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ЗУСТРІЧАЙТЕ НОВИЙ
ПОЗАШЛЯХОВИК ŠKODA KODIAQ
KODIAQ відображує нове бачення того,
яким має бути справжній позашляховик.
Вражаючий зовнішній дизайн KODIAQ
гармонійно поєднав у собі надійність
і красу. Завдяки системі повного привода
Ви з легкістю подолаєте дороги будь-якої
складності, а безліч систем комунікації
в салоні, просторість і неперевершений
комфорт перетворять всіх членів Вашої
родини на справжніх шукачів пригод.
І, без сумніву, Ваші пригоди будуть
яскравішими з численними практичними
рішеннями Simply Clever.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ
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ХИЖА КРАСА
Готовий впоратися з найскладнішими умовами,
ŠKODA KODIAQ буквально випромінює потужність.
Новий стиль дизайну кузова ŠKODA демонструє чіткі,
довершені лінії, які роблять його унікальним, емоційним
і завжди актуальним.
KODIAQ втілює абсолютну гармонію змісту і форми,
поєднуючи красу, потужність та міцність із вражаючими
позашляховими характеристиками.

ГОЛОВНІ ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Чітко окреслені передні протитуманні
фари розташовані на рівні решітки
радіатора, завдяки чому вони не тільки
краще захищені від пошкоджень, але й
беззаперечно заявляють про позашляхові
амбіції автомобіля.
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ВИГЛЯД ЗЗАДУ
Сріблясто-чорні рейлінги на даху
додають екстер’єру ще більше солідності.
Вертикально розташовані видовжені
елементи чорного кольору, які плавно
зливаються зі спойлером на даху та
обрамляють заднє ск ло, покращують
аеродинамічні характеристики. Задні ліхтарі
достатньо глибоко врізаються в крила
та чудово підсвічують автомобіль збоку.

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Квадратні колісні арки, дугові
бризковики із пластиковими краями
та захисні нак ладки на пороги одразу ж
переконують, що на грузьких дорогах
цей автомобіль почувається дуже
впевнено.
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Дизайн

НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ДВЕРЕЙ
Стиль автомобіля підкреслюється
декоративними нак ладками на пороги
дверей із написом KODIAQ.

ПЛАСТИКОВА ЗАХИСНА НАКЛАДКА
Нак ладка між катафотами виконує
не тільки естетичну, але й практичну
функцію. Вона закриває нижній край отвору
багажного відділення, захищаючи бампер
від пошкоджень під час завантаження
й вивантаження багажу.
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ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
KODIAQ розкриває перед Вами нові
перспективи завдяки панорамному
верхньому люку з електроприводом,
який дарує відчуття необмеженого
простору.

ДИЗАЙН
ФАР
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МИСТЕЦТВО
ОСВІТЛЕННЯ
Загадково привабливий у світлі фар, KODIAQ створює
незабутнє враження та є безумовним втіленням кредо
конструкторів автомобіля — «бачити та бути помітним».

СВІТЛОДІОДНЕ ГОЛОВНЕ ОСВІТЛЕННЯ
З ПРОТИТУМАННИМИ ФАРАМИ ТА СИСТЕМОЮ AFS
Для KODIAQ передбачені головні й протитуманні фари
двох типів. Головні фари зі світлодіодними лампами
забезпечують високоякісне й високоефективне
освітлення. Система AFS (адаптивне освітлення
головними фарами) регулює інтенсивність освітлення
відповідно до поточних зовнішніх умов (наприк лад,
у місті, на автомагістралі або під час руху у дощову
погоду), а блок фар окантований виразною
інтегрованою стрічкою світлодіодних денних ходових
вогнів. За низького рівня зовнішнього освітлення
вмикаються світлодіодні протитуманні фари,
забезпечуючи максимальну безпеку руху.
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СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Для задніх ліхтарів стандартно впроваджена
технологія використання світлодіодних
ламп. Чіткі лінії та притаманна автомобілям
ŠKODA виразна С-подібна форма фар додає
цій моделі надзвичайно респектабельного
вигляду.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ
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МАГІЯ
ВСЕРЕДИНІ

Зробіть свій простір всередині KODIAQ більш
затишним та комфортним завдяки м’якому,
гармонійному підсвічуванню, розташованому
вздовж периметра салону автомобіля.
ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ
Ви можете самостійно вибрати
улюблений колір підсвічування
або змінювати кольори хоч
кожного дня. Передбачено
десять приємних для сприйняття
варіантів кольорів.

