG BESTEMT
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Takrails i sølv understreker det elegante eksteriøret. En diskrét takspoiler med integrert 
bremselys forbedrer aerodynamikken. Baklys som strekker seg rundt hele skjermen gjør at 
man kan se bilens baklys også fra siden.

PANORAMASOLTAK 
Det store panoramasoltaket åpner opp nye          
perspektiver og gir en opplevelse av større plass.

DEKORSTRIPE FOR BAGASJEROMSLUKE 
Den sorte dekorstripen har ikke bare en estetisk 

funksjon, men er også praktisk. Den beskytter 
støtfangeren mot skader og riper under lasting  

av bilen.



LYS OG 
   DESIGN
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KUNSTEN Å 
LYSSETTE

HOVEDLYKTER MED FULL-LED-TEKNOLOGI 
OG AFS (ADAPTIVE FRONTLIGHT SYSTEM)  
er ikke bare visuelt attraktive, men også teknisk 
avanserte. Hovedlyktene kompletteres av 
mindre tåkelys , også med LED-lyskilde.

Lys kan inspirere like mye som det kan lyssette. Med inspirasjon 
fra vår rike tsjekkiske arv, innenfor krystall og glassproduksjon, 
kan man virkelig si at lyktene lyser opp veien. 
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C-FORMEDE LED BAKLYKTER  
Baklyktene har LED-lys som standard, og har ŠKODAs 
C-formede signaturfasong. LED-baklyktene er trukket 
inn i bakluken og utgjør det dominerende elementet 
når man ser bilen bakfra. Den markante krystall- 
designen henspiller på tradisjonell bøhmisk glasskunst.





  INTERIØR 
DESIGN
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AMBIENT INTERIØR-
BELYSNING

AMBIENT INTERIØRBELYSNING 
Du velger selv din favorittfarge for 
interiørbelysning. Ambient interiør-
belysning i KODIAQ tilbyr ti  
fantastiske fargealternativer å  
velge mellom.

OPPLYSNING AV FOTBRØNNER  
Opplev den ultimate komfort 

takket være KODIAQs gode  
benplass. Len deg tilbake, juster 

interiørbelysningen, og nyt en 
diskret opplyst atmosfære  

under reisen.

Grønn ambient interiørbelysning Blå ambient interiørbelysning Rød ambient interiørbelysning

Gjør plassen din mer koselig og komfortabel med et mykt,    
harmonisk interiørlys. Ambiente interørbelysning omgir hele 
innsiden av bilen og gir en perfekt stemning under reisen.
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INFOTAINMENT
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INFOTAINMENT ONLINE  
Takket være våre informasjonstjenester, har du alltid full over-
sikt over aktuelle trafikksituasjoner. Det inkluderer navigasjon, 
trafikkoppdateringer, drivstoffpriser, parkeringsplass, vær m.m.

KJØREDATA 
Kjøredata gir deg relevant informasjon om reisen 
som f.eks. gjennomsnittlig forbruk og hastighet, 
distanse og reisetid. Dine personlige kjøredata 
vises på skjermen og du har full oversikt over 
alle dine turer.

PARKERINGSPOSISJON  
Få bilens nøyaktige plasseringen på f.eks. 
store parkeringsplasser direkte på din  
mobiltelefonen. Adresse, tid og dato for  
parkering vises.

ŠKODA CONNECT: 
ALLTID PÅ NETT
KODIAQ holder deg online uansett hvor du er. Med ŠKODA 
CONNECT har du ikke bare tilgang til underholdning og        
informasjon, men også mulig hjelp når du er på farten.      
ŠKODA CONNECT er inngangsportalen til en verden av       
ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.
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SOS-KNAPP 
Hvis en ulykke skulle inntreffe sender systemet automatisk informasjon om bilens 
posisjon, antall passasjerer og skadeomfanget. SOS Nødanropstjenesten kan også  
aktiveres manuelt av personene i bilen, for eksempel hvis man blir vitne til en ulykke. 
Kontakten opprettholdes til nødetatene kommer.

INFOTAINMENT ONLINE  
Takket være våre informasjonstjenester, 

har du alltid full oversikt over aktuelle  
trafikksituasjoner. Det inkluderer  
navigasjon, trafikkoppdateringer,  

drivstoffpriser, parkeringsplass, vær m.m.

 VÆR 
Få de siste værmeldingene 
for din nåværende posisjon 

eller destinasjon, med  
detaljerte prognoser, 

inkludert nedbørs-             
spådommer og eventuelle  

advarsler.
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SMARTLINK  
Med SmartLink systemet (ŠKODA 
Connectivity støtter MirrorLink®, 
Apple CarPlay og Android Auto*)  
er bil og smarttelefon perfekt  
synkronisert. Radiodisplayet ditt vil 
gjenspeile all informasjon fra din 
smarttelefon. Alle installerte  
applikasjoner som er sertifisert som 
trygt for kjøretøy er kompatibelt 
med SmartLink systemet.

* Detaljert informasjon er tilgjengelig  
på Apple.com/Ios/CarPlay og 
Android.com/auto

EN ŠKODA MED  
ALLE TILKOBLINGS- 
MULIGHETER

Våre Infotainmentløsninger flytter stadig grenser. Med ett attraktivt 
design og fantastiske funksjoner synkroniseres alle enheter 
sømløst med din KODIAQ.  KODIAQ har avanserte muligheter for 
tilkobling til en rekke mobilenheter og applikasjoner. ŠKODA  
Connect er et helt nytt system for tilkoblingsmuligheter i biler fra 
ŠKODA. All informasjon vises på en 6,5 tommers eller 8 tommers 
kapasitiv berøringsskjerm med glassdesign.
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NETTBRETTHOLDER  
Det kan bare være en fører av bilen, men de i baksetet kan nyte 
turen like mye for det. Med Nettbrettholderen kan du enkelt og 
trygt feste ditt nettbrett til nakkestøttene på forsetet.

