Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne
w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się
od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
www.skoda-auto.pl
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Dealer ŠKODA

2

3

WPROWADZENIE
STYLISTYKA NADWOZIA
STYLISTYKA ŚWIATEŁ
STYLISTYKA WNĘTRZA
CONNECTIVITY
SIMPLY CLEVER
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
OSIĄGI
WERSJE WYPOSAŻENIA
DANE TECHNICZNE
4

6

12

16

20

26

42

48

58

78

64

PRZEDSTAWIAMY
NOWY GATUNEK SUV-a
Kontakt z ludźmi i z naturą leży w naszej...
naturze. Jeżeli jednak w szaleńczym pędzie
życia gubisz to, co najważniejsze, ŠKODA
KODIAQ pozwoli Ci to odzyskać.
Zupełnie nowa koncepcja SUV-a to połączenie
krystalicznego designu z nietuzinkowo
dopracowanym wykonaniem. Napęd 4×4
z łatwością poradzi sobie w każdym terenie,
a wiele rozwiązań z zakresu connectivity,
wielka przestrzeń i niedościgniony poziom
komfortu sprawią, że cała rodzina będzie żądna
przygód. Do tego docenisz praktyczność
licznych rozwiązań spod znaku Simply Clever.

KODIAQ to po prostu kolejny dowód na
to, jak sprawdza się towarzysząca nam od
samego początku filozofia tworzenia pięknych
samochodów projektowanych z myślą
o komforcie pasażerów i radości z jazdy.
To właśnie jest filozofia Simply Clever.
To jest ŠKODA.

STYLISTYKA
NADWOZIA
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PIĘKNO
SKRYWA BESTIĘ
Gotowa sprostać najcięższym warunkom ŠKODA KODIAQ
charakteryzuje się majestatyczną siłą. Precyzyjne ostre linie,
które ukształtował nowy język designu, nadają SUV-owi ŠKODY
wyróżniający się emocjonalny i ponadczasowy styl. Idealna
harmonia formy i funkcjonalności przejawia się w najmniejszych
detalach. Masywne piękno modelu KODIAQ kryje w sobie
połączenie solidnego nadwozia z imponującymi możliwościami
terenowymi.

WIDOK Z TYŁU
Srebrne relingi dachowe podkreślają urok
nadwozia. Własności aerodynamiczne
poprawiają pionowe listwy łączące się ze
spojlerem dachowym oraz obrzeże tylnej
szyby. Tylne światła są wpuszczone głęboko
w zderzak, przez co zapewniają również
doskonałą widoczność z boku.

WIDOK Z BOKU
Ostre krawędzie połączone z gładkimi
powierzchniami tworzą wyjątkowe warunki
dla gry światłocieni. Geometryczny wzór
felg, skośne chlapacze z plastikowymi
krawędziami oraz nakładki ochronne na
progi sprawiają, że samochód sprawdzi się
równie dobrze po zjechaniu z asfaltu.
REFLEKTORY PRZEDNIE I ŚWIATŁA
PRZECIWMGŁOWE
Jednym z elementów wyróżniających stylistykę
modelu KODIAQ jest koncepcja świateł przednich.
Umieszczenie ostro zarysowanych lamp
przeciwmgłowych na wysokości osłony chłodnicy,
gdzie są chronione przed uszkodzeniem, wyraźnie
dowodzi terenowych ambicji auta.
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PANORAMICZNE OKNO DACHOWE
Elektrycznie sterowane panoramiczne okno
dachowe ŠKODY KODIAQ otwiera całkowicie
nowe widoki i powiększa wizualnie wnętrze
samochodu.

PLASTIKOWA LISTWA
Listwa umieszczona między wąskimi światłami
pełni funkcję estetyczną i praktyczną. Przebiega
wzdłuż krawędzi przestrzeni bagażowej,
chroniąc zderzak przed uszkodzeniem podczas
wkładania ładunku. Przy dokładnym przyjrzeniu
się na listwie widać wzór pszczelego plastra.

Stylistyka nadwozia

Stylistyka nadwozia

NAKŁADKI PROGOWE
Stylistykę nadwozia podkreślają dekoracyjne
nakładki progowe z napisem KODIAQ
jako wymowny symbol połączenia
formy z funkcjonalnością.

STYLISTYKA
ŚWIATEŁ
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SZTUKA
OŚWIETLENIA
REFLEKTORY PRZEDNIE
W TECHNOLOGII FULL LED
Z FUNKCJĄ ADAPTACJI ŚWIATEŁ AFS
Innowacyjny krystaliczny design spotyka
się w nich z równie innowacyjnymi
technologiami. Diody LED zapewniają
wysoką wydajność i dużą efektywność.
Funkcja adaptacji świateł AFS umożliwia
optymalne oświetlenie drogi i jej
otoczenia, podczas gdy główne reflektory
mogą pochwalić się przyciągającym wzrok
zintegrowanym paskiem oświetlenia LED.

OŚWIETLENIE TYLNE W TECHNOLOGII LED
Łatwo rozpoznać je po kształcie litery C
charakterystycznym dla aut marki ŠKODA.
Tylne światła wnikają w głąb błotników, co wpływa
na lepsze oświetlenie auta także z boku.

Stylistyka świateł

Innowacyjny krystaliczny design idzie w parze z nowatorską
technologią. Emanująca tajemniczym pięknem oświetlona
ŠKODA KODIAQ wzbudza zachwyt i bezkompromisowo
manifestuje motto „widzieć i być dostrzeżonym”.

STYLISTYKA
WNĘTRZA
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WEWNĘTRZNE
PIĘKNO

Gwarantujący komfort system oświetlenia
wnętrza samochodu sprawia, że staje się
ono jeszcze bardziej przytulne i harmonijne,
zapewniając idealny nastrój w każdej podróży.
OŚWIETLENIE AMBIENTE
Wybierz swój ulubiony kolor
oświetlenia lub wypełnij
każdy dzień inną barwą.
Oświetlenie ambiente oferuje
dziesięć zachwycających
wariantów kolorystycznych.