Дизайн

ПІДСВІЧУВАННЯ ПРОСТОРУ
НА РІВНІ НІГ
Відчуйте абсолютний комфорт
завдяки освітленню салону
та насолоджуйтеся м’яким
підсвічуванням під час подорожі.

Підсвічування зеленого кольору

Підсвічування синього кольору

Підсвічування червоного кольору

Design
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SIMPLY
CLEVER

Simply Clever
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МАЛЕНЬКІ
ПОМІЧНИКИ ŠKODA
KODIAQ точно знає, що Вам насправді потрібно,
тому пропонує до Ваших послуг безліч деталей
Simply Clever — простих, інтуїтивно зрозумілих
та практичних.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛЕЙ
Всередині обох передніх дверей знаходяться відділення
з оригінальними парасолями ŠKODA. Вони сконструйовані
так, щоб вода зливалася назовні і всередині автомобіль
залишався сухим.

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ НА КРОМКИ ДВЕРЕЙ
При відкриванні всіх бокових дверей пластикові захисні
нак ладки висуваються та перекривають кромки дверей.
Таким чином, KODIAQ пік лується не тільки про себе, але й
про інші автомобілі. Це, наприк лад, дуже зручно на вузьких
паркувальних місцях.

ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ
Шкребок для льоду
розташований на кришці
паливного бака, тому
у Вас ніколи не виникне
питання, де зберігати
вологий шкребок. Для
автомобілів із дизельним
двигуном передбачений
захисний пристрій, який
не дозволить залити в бак
невідповідне паливо.

Simply Clever

ТРИМАЧ ДЛЯ КВИТКА
Тримач для квитка — це
ідеальне рішення, коли
потрібно розмістити
паркувальний квиток у полі
зору. Тримач розташований
у нижній частині вітрового
ск ла автомобіля.
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КИШЕНЯ
ДЛЯ УСЬОГО

Simply Clever

Діти, собаки, ведмедики, ляльки, снеки,
а також ситуації, які неможливо передбачити, —
це нормально, коли Ви подорожуєте зі своєю
родиною. Будьте певні, KODIAQ впорається з усім.

JUMBO BOX
Містке відділення Jumbo Box встановлено в корпусі переднього
підлокітника. Його можна використовувати для безпечного
зберігання електронних гаджетів або охолодження снеків, щоб
вони завжди були свіжими. У Jumbo Box також можуть бути
передбачені тримач для напоїв та відділення для монет.
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Simply Clever

ЧОХОЛ UNIBAG
Знімний чохол Unibag призначений для
перевезення лиж або сноубордів. У разі
використання просто просуньте його в отвір
між багажним відділенням та салоном.
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ВЕРХНЄ ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ
У верхній частині панелі приладів,
з боку переднього пасажирського
сидіння, знаходиться містке речове
відділення з відкидною кришкою.

Simply Clever

НИЖНЄ ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ
У нижній частині панелі приладів,
з боку переднього пасажирського
сидіння, знаходиться закрите
відділення для зберігання речей.
У ньому передбачена вентиляція,
що дозволяє зберігати напої
охолодженими.
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ВІДДІЛЕННЯ ПІД ПЕРЕДНІМИ СИДІННЯМИ
Під передніми сидіннями знаходяться приховані
відділення для різних невеличких предметів. Доступні
для моделей із ручним регулюванням сидінь.

ТРИМАЧІ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ТА ПЛЯШКИ
Ми також пік луємось про пасажирів на сидіннях третього
ряду, тому для їхнього комфорту на боковій панелі
багажного відділення передбачені тримачі для речей.

Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ СОНЦЕЗАХИСНИХ ОКУЛЯРІВ
Практичне та легкодосяжне,
як для водія, так і для пасажира,
відділення для сонцезахисних
окулярів розташоване над внутрішнім
дзеркалом заднього огляду.
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Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ НА ПЕРЕДНІХ ДВЕРЯХ
Тримач із гумовим ремінцем
для 1,5-літрової пляшки знаходиться
в місткому відділенні на передніх
дверях. У цьому відділенні також можна
розмістити знімний кошик для сміття.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ
З БОКУ ВОДІЯ
Водій може використовувати
практичне відкидне
відділення для речей,
розташоване безпосередньо
під рульовим колесом.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ
СВІТЛОВІДБИВНИХ
ЖИЛЕТІВ
Світловідбивні жилети
можна пок ласти у відділення
на передніх та задніх дверях,
щоб вони завжди були під
рукою.
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ВІДКИДНІ СТОЛИКИ
Вбудовані в спинки обох передніх сидінь
відкидні столики з тримачами для напоїв можуть
використовуватися не тільки для прийому їжі.