PHONE BOX  
Phone Box er et oppbevarings-
rom for mobiltelefoner i  
midtkonsollen. Det gir mulighet 
for mobilsamtaler også når  
signalet er dårlig. Det viktigste 
elementet er en planar antenne 
i bunnen av oppbevarings- 
rommet, som lar deg opprette 
en induktiv forbindelse til bilens 
utvendige antenne. Takket være 
Phone Box kan du nå også lade 
smarttelefonen ved hjelp av den 
trådløse Qi-standarden. 

COLUMBUS  
Columbus 3D navigasjonssystem  
med 9,2” touch-skjerm. Columbus til-
byr mange funksjoner som Bluetooth, 
Smartlink og WiFi. Den integrerte 
SIM-kort modulen med rask LTE  
internett kompatibilitet er også  
tilgjengelig. Perfekt lydkvalitet er  
garantert med fire høyttalere foran  
og fire bak.

CANTON SOUND SYSTEM  
Nyt krystallklar klar lyd med Canton Sound System. 
Med totalt ti høyttalere inkludert en senterhøyttaler 
i dashbordet og subwoofer i bagasjerommet) og  
totaleffekt på 575 watt skulle dette være nok for å 
få frem smilet hos de fleste.





SIMPLY 
     CLEVER
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ŠKODA’S SMÅ 
HJELPERE

ISSKRAPE 
Den grønne isskrapen er 
montert på innsiden av      
tanklokket og er alltid innen 
rekkevidde når du måtte 
trenge den.

OPPBAVARINGSROM  
FOR BRILLER 
Praktisk holder for dine briller 
er lokalisert i taket over  
speilet.

OPPBEVARINGSROM FOR PARAPLY  
I førerdøren finner du en smart løsning. Hver dør har en egen 
holder for paraply. Holderne er designet slik at vannet blir  
drenert bort etter bruk.

DØRBESKYTTELSE  
Plastbeskyttere på sidedørene hindrer riper i 
lakken på bilen din og bilene ved siden av. 
Denne smarte løsningen vil du sette pris på  
når bilen står trangt parkert.

HOLDER FOR  
PARKERINGSBILLETT  
Når du trenger å vise en         
parkeringsbillett på et synlig sted 
er løsningen enkel. KODIAQ er 
utstyrt med en parkerings-      
billettholder under frontruten.

Livet er lettere når utstyret er praktisk. 
KODIAQ kommer med funksjoner basert på reelle 
behov og inkluderer smarte detaljer som er like  
geniale som de er intuitive.
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HANSKEROM, ØVRE 
Overraskende romslig hanskerom med 
vippelokk i øvre del av dashbordet. 

HANSKEROM, NEDRE 
Klimaregulert hanskerom som forsynes med kjøling fra  
klimaanlegget under kjøring. Perfekt for kald mat og drikke. 
 
 
REFLEKSVEST 
Refleksvest oppbevares i en av dørlommene foran.  
Da vil du alltid ha den innenfor rekkevidde.

FELLBART BORD 
Et smart fellbart bord med  

koppholder finner du innfelt i 
seteryggen bak begge forseter.
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OPPBEVARINGSROM UNDER FORSETET  
En skjult lagringsplass for diverse småting er plassert 
under forsetene. Kun tilgjengelig for biler med  
manuelt justerbare seter.

HOLDER FOR FLASKE OG MOBILTELEFON  
Vi har ikke glemt komfort for passasjerene på tredje sete-
rad heller. De vil sette pris på holdere for flaske og mobil-
telefon i bagasjerommets sidedeksel.

EKSTRA STOR OPPBEVARINGSBOKS 
Det ekstra store og praktiske oppbevaringsrommet i det justerbare armlenet mellom forsetene er lett tilgjengelig for 
både føreren og forsetepassasjeren. I kjøleboksen kan du oppbevare mat og snacks til turen eller skjule verdisaker. 



ŠKODA er kjent for å gi passasjerene rikelig 
plass. Det gjelder også i den nye KODIAQ. 
Andre seterad kan flyttes 18 cm forover og 
bakover, slik at kupéen blir mer fleksibel. 
Setene kan deles i forholdet 60:40, og  
vinkelen på hver seterygg kan reguleres  
separat med 40:20:40.

PLASS TIL ALLE
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USLÅELIG 
BAGASJEROMSPLASS

SENSORSTYRT ELEKTRISK BAKLUKE  
- EN FOTBEVEGELSE ER NOK 
Denne funksjonen fungerer ved hjelp av 
en sensor på støtfangeren bak. Dermed 
er det ikke noe problem å åpne bakluken 
selv om du ikke har noen ledige hender. 
Alt du trenger å gjøre, er å bevege foten 
i nærheten av sensoren, og bakluken 
åpnes automatisk. Deretter lukker du 
den på samme måte. Denne funksjonen 
er tilgjengelig i kombinasjon med  
elektrisk bakluke og KESSY.