Oświetlenie wnętrza w kolorze zielonym

Oświetlenie wnętrza w kolorze niebieskim

Oświetlenie wnętrza w kolorze czerwonym

Stylistyka wnętrza

Stylistyka wnętrza

OŚWIETLENIE PRZESTRZENI NA NOGI
Dyskretne oświetlenie nadaje
wyjątkowości komfortowej przestrzeni.
Doświadczaj komfortu na najwyższym
poziomie dzięki oświetleniu, które nada
wnętrzu przyjemny nastrój podczas jazdy.

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT:
ZABIERZ ŚWIAT
ONLINE ZE SOBĄ

MIEJSCE PARKOWANIA
Z dowolnego miejsca za pomocą smartfona
sprawdzisz lokalizację swojego samochodu
z dokładnymi informacjami o adresie,
godzinie i dacie zaparkowania.

PRZYCISK POŁĄCZENIA
ALARMOWEGO
Funkcje ŠKODA CONNECT w modelu
KODIAQ obejmują również wzywanie
pomocy. System alarmowy uruchamia
się przez wciśnięcie czerwonego
przycisku umieszczonego na podsufitce.
W razie wypadku system automatycznie
nawiązuje połączenie alarmowe.

INFORMACJE DROGOWE ONLINE
Zawsze wybieraj najlepszą drogę.
Aktualne informacje zapewniają
doskonały przebieg każdej podróży.
System reaguje również na nowe
wydarzenia, takie jak roboty drogowe,
wypadki czy korki.

KODIAQ zapewni Ci połączenie ze światem gdziekolwiek jesteś.
Umożliwia nie tylko dostęp do informacji i rozrywki, lecz także możliwość
uzyskania pomocy podczas podróży. ŠKODA CONNECT jest Twoim
oknem na świat nieograniczonych możliwości komunikacyjnych.

INFOTAINMENT ONLINE
Usługi infotainment online dostarczą Ci
wiadomości na temat aktualnej sytuacji
na drodze. Obejmują one nawigację,
wiadomości o natężeniu ruchu, cenach
paliwa, miejscu do parkowania i inne.

Przy nawigacji Amundsen usługi mogą być obsługiwane przez
zsynchronizowane urządzenie mobilne lub przez opcjonalny
moduł karty SIM. Przy nawigacji Columbus do tego celu można
wykorzystać także połączenie Wi-Fi telefonu bądź, opcjonalnie,
zintegrowany moduł LTE obsługujący kartę SIM. Wszelkie koszty
związane z transmisją danych ponosi Klient.

DANE JAZDY
Na serwer wysyłane są dane Twojej podróży,
takie jak średnie zużycie paliwa, prędkość,
odległość i czas przejazdu. Możesz wyświetlać
swoje osobiste dane podróży oraz uzyskać
podgląd wszystkich przejazdów.

POGODA
Uzyskaj informacje o pogodzie dla
swojej bieżącej lokalizacji lub miejsca
docelowego, obejmujące szczegółowe
prognozy, przewidywane opady
i ostrzeżenia pogodowe.

Connectivity

Connectivity

STACJE PALIW
Sprawdź odległość, rodzaj stacji oraz
aktualne ceny paliw na wybranych
stacjach. Informacje wyświetlane
są w czasie rzeczywistym. System
automatycznie wykrywa
i wyświetla rodzaj paliwa.
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MULTIMEDIA
W PODRÓŻY

PHONEBOX
Praktyczny schowek na
telefon zlokalizowany
przed lewarkiem zmiany
biegów zapewnia
wzmocnienie sygnału
urządzenia mobilnego.
Jednocześnie
bezprzewodowo ładuje
telefon w czasie jazdy.

Funkcje multimedialne rozwijają się bardzo szybko. KODIAQ
bezproblemowo połączy się z Twoimi urządzeniami zewnętrznymi.
Co więcej, Twoje dzieci nigdy nie będą się nudzić podczas jazdy.

APLIKACJA MyŠKODA
Poznaj Paula, interaktywnego asystenta
aplikacji MyŠKODA (dla systemów Android
lub iOS), który pomoże Ci w wielu codziennych
sytuacjach. Z jego pomocą możesz na przykład
uzyskać informacje o swoim samochodzie lub pełny opis
wszystkich elementów sterowania, kontrolek itp. Paul pomoże
Ci również dopilnować ważnych dat w Twoim terminarzu.
Oprócz tego, że nie zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój
asystent poradzi Ci również, jak na nie dotrzeć.

COLUMBUS
System nawigacji 3D Columbus
zapewnia wygodną obsługę za pomocą
9,2 calowego wyświetlacza. Urządzenie
posiada wiele funkcji, w tym łącze
Bluetooth, system SmartLink+ oraz
Wi-Fi. Dostępny jest również moduł
telefoniczny z obsługą szybkiego
Internetu LTE. Doskonałą jakość
dźwięku zapewniają cztery głośniki
z przodu i cztery z tyłu pojazdu.

SMARTLINK+
Dzięki systemowi SmartLink+
(rozwiązania łączności ŠKODA
obsługujące system MirrorLink®)
system multimedialny umożliwia
kierowcy bezpieczne korzystanie
z telefonu komórkowego podczas
jazdy. Wszystkie zainstalowane
aplikacje, które zostały zatwierdzone
jako bezpieczne, są kompatybilne
z systemem MirrorLink*.

* Informacje dotyczące warunków korzystania
oraz kompatybilności systemu SmartLink+
dostępne są na stronie internetowej
http://compatibilitylist.skoda-auto.com/

UCHWYT MULTIMEDIALNY
To, że w aucie jest tylko jeden kierowca, nie oznacza wcale, że pasażerowie
z tyłu będą doświadczać mniej radości z jazdy. Uchwyt multimedialny
pozwala na bezpieczne zamocowanie tabletu do przedniego zagłówka*.