ПРОСТОРУ ВИСТАЧИТЬ ДЛЯ ВСІХ
Наскільки велика Ваша родина? В моделі
KODIAQ, з додатковою опцією третього
ряду сидінь, можуть легко розміститися
7 осіб.
Система Digital Voice Enhancement
ретранслює через динаміки голос водія
та пасажира на передньому сидінні, щоб
їх було добре чутно в задній частині
автомобіля. В цій моделі є все, що потрібно
для єднання з родиною чи друзями,
з якими Ви вирушили на пошуки великих
пригод.
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ВАНТАЖ,
ЯКИЙ НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЄ

Simply Clever

5-дверна модель KODIAQ Вас приємно вразить
величезним об’ємом багажного відділення
та винятковою продуманістю деталей. Крім того, ми
пропонуємо скористатися індивідуальними рішеннями
Simply Clever, залежно від Ваших нагальних потреб.

ВІРТУАЛЬНА ПЕДАЛЬ
Як відкрити чи закрити дверцята
багажного відділення, коли Ваші руки
зайняті? Просто проведіть під ним
ногою — і дверцята автоматично
відкриються. Віртуальна педаль
дозволяє отримати безконтактний
доступ до багажного відділення.
Ця функція передбачена лише для
автомобілів із електроприводом
дверцят багажного відділення
та системою KESSY (система
санкціонованого доступу та запуску
двигуна без к люча).
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ФАРКОП
Фаркоп у KODIAQ оснащений
електроприводом складання, керування
яким здійснюється за допомогою перемикача
у багажному відділенні. Максимально
допустима маса причепа — 2,5 т.

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК
Практичний знімний
світлодіодний ліхтарик
знаходиться з лівого боку
багажного відділення.
Він автоматично заряджається
під час роботи двигуна.

Simply Clever

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Дверцята багажного відділення
з електроприводом відкриваються
та закриваються простим натисканням
кнопки на пульті дистанційного керування
або дверях водія. Це особливо доречно
в негоду. Кнопка для закривання дверцят
багажного відділення знаходиться і на самих
дверцятах.
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ІДЕЇ ДЛЯ ОЧІКУВАНИХ
ГОСТЕЙ

Simply Clever

П’ятимісна модель

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
П’ятимісна модель пропонує багажне відділення
об’ємом 720 л, який можна збільшити до 2065 л,
ск лавши спинки задніх сидінь. Ск ладання спинок
задніх сидінь здійснюється за допомогою кнопки
дистанційного керування, розташованої у багажному
відділенні.
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ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК
За відсутності речей, які можуть забруднити багажне
відділення, можна використовувати двосторонній
килимок із вишуканим тканинним покриттям, а за
потреби — просто перевернути килимок догори
гумовим покриттям, яке легко миється.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги багажного відділення,
встановлена на рівні завантажувального отвору,
полегшує завантаження та вивантаження багажу.
Крім того, завдяки цій панелі утворюється додаткове
відділення для речей.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Одна горизонтальна та дві вертикальні
сітки покращують практичність
багажного відділення, надійно фіксуючи
речі, щоб запобігти їх зсуванню під час
руху автомобіля.

Simply Clever

ГАЧКИ
Міцні ск ладані гачки, встановлені
по боках багажного відділення,
дозволяють зручніше розміщувати
та безпечніше перевозити сумки
та пакунки.
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ІДЕЇ ДЛЯ НЕОЧІКУВАНИХ
ГОСТЕЙ

Simply Clever

Семимісна модель

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Якщо не планується поїздка із усіма зайнятими
пасажирськими сидіннями, Ви можете створити
додатковий простір, якого іноді бракує в семимісній
моделі. Опустіть спинки сидінь третього ряду —
й отримайте 630 л корисного простору для багажу.
А якщо до того ж ск ласти спинки сидінь другого ряду,
у Вашому розпорядженні будуть вражаючі 2005 л!
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ГАЧКИ
Кріплення сумок на ск ладаних гачках
гарантуватиме, що після поїздки Ви
знайдете їх на своїх місцях.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Щоб скористатися
сидіннями третього
ряду, необхідно
зняти панель підлоги
багажного відділення.
Подвійне днище
забезпечує простір для
ск ладених сидінь, тому
немає необхідності
зберігати їх у гаражі
або вдома.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Для семимісної моделі передбачено безліч практичних деталей, які
роблять автомобіль ще більш універсальним. У багажному відділенні
Ви знайдете гачки для сіток, які дозволяють підтримувати порядок,
запобігаючи зсуванню речей під час руху.