Jobb, familie eller fritid? Med den nye ŠKODA KODIAQ trenger du ikke å velge. KODIAQ  
er den første bilen fra ŠKODA med syv seter. Med denne løsningen får du et bagasjeroms-
volum på 270 l. Volumet økes til 630 l ved å legge ned den tredje seteraden. Med fem  
seter har bilen et grunnleggende bagasjeromsvolum på 720 liter, og øker til 2065 liter  
når baksetene legges ned.   
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INNSVINGBART TILHENGERFESTE  
KODIAQ er den første bilen fra ŠKODA 
som er utstyrt med elektrisk nedfellbart 
tilhengerfeste, noe som gjør bilen enda 
mer anvendelig. Enheten styres fra 
bagasjerommet. Den nye SUV-en har en 
tilhengerkapasitet på opptil 2,5 tonn. 

ELEKTRISK BAKLUKE 
Elektrisk bakluke er et spesielt hendig tilvalg. Du 
åpner og lukker bakluken ved et enkelt trykk på 
fjernkontrollen eller en bryter på bakluken og i 
førerdøren. Åpningen på bakluken kan justeres 
etter eget behov.
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MED PLASS FOR 
VENTEDE GJESTER

LASTEKAPASITET 
Med 5-seters interør har du 720 liter til-
gjengelig bagasjeplass. Feller du ned bak-
setet utøkes arealet til hele 2.065 liter. 
Baksetet felles enkelt ned med en       
utløserknapp.5-seters interiør
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LASTEKROKER 
Fellbare lastekroker finner 
du på begge sider i          
bagasjerommet.

VARIABELT LASTEGULV  
Bagasjerommet på KODIAQ leveres med variabelt 
lastegulv som enkelt kan justeres i to nivåer. På denne 
måten får du lavere lastehøyde og samtidig et ekstra 
oppbevaringsrom under.

BAGASJEROMSNETT 
Ved hjelp av de tre nettene kan du inndele bagasjerommet 
etter behov. Settet inkluderer et horisontalt nett og to 
vertikale nett. 

DOBBELTSIDIG BAGASJEROMSMATTE 
Praktisk og elegant. Bagasjeromsmatten har stoff på den 
ene siden og gummi på den andre. Skal du frakte skitne 
gjenstander snur du bare matten med gummisiden opp.



4
0

S
im

p
ly

 C
le

ve
r

MED PLASS FOR 
UVENTEDE GJESTER
7-seters interiør

LASTEKAPASITET 
Med 7-seters interør har du 630 liter tilgjengelig  
bagasjeplass med 3. seterad nedfelt. Feller du ned  
2.seterad utøkes arealet til hele 2.005 liter.
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Også 7 seters-versjonen kan leveres med bagasjeromsnett.  
Festekroker finner du flere steder i bagasjerommet. Settet  
inkluderer et horisontalt nett og to vertikale nett. 

UNIVERSALT FESTESYSTEM  
Dette praktiske tilbehøret forhindrer at løse 
gjenstander beveger seg i bagasjerommet. 
Låser enkelt til bagasjeromsmatten med 
velcro strips.

LASTEKROKER 
Fellbare lastekroker finner du på begge sider i          
bagasjerommet.

DOBBELT GULV  
Når tredje seterad er i 
bruk, vil det være nød-
vendig å fjerne bagasje-
romsskjuleren. Det doble 
gulvet sørger for et opp-
bevaringsrom for den så 
den ikke trenger å bli 
liggende i garasjen.



KOMFORT
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KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit 
System) gir deg mulighet til å 
åpne/låse og starte/stoppe 
bilen uten bruk av nøkkel. Du 
må kun bringe nøkkelen med 
deg.

3-EKET SKINNRATT MED VARMEFUNKSJON  
Multifunksjonsrattet i skinn gjør det enkelt å styre radio og  
telefon. Velger du DSG (Direct Shift Gearbox) girkasse kan du 
også velge paddler for lynrask girskift fra rattet. Alle ratt kan 
også utstyres med rattvarme for maksimal komfort på kaldere 
dager.

KOMFORT ER KODIAQ 
SITT FØRSTEVALG

I tillegg til den gode materialkvaliteten og førsteklasses  
lydisolering, kan du glede deg over praktiske funksjoner 
som oppvarmet ratt og en virtuell pedal for åpning og 
lukking av bakluken. Alle betjeningselementer er intuitivt 
plassert, slik at de alltid er lett tilgjengelige. 
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LED LYS PÅ UNDERSIDEN AV SPEILENE  
Lysene på undersiden av sidespeilene lyser opp bakken ved siden av bilen. 
Dette gjør det enklere å oppdage vanndammer, søle og hindringer når det 
er mørkt ute.

LYKTESYLERE  
Integrerte, teleskopiske  
lyktespylere sørger for  
rene hovedlykter.

INDIVIDUELLE INNSTILLINGER 
Bilens infotainmentsystem gir en rekke muligheter for individuelle innstillinger, noe som  
er særdeles praktisk om det er flere som bruker bilen. Eksempler på egne individuelle  
innstillinger kan være kjøremodus, elektrisk setejustering , innstillinger for Climatronic klima-
anlegg, radio og navigasjonssystem etc. Alle innstillinger lagres automatisk på en av bilens 
tre nøkler og når du låser opp bilen vil den automatiske huske dine lagrede innstillinger.
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3-SONERS KLIMAANLEGG  
Climatronic 3-soners klimaanlegg med  
elektronisk regulering, automatisk omluft og 
mulighet for individuell temperatur i 3 soner. 
Klimaanlegget har også en fuktighetssensor 
som reduserer dugg i bilen.