* Dostępny wyłącznie w ramach oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA

Connectivity

Connectivity

NAGŁOŚNIENIE CANTON
Czy słuchasz muzyki, czy mowy, ciesz się doskonałą
jakością dźwięku gwarantowaną przez system
nagłośnienia Canton, z głośnikiem centralnym
w konsoli i subwooferem w bagażniku. Łączna moc
nagłośnienia wynosi 575 W.

SIMPLY
CLEVER
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MALI POMOCNICY
ŠKODY
Życie z praktycznymi rozwiązaniami staje się prostsze.
Dlatego KODIAQ oferuje te funkcje, których naprawdę
potrzebujesz, a także rozwiązania Simply Clever, które
są równie pomysłowe, co intuicyjne w obsłudze.

Simply Clever

SCHOWKI NA PARASOL
Wewnątrz drzwi przednich kierowcy i pasażera znajdują się przemyślane
schowki na oryginalne parasole ŠKODY. Schowki zaprojektowano tak,
żeby woda z parasoli była odprowadzana na zewnątrz auta.
DOOR PROTECTION – OSŁONA
KRAWĘDZI DRZWI
Podczas otwierania wszystkich drzwi
bocznych wysuwa się plastikowa
listwa, która chroni krawędzie.
W ten sposób KODIAQ chroni przed
uszkodzeniem siebie i inne pojazdy.
Rozwiązanie to sprawdza się idealnie
na zatłoczonych parkingach.

SKROBACZKA DO SZYB
Skrobaczka mocowana jest
do klapki wlewu paliwa,
dzięki czemu możesz ją
odłożyć w to samo miejsce,
gdy jest mokra. Znajdziesz
tam również zabezpieczenie
przed zatankowaniem
nieprawidłowego paliwa
przeznaczone dla samochodów
z silnikiem Diesla.

Simply Clever

UCHWYT NA BILET
Proste rozwiązanie, gdy
potrzebujesz umieścić bilet
parkingowy w widocznym
miejscu. Samochód jest
wyposażony w uchwyt na bilet
parkingowy pod szybą przednią.
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SCHOWEK
NA WAŻNE
DROBIAZGI

TORBA NA NARTY
Po złożeniu podłokietnika w oparciu tylnej kanapy z łatwością
umieścisz w samochodzie specjalnie zaprojektowaną torbę
Unibag na narty czy deski snowboardowe.

JUMBO BOX
Przedni podłokietnik kryje w sobie przepastny
schowek Jumbo Box. Możesz w nim bezpiecznie
schować urządzenia elektroniczne albo schłodzić
jego wnętrze, aby zachować świeżość przekąsek.

Simply Clever

Simply Clever

Nieprzewidziane sytuacje – to stały punkt
programu podczas wyjazdów z rodziną.
KODIAQ sprosta każdemu wyzwaniu!
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SCHOWEK GÓRNY
W górnej części deski rozdzielczej przed
fotelem pasażera znajdziesz zaskakująco
przestronny schowek z podnoszoną klapką.

SCHOWEK NA OKULARY
Nad lusterkiem wstecznym znajduje się praktyczny
schowek umiejscowiony tak, aby zarówno kierowca,
jak i pasażer mieli do niego łatwy dostęp.

SCHOWKI POD FOTELAMI PRZEDNIMI
Pod przednimi fotelami kryje się miejsce do
przechowywania różnych małych przedmiotów.
Znajdziesz je w wersjach z manualną regulacją foteli.

UCHWYTY NA BUTELKI I TELEFONY KOMÓRKOWE
Nie zapomnieliśmy również o wygodzie pasażerów
z trzeciego rzędu siedzeń. Docenią oni uchwyty
w bocznej części bagażowej.

Simply Clever

Simply Clever

SCHOWEK DOLNY
Zamykany schowek w dolnej części deski
rozdzielczej przed fotelem pasażera może być
klimatyzowany, dzięki czemu Twoje przekąski
zachowają świeżość podczas podróży.

34

35

SCHOWEK KIEROWCY
Kierowca może skorzystać
z praktycznego schowka
z klapką, umieszczonego
bezpośrednio pod kierownicą.

KAMIZELKI ODBLASKOWE
W schowkach drzwi przednich
i tylnych można wygodnie
schować kamizelki odblaskowe,
aby zawsze mieć je pod ręką.

SKŁADANE STOLIKI
Stoliki z uchwytami na napoje umieszczone na
obu przednich fotelach przydadzą się nie tylko
podczas posilania się w drodze.

Simply Clever

Simply Clever

SCHOWKI DRZWI PRZEDNICH
W przestronnych schowkach drzwi
przednich znajdziesz uchwyt na butelkę 1,5 l
i pasek gumowy. Możesz w nich również
umieścić wyjmowaną śmietniczkę.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
Jak dużą masz rodzinę? W wersji KODIAQ
z dodatkowym trzecim rzędem siedzeń może
wygodnie podróżować może nawet siedem
osób. Eleganckie i funkcjonalne wnętrze
stwarza bezpieczne i przyjazne otoczenie dla
pasażerów. Funkcja cyfrowego wspomagania
głosu umożliwia przesyłanie głosu kierowcy
i pasażera siedzącego z przodu do tyłu
samochodu. A wszystko to, by jeszcze
bardziej integrować rodzinę i przyjaciół
podczas szalonych wypraw w nieznane.
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BAGAŻ
NIE JEST PROBLEMEM
ZACZEP HOLOWNICZY
KODIAQ posiada składany zaczep holowniczy
z elektryczną blokadą. Wyłącznik blokady
znajduje się w komorze bagażnika. Maksymalny
ciężar holowanego pojazdu wynosi 2,5 tony.