Simply Clever

ФІКСУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
Щоб уникнути небажаного переміщення багажу
під час руху автомобіля, ідеально підійдуть фіксувальні
елементи, які можна сховати у відділеннях за арками
задніх коліс, коли вони не використовуються.

КОМФОРТ
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КОМФОРТ – ВАШ
НАДІЙНИЙ СУПУТНИК

Комфорт

KODIAQ дозволяє перетворити повсякденну поїздку
на приємну й незабутню подорож. Насолоджуйтеся
справжньою розкішшю, прямуючи на роботу, в магазин
або на зустріч із друзями, а також зробіть зручною
поїздку дітей до школи. Звичний щоденний маршрут
даруватиме Вам особливі відчуття.

ФУНКЦІЯ KESSY
На рульовій колонці
автомобіля, оснащеного
системою KESSY (система
санкціонованого доступу
та запуску двигуна
без к люча), знаходиться
кнопка Start/Stop для
запуску й зупинки двигуна
без к люча.

РУЛЬОВЕ КОЛЕСО З ПІДІГРІВОМ
На багатофункціональному рульовому колесі зі шкіряним оздобленням
розташовані органи керування радіоприймачем, телефоном та,
додатково, DSG (трансмісія із прямим перемиканням передач).
Воно також може мати функцію підігріву, керування якою здійснюється
за допомогою інформаційно-розважальної системи.
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ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані телескопічні омивачі
фар забезпечують легке очищення
від пилу та бруду.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Система круїз-контролю
не тільки підтримує
задану швидкість, але й
дозволяє прискорюватися
або уповільнюватися
без використання
педалей.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАЛАШТУВАНЬ
Інформаційно-розважальна система дозволяє створити персональний набір налаштувань
для кожного водія, який може включати, наприклад, налаштування режиму руху,
регулювання сидіння водія з електроприводом, системи кондиціювання повітря,
радіоприймача та навігаційної системи. Для автомобіля з можливістю встановлення
персональних налаштувань передбачено три ключі. Із відмиканням автомобіля за
допомогою ключа автоматично встановлюються всі збережені для певного водія
налаштування.

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ BOARDING SPOTS
Світлодіодні лампи Boarding Spots, призначені для
підсвічування простору біля дверей, встановлені
у зовнішніх дзеркалах заднього огляду.
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Комфорт

ТРИЗОННА СИСТЕМА CLIMATRONIC
Ультрасучасна система кондиціювання повітря
дозволяє встановити різну температуру для водія,
пасажира на передньому сидінні та пасажирів на задніх
сидіннях. Вона також оснащена датчиком вологості,
який знижує запотівання вітрового ск ла, та датчиком
сонячного світла.

СКЛАДАНА СПИНКА
Ск ладана спинка переднього
пасажирського сидіння робить автомобіль
ще більш модульованим і дозволяє
перевозити предмети нестандартного
розміру.

ПІДСТАВКА ДЛЯ НІГ
Ця нахилена підставка,
що кріпиться до текстильного
килимка, зробить довгі поїздки
більш ніж комфортними.
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РОЛИКОВІ СОНЦЕЗАХИСНІ ШТОРКИ
ДЛЯ ЗАДНІХ БОКОВИХ ВІКОН
Механічні роликові сонцезахисні шторки зроблять перебування
в автомобілі для пасажирів на задніх сидіннях більш
комфортним та затишним, особливо у дуже сонячні дні.

Comfort
Комфорт

ЗАДНЯ ЧАСТИНА JUMBO BOX
У задній частині речового відділення Jumbo Box до
Ваших послуг електророзетка (230 В) та USB-роз’єм.
Якщо автомобіль оснащений тризонною системою
кондиціювання повітря, тут Ви також знайдете органи
регулювання температури в задній частині салону.

БЕЗПЕКА
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ДОПОМОГА,
ЩО ЗАВЖДИ
ПІД РУКОЮ

Безпека

Ми зробили все можливе, щоб Ви безпечно
дісталися потрібного пункту призначення.
KODIAQ укомплектований безліччю систем допомоги,
які дозволяють максимально швидко реагувати
на будь-які ситуації. Деякі системи навіть можуть
самостійно запобігти зіткненню.