NEDFELLBAR SETERYGG 
Seteryggen på passasjersete kan 
felles helt ned for maksimal plass 
og enkel transport av større  
gjenstander.  (tilgjenglig på  
Ambition)
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230V KONTAKT  
På baksiden av midtarmlenet foran  
finner du 230V kontakt og en USB  

inngang. Om bilen har 3-soners  
klimaanlegg finner du også  

kontrollpanelet for denne her. 

SOLGARDIN FOR BAKRE SIDERUTER 
Solgardinger øker komforten i baksetet på solfylte dager.

SOVEPAKKE  
Sovepakken med regulerbare hodestøtter på de ytre setene 
sørger for maksimal komfort for baksetepassasjerene og  
gjør det behagelig å ta seg en blund på lange turer.  
Pakken omfatter også et komfortabelt teppe.



SIKKERHET
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Ulike aktive og passive assistentsystemer forsikrer at 
hver kjøretur i KODIAQ er trygg og helt problemfritt.  
Assistentsystemene gjør at du kan umiddelbart reagere 
uansett hva som skulle dukke opp.

BLINDSONEVARSLER  
Blindsonevarsleren overvåker området bak og på siden av bilen ved hjelp av radarsensorer i støtfangeren. 
Om en bil befinner seg i blindsonen ved et filskifte vil systemet automatisk varsle med et signal.

AREA VIEW KAMERA 
Omgivelsesvisningen Area View Kamera 
har fire kameraer (plassert i grillen, side-
speilene og på bagasjeromsluken) og tilbyr 
en rekke ulike visningsmodus som gjør det 
betraktelig enklere å manøvrere. Bildet 
vises i sanntid på infotainment-skjermen og 
gir deg full oversikt over hva som skjer 
rundt bilen.
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REAR TRAFFIC ALERT  
Leveres som en del av blind-   

sonevarsleren og bruker de 
samme radarsensorene.  

Systemet hjelper deg ved f.eks 
rygging fra en parkeringsplass 
med dårlig sikt. Systemet kan 
også automatisk bremse hvis 
den oppdager overhengende 

fare.

PARKERINGSASSISTENT 
Minimer parkerings-

problematikken. La Parkerings-
assistenten gjøre jobben enkelt 
for deg. Den finner en velegnet 

parkeringsplass, enten den er 
tverrgående eller langsgående. Du 

kan komme til i de minste luker 
da Parkeringsassisten kun trenger 

60 cm mer enn bilens lengde. 
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
Når du kjører på motorveien vil  
du sette pris på den adaptive 
cruisekontrollen som ikke bare 
holder en konstant fart, men også 
passer på å holde riktig avstand til 
bilen foran. Systemet benytter en 
radar som er montert i støt- 
fangeren foran. Visning ser du i  
den store kjørecomputeren

TRAFFIC JAM ASSIST  
Traffic Jam Assist er en kom-
fortfunksjon som forenkler 
kjøringen i kø ved å kon-
trollere motor, bremser og 
styring. Systemet vil automa-
tisk følge foranliggende 
trafikk med hastighet inntil 
60 km/t. Traffic Jam Assist 
leveres kun til biler utstyrt 
med DSG automatgirkasse.
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LANE ASSIST 
Du kan la oppgaven med å holde 
bilen i riktig kjørefelt til Lane  
Assist. Systemet vises i kjøre-
computeren.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING  
Travel Assist benytter seg av både multifunksjonskameraet og 
data fra bilens navigasjonsanlegg for å gjenkjenne og vise skilt. 
Informasjonen ser du på bilens kjørecomputer eller  
navigasjonssystemets skjerm. 

TRAILER ASSIST  
Har du behov for å parkere bil med tilhenger? Trailer Assist gjør manøvrering 
og parkering enklere og hjelper deg innenfor systemets begrensninger.          
Aktiver den, og den overtar selv styringen av bilen. 

FJERNLYSASSISTENT  
Nå kan du bruke fjernlysene lenger uten å blende motgående 
kjøretøy. Fjernlysassistent skifter automatisk mellom fjern-  
og nærlys.
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KNEKOLLISJONSPUTE  
Knekollisjonsputen under 
rattstammen beskytter  
førerens knær og legger.

FRONTKOLLISJONSPUTER FOR FØRER OG PASSASJER  
Kollisjonspute for fører finner du i rattputen, mens kollisjonspute 
for passasjer er lokalisert i instrumentpanelet. Ønsker du å kjøre 
med bakovervendt barnesete foran kan kollisjonsputen enkelt 
deaktiveres.

SIKKERHET FØRST.  
KOLLISJONSPUTER.

I potensielt farlige situasjoner, der fører selv ikke kan 
påvirke utfall, vil bilens passive sikkerhetselementer 
ta over. Som for eksempel kollisjonsputer. I nye  
KODIAQ finner du ni av dem - alt for at du og  
dine skal være sikrest mulig.
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HODEKOLLISJONSPUTER 
Hodekollisjonsputene på hver side strekker 
seg fra forsete til baksete når de aktiveres. 
Dette beskytter passasjerene foran og bak 
mot hodeskader.

SIDEKOLLISJONSPUTER  
Sidekollisjonsputene foran og bak beskytter hofte og 
bryst ved en ulykke. Sidekollisjonsputene bak er plassert 
på siden av baksetet mellom seteryggen og døren.