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
ELEKTRYCZNIE STEROWANEJ
POKRYWY BAGAŻNIKA
Jak otworzyć bagażnik, gdy ręce są
zajęte? Wystarczy przesunąć stopę
pod zderzakiem i klapa otworzy się
automatycznie. Funkcja zapewnia
bezdotykowe otwieranie bagażnika
dostępne wyłącznie w modelu z
elektronicznie sterowaną pokrywą
bagażnika i bezkluczykowym
systemem obsługi samochodu
(KESSY).

ELEKTRYCZNIE STEROWANA
POKRYWA BAGAŻNIKA
Bagażnik otwiera się i zamyka po prostu
przyciskiem na pilocie lub na drzwiach
kierowcy, co jest szczególnie wygodne
podczas złej pogody. W zależności od
własnych potrzeb możesz też wyregulować
wysokość, do której otwiera się pokrywa
bagażnika. W drzwiach znajduje się również
przycisk do zamykania bagażnika.

LATARKA LED
Po lewej stronie komory
bagażnika znajduje się
praktyczna wyciągana
latarka LED. Latarka jest
automatycznie ładowana
podczas pracy silnika.

Simply Clever

Simply Clever

Piąte drzwi modelu KODIAQ skrywają
imponująco pojemny i wyjątkowo funkcjonalny
bagażnik. Ponadto oferujemy szeroką gamę
rozwiązań Simply Clever, które możesz wybrać
według własnego uznania.
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Wnętrze wersji siedmioosobowej

POJEMNOŚĆ
Jeżeli nie planujesz wyjazdu z kompletem pasażerów,
możesz stworzyć przestrzeń bagażową, która
czasem przydałaby się w wersji siedmioosobowej.
Składając trzeci rząd siedzeń, uzyskasz 630 l. Jeżeli
złożysz jeszcze drugi rząd, utworzysz ogromną
przestrzeń 2005 l.

PODWÓJNA PODŁOGA
Korzystanie z trzeciego
rzędu siedzeń wymaga
wyjęcia rolety bagażnika.
W podwójnej podłodze
znajduje się odpowiednie
miejsce, dzięki czemu nie
musisz przechowywać
rolety w garażu
lub w domu.

HACZYKI
Zawieś torby na składanych haczykach, a po
podróży wszystko znajdziesz na swoim miejscu.

ELEMENTY MOCUJĄCE
Pozwalają uniknąć niepożądanego
przemieszczania się bagażu podczas jazdy.
Gdy nie są używane, można je schować za
tylnymi nadkolami.
SYSTEM SIATEK
Również siedmioosobowa wersja nadwozia oferuje praktyczne detale,
które dodatkowo zwiększają wszechstronność pojazdu. W przestrzeni
bagażowej znajdują się haczyki do mocowania siatek, które pomagają
w utrzymaniu porządku i zapobiegają przemieszczaniu się bagaży.

Simply Clever

NIEDOŚCIGNIONA
PRZESTRONNOŚĆ

KOMFORT
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KOMFORT TWOIM
SPRZYMIERZEŃCEM

TEMPOMAT
Oprócz utrzymywania
zadanej prędkości za
pomocą tempomatu
możesz ją zmieniać,
nie używając pedałów.

KESSY
Samochody wyposażone
w funkcję KESSY mają
na kolumnie kierownicy
przycisk Start/Stop,
który włącza i wyłącza
silnik bez użycia kluczyka.

PODGRZEWANA KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana kierownica,
która umożliwia sterowanie radiem,
telefonem lub zmianę biegów w skrzyni
DSG, może być wyposażona w funkcję
podgrzewania obsługiwaną poprzez
system multimedialny.

PERSONALIZACJA
System multimedialny pozwala różnym kierowcom tworzyć własne profile ustawień osobistych
dzięki możliwości zamówienia opcjonalnej personalizacji wybranych ustawień. Może to być
na przykład ustawienie trybu jazdy, elektrycznie regulowanego fotela kierowcy, ustawienia
klimatyzacji, radia i systemu nawigacji. Spersonalizowany samochód wyposażony jest w trzy
kluczyki. Po otwarciu samochodu odpowiednim kluczykiem wszystkie spersonalizowane funkcje
zostaną automatycznie dostosowane do zapisanych ustawień danego kierowcy.

OŚWIETLENIE OTOCZENIA LED
Lampki LED oświetlające strefę wsiadania do samochodu
znajdują się w lusterkach zewnętrznych.

Komfort

Komfort

KODIAQ pozwoli Ci zamienić rutynowy wyjazd
w wyjątkowo przyjemne doświadczenie. Pozwól
sobie na odrobinę luksusu w drodze do pracy,
na zakupy lub podczas wyjazdów na spotkania
ze znajomymi. Niech każdej codziennej podróży
towarzyszy poczucie wyjątkowości.

SPRYSKIWACZE
REFLEKTORÓW PRZEDNICH
Zintegrowane teleskopowe
spryskiwacze reflektorów
przednich bez trudu zmyją
z nich kurz i błoto.
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ROLETY TYLNYCH OKIEN BOCZNYCH
Mechaniczne rolety okien bocznych znacznie zwiększają
wygodę pasażerów na tylnych siedzeniach w słoneczne dni.
TRÓJSTREFOWA KLIMATYZACJA CLIMATRONIC
Ta najnowocześniejsza klimatyzacja pozwala ustawić różne
temperatury dla kierowcy, pasażera z przodu
i dla pasażerów siedzących z tyłu. Wyposażona jest również
w czujnik wilgotności powietrza, co znacznie ogranicza
parowanie szyby przedniej, a także w czujnik słońca.