КАМЕРИ КРУГОВОГО ОГЛЯДУ
Чотири камери контролюють простір з усіх сторін автомобіля. Вони
розташовані в решітці радіатора, зовнішніх дзеркалах заднього огляду
та ручці дверцят багажного відділення. Зображення на дисплей
інформаційно-розважальної системи передається в режимі реального
часу, тому Ви завжди матимете мож ливість дуже швидко відреагувати
на будь-яку перешкоду, що може виникнути на Вашому шляху.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування завдасть
мінімум к лопоту завдяки
системі допомоги під
час паркування Parking
Assist. Вона автоматично
вибирає підходяще
місце в ряду паралельно
чи перпендикулярно
припаркованих автомобілів.
Запас простору, необхідний
для паралельного
паркування, лише на
60 см перевищує довжину
автомобіля.
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД
ЧАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ
ЗАДНІМ ХОДОМ
Система Rear Traffic Alert,
яка використовує той
самий радар, що й система
контролю «сліпих» зон,
допомагає безпечно виїхати
з паркувального місця
заднім ходом за умов поганої
видимості. Вона також може
автоматично активувати
гальма у разі виявлення
загрози зіткнення.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПРИ БУКСИРУВАННІ
ПРИЧЕПА
Вам потрібно
припаркувати автомобіль
із причепом? Система
Trailer Assist допоможе
зробити це легко й
безпечно. Ця дуже
корисна система
контролює автомобіль
під час його повільного
руху заднім ходом.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Система Light Assist здійснює автоматичне перемикання ближнього/
дальнього світла фар, забезпечуючи комфорт і безпеку руху в
транспортному потоці.

Безпека

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОЗНАК
ВТОМИ ВОДІЯ
Ця інтелектуальна система Driver Alert
аналізує дані від датчиків підсилювача
керма для виявлення ознак втоми водія.
У випадку виявлення таких ознак на
моніторі Maxi DOT відображається
попередження для водія про
необхідність зупинитися та відпочити.
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АДАПТИВНИЙ
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Використовуючи радар,
встановлений у решітці
радіатора, система адаптивного
круїз-контролю, окрім
основної функції підтримання
постійної швидкості, дозволяє
підтримувати безпечну
дистанцію до автомобілів
попереду.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН
Система Blind Spot Detect використовує радар, встановлений
у задньому бампері, для контролю «сліпих» зон навколо і позаду
автомобіля. За віддаленістю та швидкістю руху навколишніх
автомобілів система визначає необхідність попередження водія.

Безпека

СИСТЕМА
ПІДТРИМАННЯ
СМУГИ РУХУ
Залиште задачу
підтримання відповідної
смуги руху системі
Lane Assist. Ця система
виводить зображення
на дисплей Maxi DOT.
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БЕЗПЕКА – В ПЕРШУ ЧЕРГУ.
І В ДРУГУ…

Безпека

В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі
активно вплинути на наслідки зіткнення, спрацьовують
елементи системи пасивної безпеки автомобіля,
а саме подушки безпеки. Автомобіль може бути
укомплектований цілим набором таких засобів —
до 9 подушок безпеки.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового колеса,
а подушка безпеки пасажира переднього сидіння — в панелі приладів.
За необхідності ї ї можна відк лючити, коли на переднє сидіння
встановлюється дитяче крісло безпеки.

КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ
Колінна подушка безпеки, розташована
під рульовою колонкою, забезпечує захист
колін і гомілок водія.
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ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ
Розкриваючись, подушки-шторки
створюють «повітряну завісу», яка захищає
водія та пасажирів на передніх і крайніх
задніх сидіннях від травм голови.

Безпека

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Чотири бокові подушки безпеки призначені для захисту
таза й грудної к літки водія та інших пасажирів у випадку
бокового зіткнення.
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ВАШІ ДІТИ –
У БЕЗПЕЦІ

Безпека

KODIAQ — це ідеальний варіант для всіх, хто прагне
максимально убезпечити своїх дітей під час подорожі.
Міцний і надійний кузов із безліччю продуманих
елементів безпеки забезпечать захист маленьких
пасажирів за будь-яких обставин. Насолоджуйтеся
почуттям абсолютної впевненості та спокою.