MOTOR OG     
      GIRKASSE
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ADAPTIVT UNDERSTELL (DYNAMIC CHASSIS CONTROL DCC)  
KODIAQ er en high performance SUV når det kommer til maksimal komfort og sikkerhet. Adaptivt understell (Dynamic Chassis 
Control DCC) overvåker og responderer kjøresituasjonen. På brøkdelen av et sekund tilpasser systemet dempere og styring for 
enhver situasjon. Ved hjelp av infotainment-menyen kan du selv enkelt velge mellom seks forskjellige oppsett og modus;  
Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual eller Snow (kun for 4x4) avhengig av dine ønskede preferanser.

RIKELIG MED 
KREFTER

Moderne bensin- og dieselmotorer sørger for at bilen har 
rikelig med krefter på veien. Bilen er tilgjengelig med  
motoralternativer med bensin og diesel på 1.5 og 2.0  
liter, med en effekt fra 150 til 190 hk. Du kan velge mellom 
6-trinns manuelt gir eller 7-trinns automatgir. 
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GIRKASSER 
Avhengig av motorisering kan  

KODIAQ leveres med enten en  
6-trinns- manuell girkasse eller  
7-trinns DSG automatgirkasse 

 (Direct Shift Gearbox).

DIESELMOTORER  
Dieselmotorene i KODIAQ (150, 190 og 240 RS) tilfredsstiller den nye 
utslippsstandarden (EU6). Dette skjer ved hjelp av blant annet Selective 
Catalytic Reduction (SCR). Systemet tilsetter AdBlue® og reduserer  
dermed utslippene av mononitrogenoksider (NOx). Tilsetningstanken 
for AdBlue® er på 13,7 liter og gitt forbruk avhenger av kjørestil.

BENSINMOTORER  
Du kan velge mellom to forskjellige 
bensinmotorer: 150hk (110kW) og 
190hk (140kW).
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4X4  
Bakakselen på KODIAQ kontrolleres av en Haldex 5 clutch som umiddelbart reagerer på endrede 
kjøreforhold og vil automatisk overføre mer trekkraft til bakhjulene om forhjulene skulle spinne. 

TILPASSET ALLE 
UNDERLAG

KODIAQ 4x4 firehjulstrekk er en garantist for 
fremkommelighet - uansett kjøreforhold. 
Høye åser, dype daler, grus, gjørme, snø og is? 
Ikke noe problem...
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DSG AUTOMATGIRKASSE OG 4X4  
Automatiske girskift sørger for enkel 
betjening. De kraftigste bensin- og 
dieselmotorene leveres med en helt 
ny 7-trinns DSG-girkasse. DSG  
automatgir i kombinasjon med 4x4  
gir deg god fremkommelighet, høy 
komfort og lavere drivstoffkostnader.

OFFROAD MODUS 
Man forventer – med rette – at en stor SUV skal være en bil med 
imponerende egenskaper. Smart firehjulsdrift og høy bakkeklaring 
er ideelt for å legge ut på eventyr utenfor veien. Offroad modus  
kan velges ved å trykke på en knapp og fungerer i hastigheter  
opp til 30 km/t. Offroad modus justerer motorkarakteristikk,  
assistentsystemer og bilens stabilitetsprogram. 

SNOW MODUS 
KODIAQ 4x4 leveres med 
kjøremodus Snow Mode for 
bedre fremkommelighet og 
grep på snø og is.



KODIAQ 
       SCOUT

FOR DE TØFFESTE 

For å overvinne et problem må man først tilpasse seg det. 
Det er mantraet til den nye ŠKODA KODIAQ SCOUT.  
 
KODIAQ SCOUT tar utendørsaktiviteter ett skritt videre.  
Det mest utfordrende terreng utfordres uten problemer  
med imponerende off-road egenskaper, 4x4 firehjulstrekk  
og en robust og tøff stylingpakke. 
 
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.
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SETT BAKFRA 
Støtfangeren bak har også et beskyttelsesdeksel i sølv. 
En elegant takkantspoiler forbedrer aerodynamikken. 
Baklyktene har LED-lys som standard og har ŠKODAs  
C-formede signaturfasong. Den markante krystall- 
designen henspiller på tradisjonell bøhmisk glasskunst.

SETT FORFRA 
Scout sitt elegante uttrykk forsterkes av tydelig definerte front-
lykter og høytmonterte tåkelys. Den robuste støtfangeren er  
utstyrt med beskyttelsesdeksel i sølv farge. En viktig, men skjult 
detalj er Bad-Road pakken som også inkluderer beskyttelses-
deksler i stål under både motor og girkasse.

HOVEDLYKTER MED FULL-LED-TEKNOLOGI OG AFS (ADAPTIVE FRONTLIGHT SYSTEM) 
er ikke bare visuelt attraktive, men også teknisk avanserte. Hovedlyktene har en iøynefallende 
integrert stripe med LED-teknologi. De karakteristiske tåkelysene til KODIAQ har også funnet 
veien i Scout-versjonen. Tåkelysene er bevisst montert høyt for kjøring i terreng og viser med 
all tydelighet bilens offroad-ambisjoner.