PAKIET KOMFORTOWEGO SNU
Dzięki Pakietowi Komfortowego Snu pasażerowie na tylnych
siedzeniach mogą smacznie spać podczas długich podróży.
Pakiet zawiera m.in. regulowane zagłówki siedzeń bocznych,
które wygodnie podpierają głowę podczas snu, a także koc.

SKŁADANE OPARCIE
Składane oparcie fotela pasażera
jeszcze bardziej zwiększa
funkcjonalność samochodu
i umożliwia przewiezienie
wyjątkowo dużych przedmiotów.

PODNÓŻEK
Kątowy podnóżek z tyłu łączy
się z materiałowym dywanikiem
podłogowym, sprawiając, że dłuższa
podróż będzie bardziej komfortowa.

Komfort

Komfort

TYLNA CZĘŚĆ SCHOWKA
JUMBO BOX
W tylnej części schowka Jumbo
Box znajdują się gniazdka 230 V
i USB. Jeżeli samochód posiada
3-strefową klimatyzację, na
schowku znajdują się również
elementy do regulacji nawiewu.

BEZPIECZEŃSTWO
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POMOC
W ZASIĘGU RĘKI
ŠKODA KODIAQ wyposażona jest w liczne funkcje, dzięki
którym możesz szybko reagować w różnych sytuacjach.
Niektóre z tych systemów mogą nawet samodzielnie
zapobiegać kolizjom.

PARK ASSIST
Parkuj znacznie łatwiej dzięki
funkcji Park Assist. System
automatycznie wybiera
dostępne miejsce w rzędzie
pojazdów zaparkowanych
równolegle lub prostopadle.
W przypadku parkowania
równoległego system wymaga
miejsca dłuższego zaledwie
o 80 cm od samochodu.

AREA VIEW – SYSTEM KAMER 360 o
Poczujesz się znacznie pewniej za kierownicą, wiedząc, że do dyspozycji
masz cztery kamery, które obserwują przestrzeń wokół całego pojazdu.
Są one umieszczone w osłonie chłodnicy, lusterkach zewnętrznych
oraz w klamce pokrywy bagażnika. Obraz przekazywany jest w czasie
rzeczywistym do wyświetlacza multimedialnego, dzięki czemu możesz
szybciej reagować na przeszkody.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich możliwości
technologicznych i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

TRAFFIC JAM ASSIST
Funkcja wspomagania jazdy w korku Traffic Jam Assist
zwiększa komfort jazdy w korkach pojazdem wyposażonym
w skrzynię biegów DSG i adaptacyjny tempomat. Kontrolując
pracę silnika, hamulców i układu kierowniczego, funkcja ta
sprawia, że samochód rusza, hamuje i skręca zgodnie
z ruchem pojazdów w pobliżu (do prędkości 60 km/h).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

TRAILER ASSIST
Potrzebujesz zaparkować
z przyczepą? System Trailer Assist
sprawi, że manewrowanie będzie
łatwiejsze i bezpieczniejsze. System
przejmuje kontrolę nad samochodem
podczas powolnego cofania.
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ADAPTACYJNY TEMPOMAT
Korzystając z czujnika radarowego
w osłonie chłodnicy, oprócz
podstawowego kontrolowania
prędkości jazdy system ten
utrzymuje stałą odległość od
poprzedzającego pojazdu.

Bezpieczeństwo

DRIVER ALERT
Sprytna funkcja Driver Alert analizuje
dane uzyskane z układu wspomagania
kierownicy, aby rozpoznać zachowania,
które mogą być oznaką zmęczenia
kierowcy. W takim przypadku
wyświetlacz Maxi DOT ostrzega
kierowcę i sugeruje przerwę.

AUTO LIGHT ASSIST
Funkcja Light Assist automatycznie przełącza światła
mijania na drogowe i z powrotem na światła mijania,
zwiększając komfort i bezpieczeństwo.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich możliwości
technologicznych i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

LANE ASSIST
Zadanie utrzymania
pojazdu na swoim pasie
ruchu możesz powierzyć
funkcji asystenta toru
jazdy Lane Assist. Funkcje
systemu wyświetlane są na
wyświetlaczu Maxi DOT.

REAR TRAFFIC ALERT
Funkcja, która wchodzi
w skład systemu Blind Spot
Detect, wykorzystuje te
same czujniki radarowe.
Pomaga w bezpiecznym
wycofywaniu z miejsca
postojowego w warunkach
ograniczonej widoczności.
Może ona nawet
automatycznie zatrzymać
pojazd w razie wykrycia
potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji.

BLIND SPOT DETECT
Za pomocą czujników radarowych w tylnym zderzaku funkcja
Blind Spot Detect kontroluje martwe pola za samochodem
i obok niego. Na podstawie odległości i prędkości pojazdów
w otoczeniu decyduje o tym, czy ostrzec kierowcę.

Bezpieczeństwo

TRAVEL ASSIST
Ta funkcja korzysta
z wielofunkcyjnej kamery
i systemu nawigacji do
rozpoznawania i wyświetlania
na wyświetlaczu Maxi DOT
i ekranie nawigacji niektórych
znaków drogowych.
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PRZEDE WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO. A POZA TYM...
W sytuacjach ekstremalnych, kiedy nie masz już wpływu na
rozwój wydarzeń, do akcji wkraczają zabezpieczenia pasywne,
takie jak poduszki powietrzne. Możesz wyposażyć swój
samochód w maksymalnie dziewięć takich poduszek.

PODUSZKI PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
Poduszka kierowcy zamontowana jest w kierownicy,
a poduszka pasażera umieszczona została wewnątrz
deski rozdzielczej. W razie potrzeby możesz ją wyłączyć,
np. gdy na przednim fotelu przewozisz dziecko w foteliku.

PODUSZKA KOLANOWA
Poduszka kolanowa
znajdująca się w dolnej części
kolumny kierownicy chroni
kolana i golenie kierowcy.