ПРОСТІР
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАСАЖИРІВ
Діти, розміщені на задніх
сидіннях, подорожуватимуть
в абсолютній безпеці й комфорті.
Посадка малюків на задні сидіння
перетвориться для Вас на справжнє
задоволення завдяки великому
отвору дверей і просторості задньої
частини салону. Задні бокові
сидіння мають спеціальні кріплення
Isofix для надійного встановлення
двох дитячих крісел безпеки.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕХАНІЗМ
БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ
Лише одне натискання кнопки здатне
зробити подорож ще безпечнішою
для Ваших дітей. Механізм блокування
не дозволить їм випадково відчинити
задні двері або вікна.

Безпека
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ПОТУЖНІСТЬ

56
Потужність

СИЛА
ВІД ПРИРОДИ

У кожної родини своя історія подорожей: часті поїздки в гори або довготривалі
подорожі автомагістралями. Кружляння вуличками міста або експедиція в умовах
бездоріжжя. Незалежно від Ваших вподобань ми маємо альтернативні варіанти
для найвибагливіших потреб будь-якої родини. І за всіх умов Ви гідно оціните
динамізм KODIAQ, поєднаний із ощадливою витратою палива.

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ
Система адаптивного керування шасі постійно оцінює умови руху (гальмування, прискорення, повороти) і відповідно реагує на їх зміну,
адаптуючи характеристики системи амортизації та рульового керування. За допомогою меню інформаційно-розважальної системи можна
вибрати один із шести режимів водіння відповідно до поточних умов: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual або Snow (тільки для системи
привода 4x4). Достатньо одного натискання кнопки, щоб Ваш комфортний KODIAQ перетворився на вправного підкорювача бездоріж жя.
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ТРАНСМІСІЯ
Залежно від версії двигуна
автомобіль може бути оснащений
6-ступінчатою механічною
трансмісією, а також 6-ступінчатою
або новою 7-ступінчатою DSG
(трансмісією із прямим
перемиканням передач).

ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ
Зважаючи на суворі стандарти щодо викидів (EU6), дизельні двигуни
потужністю 110 кВт і 140 кВт оснащені системою селективної каталітичної
нейтралізації відпрацьованих газів (Selective Catalytic Reduction). Ця система
забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів
азоту (NOx). Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 13,7 л, а його
витрата залежить від стилю керування автомобілем.

Потужність

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
Бензинові двигуни демонструють
потужність у 110 кВт і 132 кВт.
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Потужність

ПРИСТОСУВАННЯ
ДО БУДЬ-ЯКОГО
СЕРЕДОВИЩА

KODIAQ із системою повного привода (4x4) наділений авантюрним
характером і величезним потенціалом. Хоча Ви однозначно оціните
його маневреність у звичайних поїздках, але справжнє задоволення
отримаєте під час руху по пересіченій місцевості. Круті підйоми,
глибокі низини, гравій, бруд, сніг, вибоїни на дорогах? Які можуть
бути проблеми? Жодних!

СИСТЕМА ПОВНОГО ПРИВОДА
Робота привода 4x4 забезпечується міжосьовою багатодисковою муфтою з електронним
керуванням. Підк лючення й відк лючення заднього моста здійснюється автоматично, завдяки
чому за нормальних умов руху автомобіль використовує переваги привода на передні колеса,
а за ск ладних дорожніх умов демонструє відмінну тягу системи повного привода.
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РЕЖИМ SNOW
До режимів руху, передбачених
для моделей із системою повного
привода, відноситься режим
Snow, який забезпечує відмінну
маневреність автомобіля навіть
на ковзких поверхнях.

РЕЖИМ OFF-ROAD
Завдяки інтелектуальній системі Off-Road-Mode, яка працює за умови руху зі швидкістю
до 30 км/год, Ви подолаєте найск ладнішу місцевість. Ця система регулює роботу двигуна,
електронних систем допомоги та системи курсової стійкості. Індикатори активованих
функцій відображаються на дисплеї інформаційно-розважальної системи.