ŠKODA KODIAQ SCOUT
KODIAQ i Scout-versjon utstråler robusthet og styrke. Med beskyttende elementer og ny front- og bakfanger viser 
den en stor appetitt for nye eventyr. Samtidig garanter KODIAQ en behagelig og trygg tur til hytta for hele familien  
- uansett vær og kjøreforhold.
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SETT FRA SIDEN 
Robust og røft utseende møter klassisk eleganse. Store 
hjulbuer, skvettlapper og beskyttelseslister over kanalene 
viser at dette er en SUV beregnet for tøffere forhold. 
Kromlister rundt sidevinduene, samt takreling og 
sidespeil gir et elegant uttrykk.

INTERIØRDESIGN 
Start eventyret med komfort på første klasse. 

Setene i Alcantara®/skinn i sort byr på høyeste komfort 
og gir god støtte. Scout-logo er preget i seteryggen.  

De elegante interiørlistene leveres kun til Scout- 
modellen. Sort innvendig dekor finnes som tilvalg. 

Ambient interiørbelysning omgir hele bilen  
og gir en perfekt lyssatt stemning under reisen. 

DØRTERSKELLISTER 
Dekorative dørterskellister med  

KODIAQ logo er standard. 
 

BRAGA ANTRASITT ALUMINIUMSFELGER 
Sportslige 19" Braga antrasitt aluminiumsfelger  

i antrasitt er standard på Scout.



KODIAQ 
       SPORTLINE

PULSERENDE KJØREGLEDE

Sportslig skjønnhet og kjøreglede.  
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE gjør hver eneste biltur til et eventyr. 
 
KODIAQ SPORTLINE kombinerer markante linjer og innovativt design 
med sportslige detaljer. Imponerende offroad-egenskaper garanteres 
med 4x4 firehjulstrekk. Flere Simply Clever-løsninger, en generøs plass  
og det siste innen tilkoblingsmuligheter gjør at du kan utforske  
verden i total komfort. 
 
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.





SETT BAKFRA 
Den smale trimkanten i sølv er integrert i den nedre delen av støtfangeren  
og gir en sportslig ramme rundt eksosanlegget. Eksoshaler i kromfinish er en 
perfekt match med det sorte beskyttelsesdekselet. Baklyktene har LED-lys 
som standard og har ŠKODAs C-formede signaturfasong. Den markante  
krystall-designen henspiller på tradisjonell bøhmisk glasskunst.

SETT FORFRA 
Også SportLine forsterkes av tydelig definerte frontlykter og 
høytmonterte tåkelys. Modellen kjennetegnes av speilkapper og 
grillramme i sort. Frontspoileren, med sort gitter gir bilen et 
sportslig og unikt utseende.

SPORTY KLEDD. UANSETT ANLEDNING.
Den dynamiske og følelsesmessige delen av KODIAQ er best understreket av SportLine-versjonen.  
KODIAQ SportLine tilbyr en estetisk opplevelse i kombinasjon med ren kjøreglede,  
noe som gjør hverdagen enda mer spesiell.
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SETT FRA SIDEN 
Sorte lister rundt sidevinduene og sort takreling matcher 
detaljene i fronten perfekt. Beskyttelseslistene langs siden 
av bilen er lakkert i bilens farge. Den sportslige stylingen  
kan komplimenteres med Vega 20” aluminiumsfelger i  
antrasitt/sølv. 

INTERIØRDESIGN 
Funksjonell og stilfull komfort. 

Elektriske sportsseter i Alcantara®/skinn i sort farge med  
kontrastsøm i sølv er standard. Setene leveres med  

minnefunksjon. Innvendig stofftak i sort  og Ambient  
interiørbelysning med ti fargevalg omgir hele bilen  

og gir en perfekt lyssatt stemning under reisen. 
Sportslige pedaler i rustfritt stål er standard.

DØRTERSKELLISTER 
Dekorative dørterskellister med  

KODIAQ logo er standard. 
 

TRIGLAV ALUMINIUMSFELGER 
Sportslige 19" Triglav aluminiumsfelger  

i antrasitt er standard på SportLine.
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KODIAQ RS

SKREDDERSYDD FOR 
DYNAMISK KJØRING

Den nye ŠKODA KODIAQ RS er endelig her! Med den kraftigste TDI-      
motoren ŠKODA noensinne har bygget, firehjulstrekk og distinkte                
20" aluminiumsfelger er dette en SUV for sportslige utfordringer.           
Komfort er i ypperste klasse takket være en lynrask og silkemyk                    
7-trinns DSG automatgirkasse og sportsinteriør i skinn og Alcantara. 
Uansett hvor du er på vei, vil den nye KODIAQ RS ta deg dit - raskt. 
 
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

Kjernen til KODIAQ RS sitt sportslige DNA ligger i en momentsterk 2-liters 
twin-turbo dieselmotor på 240 hk. Denne imponerende effekten gir et 
maksimalt dreiemoment på hele 500 Nm. For full kontroll av kreftene 
leveres KODIAQ RS med 4x4 firehjulstrekk, progressiv styring og et    
særdeles sofistikert understell - Dynamic Chassis Control. Dette lar deg 
velge mellom 6 forskjellige modi som ikke bare styrer dempere, men også 
motorkarakteristikk og gassrespons. 



LED HOVEDLYKTER OG TÅKELYS 
LED er standard for både hovedlyktene og 
tåkelysene på KODIAQ RS. 

SETT FORFRA OG FRA SIDEN 
Med en distinkt støtfanger lakkert i bilens farge og grill, speilkapper, 
vinduslister og dekorelementer i sort høyglans skiller KODIAQ RS 
seg fra markant fra sine søsken. KODIAQ RS leveres med oppgra-
derte bremser og røde bremsekalipere.