KURTYNY POWIETRZNE
Po uaktywnieniu kurtyny powietrzne
tworzą barierę ochronną wzdłuż szyb,
która chroni pasażerów samochodu
z przodu i z tyłu przed urazami głowy.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ichmożliwości
technologicznych i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

PODUSZKI BOCZNE PRZEDNIE I TYLNE
Te cztery poduszki powietrzne chronią
miednicę i klatkę piersiową kierowcy
i pasażerów w przypadku kolizji bocznej.
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Bezpieczeństwo

KODIAQ to doskonały wybór dla każdego, kto
pragnie zapewnić swoim dzieciom najwyższy poziom
bezpieczeństwa podczas podróży. Duże i solidne
nadwozie wyposażone w wiele zaawansowanych funkcji
bezpieczeństwa chroni najmłodszych pasażerów. Ciesz
się poczuciem bezpieczeństwa i spokojem ducha.

PRZESTRZEŃ DLA DZIECI
Dzieci na tylnym siedzeniu podróżują
bezpiecznie i wygodnie. Również
wkładanie dzieci do fotelików nie stanowi
kłopotu dzięki dużym drzwiom bocznym
oraz ogromnej przestrzeni z tyłu auta.
Tylne siedzenia wyposażone są w system
Isofix umożliwiający zamocowanie
dwóch fotelików dla dzieci.

ELEKTRYCZNA BLOKADA
TYLNYCH DRZWI
Podróż Twojego dziecka stanie się
jeszcze bardziej bezpieczna za jednym
przyciśnięciem przycisku. Blokada
bezpieczeństwa uniemożliwia otwarcie
tylnych okien oraz drzwi od wewnątrz.

Bezpieczeństwo

CHROŃ SWOJE
DZIECI

OSIĄGI
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SIŁA
NATURY

Każda rodzina ma inne potrzeby: częste wycieczki w góry lub
długie podróże autostradą, ciągnięcie przyczepy, jazda miejska lub
ekspedycje w terenie. Niezależnie od oczekiwań dla każdego mamy
odpowiednie rozwiązania. Jednak w każdym przypadku oferujemy
dynamikę w połączeniu z bardzo niskim zużyciem paliwa.

DCC – ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE
Funkcja adaptacyjnego zawieszenia DCC nieustannie analizuje i reaguje na zmieniające się w trakcie jazdy warunki (hamowanie, przyspieszanie, skręcanie),
dostosowując do nich poszczególne parametry elementów tłumiących i układu kierowniczego. W menu systemu multimedialnego kierowca może,
stosownie do potrzeb, wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual lub Snow (wyłącznie w przypadku napędu 4×4).
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby zamienić ŠKODĘ KODIAQ z komfortowej limuzyny w mistrza górskich serpentyn.

SKRZYNIE BIEGÓW
W zależności od wersji silnika samochód
może być wyposażony w manualną lub
automatyczną, 6- lub 7-biegową skrzynię
biegów DSG (Direct Shift Gearbox).

SILNIKI DIESLA
Dla zapewnienia ochrony środowiska i spełnienia normy emisji (EU6)
w silnikach wysokoprężnych o mocy 85, 110 i 140 kW zastosowano
system selektywnej redukcji katalitycznej. System ten dozuje dodatek
AdBlue®, który ogranicza emisję tlenków azotu (NOx). Pojemność
zbiornika AdBlue® wynosi 13,7 l, a jego zużycie zależy od stylu jazdy.

Osiągi

Osiągi

SILNIKI BENZYNOWE
Oferta silników benzynowych zawiera
modele o mocy 92, 110 i 132 kW.
Interesujący wybór stanowi silnik
2.0 TSI/132 kW stworzony, aby
obniżać zużycie paliwa i emisję
spalin podczas pracy przy
niepełnym obciążeniu.
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PRZYSTOSOWANY DO
KAŻDYCH WARUNKÓW

KODIAQ z napędem 4×4 skrywa ducha przygody i olbrzymi
potencjał. Niewątpliwie docenisz doskonałe prowadzenie
podczas każdej podróży, jednak największych wrażeń samochód
dostarczy Ci po zjechaniu z asfaltu. Wysokie wzniesienia,
głębokie doliny, żwir, błoto, śnieg, dziury? Żaden kłopot.

NAPĘD NA CZTERY KOŁA
Napęd 4×4 jest realizowany za pośrednictwem elektronicznie sterowanego sprzęgła międzyosiowego. Napęd tylnej osi jest
dołączany automatycznie z regulowanym rozdziałem momentu napędowego, dzięki czemu w normalnych warunkach jazdy
napęd przenoszą praktycznie tylko przednie koła. zaś w trudnych warunkach jezdnych – wszystkie.

TRYB OFF-ROAD
Inteligentny tryb Off-road, który działa przy prędkościach
do 30 km/h, poradzi sobie nawet w ekstremalnych
warunkach terenowych. Ma on za zadanie dostosować
charakterystykę pracy silnika, elektronicznych funkcji
wspomagania i kontroli. Aktywne funkcje wyświetlane są
na wyświetlaczu multimedialnym.

DSG I 4×4
Niezależnie od warunków, w jakich się
znajdziesz, ciesz się pełnią komfortu
i ekonomiczną jazdą dzięki napędowi 4×4
i automatycznej 7- lub 6-biegowej skrzyni
DSG (Direct Shift Gearbox).

Osiągi

Osiągi

TRYB SNOW
Wśród trybów jazdy dostępnych
dla wersji z napędem 4×4
znajduje się tryb Snow, który
zapewnia dobre prowadzenie
nawet na powierzchniach
o słabej przyczepności.

WERSJE WYPOSAŻENIA
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ACTIVE

Standardowe wyposażenie w wersji Active obejmuje tylne światła
w technologii LED, światła do jazdy dziennej LED oraz czujnik parkowania
z tyłu. Wersja ta oferuje również zamek centralny z pilotem, radio Swing,
elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby, klimatyzację manualną,
schowek na okulary przeciwsłoneczne, elektromechaniczny hamulec
postojowy i inne akcesoria.