Потужність

ТРАНСМІСІЯ DSG ТА ПРИВОД 4х4
За яких би умов Вам не довелося
подорожувати, насолоджуйтеся
абсолютним комфортом руху
в автомобілі, який оснащений системою
повного привода (4x4) та автоматичною
новою 7-ступінчатою або 6-ступінчатою
трансмісією DSG (трансмісія з прямим
перемиканням передач), а також
вирізняється вражаючою паливною
економічністю.
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ВЕРСІЯ
AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає зовнішні дзеркала заднього
огляду та ручки дверей під колір кузова, чорні рейлінги на даху, шкіряне
оздоблення керма й рукоятки важеля перемикання передач, захисні накладки
на кромку дверей, підсвічування простору на рівні ніг водія та пасажира
на передньому сидінні, відділення Jumbo Box, відділення всередині обох передніх
дверей для зберігання парасолей (разом із парасолями) та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/ BLACK
Облицювання Anthracite Light Brushed
Тканинна оббивка Raven Black

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/ BLACK
Облицювання Anthracite Light Brushed
Тканинна оббивка Raven Black

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/ BLACK
Облицювання Mistral
Тканинна оббивка Raven Toscana
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
STYLE

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK/BLACK
Облицювання Mythos Glossy Black
Оббивка з чорної перфорованої шкіри

Стандартне обладнання версії Style передбачає хромовану окантовку бокових вікон, KESSY (система
санкціонованого доступу та запуску двигуна без ключа), підсвічування простору на рівні ніг водія
та пасажира на передньому сидінні, відділення для зберігання речей під передніми сидіннями,
поперекову опору для передніх сидінь, дисплей Maxi DOT, двозонну систему кондиціювання повітря
Climatronic, систему контролю дистанції під час паркування та багато іншого.
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ІНТЕР’ЄР STYLE
BLACK/BEIGE
Облицювання Waves
Оббивка Beige Alcantara®

ІНТЕР’ЄР STYLE
BLACK/BLACK
Облицювання Mythos
Glossy Black
Чорна оббивка (шкіряні
спортивні сидіння)
Оздоблення керма
Supersport

ІНТЕР’ЄР STYLE
BLACK/BLACK
Облицювання Mythos
Glossy Black
Оббивка Black Alcantara®
Оздоблення керма
Supersport

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE
BLACK/BEIGE
Облицювання Waves
Raut Beige
Бежева тканинна/шкіряна
оббивка

Style Beige (Alcantara®)

Ambition Raven Black (тканинна)

Active Ullu Grey (тканинна)

Індивідуалізація

Style Moonlight Beige (тканинна)

Ambition Raven Toscana (тканинна)

ОББИВКА

Style Moonlight Black (тканинна)
Style Beige (перфорована шкіра)
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Style Black (шкіра) спортивні сидіння

Black (тканинна/шкіра)

Індивідуалізація

Black (шкіра)

Beige (тканинна/шкіра)

Style Black (Alcantara®)

Style Black (перфорована шкіра)
Beige (шкіра)
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CANDY WHITE UNI

LASER WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLANT SILVER METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ КУЗОВА
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CORRIDA RED UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

JUNGLE GREEN METALLIC

MATO BROWN METALLIC

MAGNETIC BROWN METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

MAGIC BLACK METALLIC

Індивідуалізація
BUSINESS GREY METALLIC
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Індивідуалізація

КОЛІСНІ ДИСКИ

17-дюймові сталеві диски BORNEO*

17-дюймові легкосплавні диски RATIKON*

17-дюймові легкосплавні диски
MITYKAS*

18-дюймові легкосплавні диски TRITON*

18-дюймові легкосплавні диски ELBRUS*

18-дюймові легкосплавні диски TRINITY*
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19-дюймові легкосплавні диски SIRIUS
сріблясті*

19-дюймові легкосплавні диски TRIGLAV*

* Щодо наявності та доступності уточнюйте у сертифікованих дилерів.

Індивідуалізація

19-дюймові легкосплавні диски SIRIUS
чорні*
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ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.4 TSI / 110 кВт

1.4 TSI / 110 кВт 4x4

1.4 TSI / 110 кВт 4x4

2.0 TSI / 132 кВт 4x4

2.0 TDI / 110 кВт 4x4

2.0 TDI / 110 кВт 4x4

2.0 TDI / 140 кВт 4x4

Бензиновий
із турбонаддувом,
система
безпосереднього
впорскування

Бензиновий
із турбонаддувом,
система
безпосереднього
впорскування

Бензиновий
із турбонаддувом,
система
безпосереднього
впорскування

Дизельний
із турбонаддувом,
система Common Rail

Дизельний
із турбонаддувом,
система Common Rail

Дизельний
із турбонаддувом,
система Common Rail

ДВИГУН

Бензиновий
із турбонаддувом,
система
безпосереднього
впорскування
4 / 1395

4 / 1395

4 / 1395

4 / 1984

4 / 1968

4 / 1968

4 / 1968

Макс. потужність/Оберти (к.с./хв )