KODIAQ RS er fylt med sportslige eksteriørfunksjoner som viser bilens dynamiske 
personlighet. Detaljer som RS-merker, store eksoshaler i krom og unike 20” felger 
i polert antrasitt farge er detaljer du kun finner på KODIAQ RS.

SPORTSLIGE 
YTELSER

ALUMINIUMSFELGER 
20" Xtreme anthrasitt polerte aluminiumsfelger 
er standard på KODIAQ RS.

SETT BAKFRA 
Baklys med LED-teknologi er lett gjenkjennelig med  ŠKODAs C-formede signaturfasong.  
Store eksoshaler i kromfinish med dynamisk lydforsterkning gir en sportslig lydkarakter.
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3 EIKERS MULTIFUNKSJONSRATT I SKINN 
Multifunksjonsratt med styring for radio,  
telefon og DSG automatgirkassen er standard. 

SPORTSPEDALER 
Sportslige pedaler i rustfritt stål er standard 
på KODIAQ RS.

INTERIØR 
Sportseter i sort alcantara og skinn med røde sømmer er standard. Brodert RS logo i seteryggen. Carbon look  
dekorlister i instrumentpanelet og sort taktrekk  er med på å understreke det sportslige inntrykket. LED Ambient  
interiørbelysning med ti fargevalg omgir hele bilen og gir en perfekt lyssatt stemning under reisen

DSG 7-TRINNS AUTOMATGIR 
7-trinns DSG automatgir med 
raske og sømløse girskift gir deg  
maksimal utnyttelse av motorens 
dreiemoment. Kombinasjonen av 
DSG og 4x4 er en perfekt match.
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AMBITION

AMBITION SORT/SORT INTERIØR  
Anthracite Light Brushed dekorlister 
Raven sort stoff.

AMBITION SORT/SORT INTERIØR  
Anthracite Light Brushed dekorlister 
Raven sort stoff.

Se prislisten for oversikt over standardutstyr per utstyrsnivå, samt tilgjengelig ekstrautstyr.
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STYLE

STYLE SORT/SORT INTERIØR 
Mythos sort høyglans dekorlister 
Perforerte seter i sort skinn.

STYLE SORT/SORT INTERIØR 
Mythos sort høyglans dekorlister  
Sort Alcantara® stoff Supersport ratt.

Se prislisten for oversikt over standardutstyr per utstyrsnivå, samt tilgjengelig ekstrautstyr.
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Style Beige (perforert skinn)Ambition Raven sort (stoff)
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Style Sort (perforert skinn)
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ALUMINIUMSFELGER

Aluminiumsfelger 18"  
ELBRUS

Aluminiumsfelger 20"  
XTREME antrasitt

Aluminiumsfelger 20"  
VEGA antrasitt

Aluminiumsfelger 18"  
TRINITY antrasitt

Aluminiumsfelger 19"  
BRAGA antrasitt

Aluminiumsfelger 19"  
SIRIUS antrasitt

Aluminiumsfelger 19"  
TRIGLAV 

Aluminiumsfelger 18"  
TRIGLAV antrasitt

Aluminiumsfelger 17"  
MITYKAS

Aluminiumsfelger 19"  
SIRIUS

Aluminiumsfelger 18"  
TRIGLAV sort
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TEKNISKE                
SPESIFIKASJONER 

MOTOR 

Antall sylindre/slagvolum (cm3) 

Maks. effekt ved o/min 

Maks. dreiemoment ved o/min 

Tilfredsstiller utslippskrav 

Drivstoff 

KJØREYTELSER 

Topphastighet (km/t) 

Akselerasjon 0–100 km/t (s) 

Drivstofforbruk WLTP** 

– Blandet kjøring (l/100 km)*** 

CO2 -utslipp WLTP (g/km)*** 

NOx (mg/km) 

Vendediameter (m) 

KRAFT- 
OVERFØRING 

Type 

Clutch 
 

 

Girkasse 
 
VEKT 

Egenvekt uten fører (kg) 
  

Nyttelast (kg) 
  

Totalvekt (kg) 

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg) 

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg) 

Drivstofftank (l)

Turbo bensin rekke- 
motor, vannkjølt 
direkte innsprøytning 
 

Turbo bensin rekke- 
motor, vannkjølt 
direkte innsprøytning 
 

Turbo diesel rekke- 
motor, turbolader med  
variabel ladegeometri, 
direkte innsprøytning 

Turbo diesel rekke- 
motor, turbolader med  
variabel ladegeometri, 
direkte innsprøytning 

Turbo diesel rekke- 
motor, turbolader med  
variabel ladegeometri, 
direkte innsprøytning 

Turbo diesel rekke- 
motor, turbolader med  
variabel ladegeometri, 
direkte innsprøytning 

4/1,498                                               4/1,984 4/1,968 4/1968                                                 4/1968                                                 4/1968 

150/5.000–6.000                             190/4.200–6.000 150/3.500–4.000 150/3.500–4.000                              150/3.500–4.000                              190/3.500–4.000 

250/1.500–3.500                             320/1.500–4.100 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000                               340/1.750–3.000                               400/1.750–3.250 

EU6DG                                               EU6DG EU6DG EU6DG                                                 EU6DG                                                 EU6DG 

Blyfri bensin                                       Blyfri bensin Diesel Diesel                                                   Diesel                                                   Diesel 

  

198 (198)                                             211 (210) 198 (198) 197                                                        194 (193)                                              210 (209) 