AMBITION

WNĘTRZE ACTIVE BLACK
Dekor Anthrazit Glossy Lack
Tapicerka materiałowa Ullu Grey

Standardowe wyposażenie w wersji AMBITION obejmuje czarne
relingi dachowe, skórzaną kierownicę i lewarek zmiany biegów, DOOR
PROTECTION – osłonę krawędzi drzwi, oświetlenie przestrzeni na nogi
z przodu, schowek Jumbo Box, schowki na parasol w drzwiach przednich
wraz z parasolami, system siatek bagażnika i inne akcesoria.

WNĘTRZE AMBITION BLACK
Dekor Refined HL
Tapicerka materiałowa Raven Black

WNĘTRZE ACTIVE BLACK
Dekor Anthrazit Glossy Lack
Tapicerka materiałowa Ullu Grey

WNĘTRZE AMBITION BLACK
Dekor Refined HL
Tapicerka materiałowa Raven Black

Wersje wyposażenia

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE AMBITION BLACK
Dekor Refined HL
Tapicerka materiałowa Raven Toscana
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Standardowe wyposażenie wersji Style obejmuje m.in. listwy wokół szyb
bocznych w kolorze chromu, system obsługi bezkluczykowej KESSY,
oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu, podgrzewane fotele
przednie, trójstrefową klimatyzację Climatronic, czujniki parkowania
z przodu oraz Driving Mode Select – wybór profilu jazdy.

WNĘTRZE STYLE
BLACK/BEIGE
Dekor Dark Waves
Tapicerka materiałowa/
skórzana Beige

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE STYLE
BLACK/BLACK
Dekor Zebra Flow Black Emboss
Tapicerka czarna (skórzana,
fotele sportowe)

WNĘTRZE STYLE BLACK/BLACK
Dekor Zebra Flow Black Emboss
Tapicerka czarna skórzana perforowana

WNĘTRZE STYLE
BLACK/BEIGE
Dekor Dark Waves
Tapicerka Beige Alcantara®

WNĘTRZE STYLE
BLACK/BLACK
Dekor Zebra Flow Black Emboss
Tapicerka Black Alcantara®

Wersje wyposażenia

STYLE
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TAPICERKA

* Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej.
Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne
druku. Informacji o aktualnej dostępności
poszczególnych wnętrz udziela dealer.
** Dostępna w terminie późniejszym

Czarna skórzana* wentylowana – wersja Style

Czarna skórzana* – wersja Style, siedzenia sportowe
Czarna materiałowo-skórzana* (MIX)

Tapicerka

Czarna skórzana*
Beżowa materiałowo-skórzana* (MIX)

Beżowa skórzana*

Czarna Alcantara + skórzana* – wersja Style **

Beżowa materiałowa – wersja Style
Raven materiałowa – wersja Ambition

Beżowa Alcantara + skórzana* – wersja Style **

Raven Toscana materiałowa – wersja Ambition

Beżowa skórzana* wentylowana – wersja Style

Szara materiałowa – wersja Active

Tapicerka

Czarna materiałowa – wersja Style

ZIELEŃ EMERALD
METALIZOWANY

BIEL LASER
NIEMETALIZOWANY *

BEŻ CAPPUCCINO
METALIZOWANY

CZERWIEŃ VELVET
METALIZOWANY

BIEL MOON
METALIZOWANY

SREBRNY BRILLANT
METALIZOWANY

SZARY BUSINESS
METALIZOWANY

BRĄZ MAGNETIC
METALIZOWANY

BŁĘKIT LAVA
METALIZOWANY

SZARY QUARZ
METALIZOWANY

NIEBIESKI ENERGY
NIEMETALIZOWANY

CZERŃ MAGIC
METALIZOWANY

Kolorystyka
SZARY STEEL
NIEMETALIZOWANY

BIEL CANDY
NIEMETALIZOWANY

Kolorystyka

73
72

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów
ze względu na ograniczenia techniczne druku.
Informacji o aktualnej dostępności poszczególnych
lakierów udziela dealer.

KOLORYSTYKA

* Dostępny do 21 tygodnia produkcyjnego 2018.
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Obręcze kół 18" ELBRUS

Obręcze kół 18" TRINITY

Obręcze kół 18" SIRIUS

Kołpaki 17" BORNEO

Obręcze kół 17" RATIKON

Obręcze kół 17" MITYKAS

Obręcze kół 18" TRITON

Obręcze kół 19" TRIGLAV

Koła

Koła

KOŁA
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POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE

1.4 TSI / 110 kW
ACT

1.4 TSI / 92 kW
Turbodoładowany
silnik benzynowy,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany
silnik benzynowy,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa

1.4 TSI / 110 kW
4×4 ACT
Turbodoładowany
silnik benzynowy,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa

1.4 TSI / 110 kW
4×4
Turbodoładowany
silnik benzynowy,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa

2.0 TSI / 132 kW
4×4
Turbodoładowany
silnik benzynowy,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa

2.0 TDI / 110 kW
Turbodoładowany
silnik wysokoprężny,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa
common rail

2.0 TDI / 110 kW
4×4
Turbodoładowany
silnik wysokoprężny,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa
common rail

2.0 TDI / 110 kW
4×4
Turbodoładowany
silnik wysokoprężny,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa
common rail

2.0 TDI / 140 kW
4×4
Turbodoładowany
silnik wysokoprężny,
system wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa
common rail

SILNIK

Nadwozie

Wymiary zewnętrzne

Typ

5/7-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe

Długość/szerokość (mm)

4697/1882

Współczynnik oporu
czołowego CW

0,323–0,334 (0,324–0,341) w zależności od wersji silnika

Wysokość (mm)