9,8 (9,9)                                               7,5 (7,7) 9,8 (10,0) 9,7                                                         9,8 (10,0)                                              8,4 (8,6) 

  

7,5 (7,6)                                               8,7 (8,9) 6,0 (6,2) 5,6                                                         6,9 (7,0)                                                 7,0 (7,1) 

171 (174)                                               197 (201) 159 (161) 170                                                        181 (184)                                               184 (187) 

36,7                                                       50,0 (36,7) 39,6 (39,6) 52,3                                                       37,8 (37,8)                                             54,4 (54,4) 

12,2                                                       12,2 12,2 12,2                                                       12,2                                                       12,2 

  
  

Forhjulsdrift                                       4x4 Forhjulsdrift 4x4                                                       4x4                                                        4x4 

Twinkoaksial flerplate-                     Twinkoaksial flerplate- Twinkoaksial flerplate- Hydraulisk styrt                                 Twinkoaksial flerplate-                     Twinkoaksial flerplate- 
clutch, elektro-                                   clutch, elektro- clutch, elektro- enplate clutch                                     clutch, elektro-                                   clutch, elektro- 
hydraulisk styrt                                   hydraulisk styrt hydraulisk styrt                                                              hydraulisk styrt                                   hydraulisk styrt   

7-trinns automat-                               7-trinns automat- 7-trinns automat- 6-trinns manuell                                 7-trinns automat-                               7-trinns automat- 
girkasse DSG                                     girkasse DSG girkasse DSG girkasse                                               girkasse DSG                                      girkasse DSG 

 

1.506 (1.549)                                       1.633 (1.676) 1.604 (1.647) 1.650                                                     1.680 (1.723)                                       1.697 (1.740) 
 

683 (697)                                             692 (738) 690 (702) 690                                                       700 (749)                                             693 (746) 
 

2.189 (2.246)                                       2.325 (2.414) 2.294 (2.349) 2.340                                                   2.380 (2.472)                                       2.390 (2.486) 

750 (750)                                             750 (750) 750 (750) 750                                                       750 (750)                                             750 (750) 

1.800 (1.800)                                       2.200 (2.000) 2.000 (2.000) 2.000                                                   2.300 (2.000)                                     2.500 (2.000) 

58 (58)                                                 60 (60) 58 (58) 60                                                         60 (60)                                                 60 (60)

1.5 TSI / 150 hk 
110 kW 

2.0 TSI / 190 hk 
140 kW 4x4 

2.0 TDI / 150 hk 
110 kW 

2.0 TDI / 150 hk 
110 kW 4x4 

2.0 TDI / 150 hk 
110 kW 4x4 DSG 

2.0 TDI / 190 hk 
140 kW 4x4 DSG

  ( )   Gjelder 7-seter utgaven. 
  –   Data ikke tilgjengelig ved trykketidspunkt.                                             

 ACT – Active Cylinder management Technology.

**   For å imøtekomme den nye utslippsstandarden EU6 benyttes et SCR-system (Selective Catalytic         
      Reduction). Systemet tilsetter AdBlue® i drivstoffet og reduserer dermed utslipp av mononitrogen-       
      oksider (NOx). AdBlue®-tanken har et volum på 13 liter og gir en rekkevidde på ca. 13.000 km.  
*** Fra-verdi avhengig av utstyr/dekk/felg/utstyrsnivå

Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard  
og tilfredsstiller EU6DG avgassnormen.
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Turbo diesel rekke- 
motor, turbolader med  
variabel ladegeometri, 
direkte innsprøytning

RS 2.0 TDI / 240 hk 
176 kW 4x4 DSG 

4/1968 

240/4.000  

500/1.750–2.500                    

EU6DG 

Diesel 

  

221 (220) 

6,9 (6,9) 

  

8,0 (8,1) 

210 (211) 

57,1 (57,1) 

12,2 

  
  

4x4 

Twinkoaksial flerplate- 
clutch, elektro- 
hydraulisk styrt 

7-trinns automat- 
girkasse DSG 

 

1.820 (1.853) 
 

610 (686) 
 

2.430 (2.539)  

750 (750) 

2.500 (2.000) 

60 (60)

ØVRIGE SPESIFIKASJONER 

Karosseri Utvendige mål 

Type 5/7-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 4,697/ 1,882 

Luftmotstandskoeffisient Cw 0.323–0.334 (0.324–0.341) avhengig av motorisering Høyde (mm) 1,676 (1,673) 

Chassis Akselavstand (mm) 2,791 

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1,586/1,576 

Bakaksel MultiLink-bakaksel, med langs- og tverrgående stag samt torsjonsstav Bakkeklaring (mm) 187 (188) 

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate Innvendige mål 

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper  Innvendig bredde foran/bak (mm) 1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270) 

– bak Skivebremser Effektiv bredde foran/bak (mm) 1,020/1,014 (1,020/1,015/905) 

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l) 

Felger 7.0J x 17" eller 7.0J x 18 Uten reservehjul, med baksete slått opp/ned 720/ 2,065 (270/2,005) 

Dekk 215/65 R17 eller 235/55 R18

1,0
59

1,0
15

1,009
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2,791898
19
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LIKTE DU Å LESE OM DEN?      

― FORESTILL DEG Å KJØRE DEN. 

 

KONTAKT DIN ŠKODA-FORHANDLER  

FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING.
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Din ŠKODA-forhandler:

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr 
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg  
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr 
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer 
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer.  
 
Vi tar forbehold om trykkfeil.