1676 (1673)

Rozstaw osi (mm)

2791

Podwozie
Zawieszenie przednie

Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm)

1586/1576

Zawieszenie tylne

Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem
przechyłów

Prześwit (mm)

187 (188)

Układ hamulcowy

Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym
podziałem obwodów

Wymiary zewnętrzne

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3)

4/1395

4/1395

4/1395

4/1395

4/1984

4/1968

4/1968

4/1968

4/1968

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1)

92/5000–6000

110/5000–6000

110/5000–6000

110/5000–6000

132/3900–6000

110/3500–4000

110/3500–4000

110/3500–4000

140/3500–4000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1)

200/1400–4000

250/1500–3500

250/1500–3500

250/1500–3500

320/1400–3940

340/1750–3000

340/1750–3000

340/1750–3000

400/1750–3250

– hamulce kół przednich

Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm)

1527/1510 (1527/1511/1270)

Norma emisji spalin

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6**

EU6**

EU6**

EU6**

– hamulce kół tylnych

Hamulce tarczowe

Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm)

1020/1014 (1020/1015/905)

Paliwo

Benzyna bezołowiowa, Benzyna bezołowiowa, Benzyna bezołowiowa, Benzyna bezołowiowa, Benzyna bezołowiowa, Olej napędowy
LO min. 95
LO min. 95
LO min. 95
LO min. 95
LO min. 95

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

Układ kierowniczy

Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym

Pojemność bagażnika (maks. l)

Koła

7,0J × 17"

Ogumienie

215/65 R17

Bez koła zapasowego, z wyprostowanym/
złożonym oparciem

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

190 (189)

198 (197)

197 (196)

194 (192)

207 (205)

199 (198)

197 (195)

Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

10,5 (10,8)

9,6 (9,7)

9,8 (9,9)

9,9 (10,1)

8,0 (8,2)

10,1 (10,3)

9,7 (9,9)

7,5/7,4* (7,6/7,5*)

7,5/7,4*

8,3/8,2*

8,5/8,4*

9,1/9,0*

5,8/5,7*

6,4/6,3* (6,5/6,4*)

194 (192)

210 (209)

9,9 (10,1)

8,6 (8,8)

6,8/6,7*

6,6

5,2/5,1*

5,3

5,7/5,6*

5,7

149/147*

150 (151)

12,2

12,2

4×4

4×4

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Automatyczna,
7-biegowa DSG

Automatyczna,
7-biegowa DSG

1740 (1783)

1752 (1795)

675 (768)

675 (767)

2340 (2498)

2352 (2510)

750

750

2500 (2000)

2500 (2000)

60

60

720/2065 (270/2005)

Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)

139/137* (141/139*)

143/141*

155/153* (156/154*)

163/161*

170/168*

131/129*

141/139* (144/142*)

Średnica zawracania (m)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Napędzane koła
przednie

Napędzane koła
przednie

4×4

4×4

4×4

Napędzane koła
przednie

4×4

Jednotarczowe,
suche, sterowane
hydraulicznie

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe,
suche, sterowane
hydraulicznie

Jednotarczowe,
suche, sterowane
hydraulicznie

UKŁAD PRZENIESIENIA
Typ

Sprzęgło

Skrzynie biegów

Manualna, 6-biegowa

Automatyczna,
6-biegowa DSG

Manualna, 6-biegowa

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Podwójne
współosiowe, mokre,
sterowane
elektrohydraulicznie

Automatyczna,
6-biegowa DSG

Automatyczna,
7-biegowa DSG

Automatyczna,
7-biegowa DSG

Manualna, 6-biegowa

MASA
1502 (1545)

1546 (1589)

1610 (1653)

1625 (1668)

1695 (1738)

1667 (1710)

1705 (1748)

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą
i wyposażeniem dodatkowym (kg)

650 (734)

650 (733)

675 (757)

675 (756)

675 (752)

655 (752)

675 (710)

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

2077 (2255)

2121 (2299)

2210 (2368)

2225 (2383)

2295 (2453)

2247 (2425)

2305 (2383)

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg)

750

750

750

750

750

750

750 (–)

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg)

1600

1800

2000

2000

2200 (2000)

2000

2000 (–)

Pojemność zbiornika paliwa (I)

58

58

60

60

60

58

60

( ) Dotyczy wersji 7-miejscowej.
* Dotyczy pojazdów z oponami o niskich oporach toczenia.
– Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.
ACT – Technologia aktywnego zarządzania pracą cylindrów.

** Zgodność z normą emisji EU6 zapewnia system SCR (selektywnej redukcji katalitycznej),
który wtryskuje dodatek AdBlue® ograniczający zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach.
Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l i wystarcza on na pokonanie dystansu 13 000 km.

1586

1576

2087

1882

898

2791

1009

4697

WERSJA 7-MIEJSCOWA

270 l
477

15,3°

Dane techniczne

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa,
kierowca o masie 75 kg (kg)

720 l
1165

1586

1576

2087

1882

898

2791

1009

4697

Większość silników wyposażono w system start-stop oraz funkcję odzyskiwania energii.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE.
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr
25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/

Dane techniczne

Emisja CO2 (g/km)

1379

5,4/5,3* (5,5/5,4*)

1381

5,0/4,9*

1270

7,4/7,3*

1510

7,1/7,0*

1511

6,9/6,8*

1527

6,3/6,2*

1527

6,1/6,0* (6,2/6,1*)

905

– cykl mieszany

WERSJA 5-MIEJSCOWA

1014

4,8/4,7* (4,9/4,8*)

1015

4,6/4,5*

1020

6,4/6,3*

1020

6,3/6,2*

19,1°

6,0/5,9*

19,1°

5,6/5,5*

1676

5,3/5,2* (5,4/5,3*)

15,7°

– poza miastem

1676

– w ruchu miejskim