110 / 5000–6000

110 / 5000–6000

110 / 5000–6000

132 / 3900–6000

110 / 3500–4000

110 / 3500–4000

140 / 3500–4000

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

250 / 1500–3500

250 / 1500–3500

250 / 1500–3500

320 / 1400–3940

340 / 1750–3000

340 / 1750–3000

400 / 1750–3250

Норма викидів в атмосферу

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6**

EU6**

EU6**

Паливо

Неетилований
бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований
бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований
бензин,
мін. ROZ 95*

Неетилований
бензин,
мін. ROZ 95*

Дизельне

Дизельне

Дизельне

Макс. швидкість (км/год)

198 (197)

197 (196)

194 (192)

207 (205)

197 (195)

194 (192)

210 (209)

Прискорення 0–100 км/год (с)

9,6 (9,7)

9,8 (9,9)

9,9 (10,1)

8,0 (8,2)

9,5 (9,8)

10,2 (10,1)

8,9 (9,1)

Витрата палива 99/100 (л/100 км)
міський цикл

Кількість циліндрів/об’єм двигуна (см3)
-1

ПОТУЖНІСТЬ

7,5/7,4*

8,3/8,2*

8,5/8,4*

9,1/9,0*

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

6,8/6,7*

6,6

заміський цикл

5,6/5,5*

6,0/5,9*

6,3/6,2*

6,4/6,3*

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

5,2/5,1*

5,3

комбінований цикл

6,3/6,2*

6,9/6,8*

7,1/7,2*

7,4/7,3*

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

5,7/5,6*

5,7

Викиди CO2 (г/км)

143/141*

155/153* (156/154*)

163/161*

170/168*

141/139* (144/142*)

149/147*

150 (151)

Діаметр розвороту (м)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

ПРИВОД
Тип

Передній

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

4x4

Зчеплення

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне
однодискове

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне
однодискове

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Коробка передач

Автоматична
6-ступінчата DSG

Механічна
6-ступінчата

Автоматична
6-ступінчата DSG

Автоматична
7-ступінчата DSG

Механічна
6-ступінчата

Автоматична
7-ступінчата DSG

Автоматична
7-ступінчата DSG

Споряджена маса (у стандартній версії,
вага водія — 75 кг) (кг)

1546 (1589)

1610 (1653)

1625 (1668)

1695 (1738)

1705 (1748)

1740 (1783)

1752 (1795)

Вантажопідйомність — вкл. водія
та додаткове обладнання (кг)

650 (733)

675 (757)

675 (756)

675 (752)

675 (710)

675 (768)

675 (767)

Загальна вага (кг)

2121 (2299)

2210 (2368)

2225 (2383)

2295 (2453)

2305 (2383)

2340 (2498)

2352 (2510)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

750

750

750

750

750 (–)

750

750

Навантаження причепа з гальмами — 12%
(макс., кг)

1800

2000

2000

2200 (2000)

2000 (–)

2500 (2000)

2500 (2000)

Об’єм паливного бака (л)

58

58

60

60

60

60

60

Технічні характеристики

ВАГА

( ) Для 7-місної версії моделі.
* Для моделей, обладнаних шинами з низьким опором коченню.
– Дані не були доступні під час підготовки видання до друку.
** Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична нейтралізація
відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту (NOx).
Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 13 л, якого достатньо для пробігу 13000 км.
Всі двигуни оснащені системою Start/Stop та системою рекуперації енергії.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Габаритні розміри

Тип

5/7-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

4697 / 1882

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,323–0,334 (0,324–0,341) залежно від моделі двигуна

Висота (мм)

1676 (1673)

Колісна база (мм)

2791

Передня вісь

Шасі
Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм)

1586/1576

Задня вісь

Багатоважільна підвіска з поздовжнім і поперечним важелями та торсіонним
стабілізатором

Дорожній просвіт (мм)

187 (188)

Внутрішні розміри

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

– передні гальма

Дискові із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Ширина салону передня/задня частина (мм)

1527/1510 (1527/1511/1270)

– задні гальма

Дискові

Корисна висота салону передня/задня частина (мм)

1020/1014 (1020/1015/905)

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Об’єм багажного відділення (макс. л):

Диски

7.0J x 17"

без запасного колеса, спинки задніх сидінь – підняті/опущені

Шини

215/65 R17

720/2065 (270/2005)

19,1°
,

15,7°

1586

1576

2087

1882

1379

720 л
1165

1510

1527

1014

1676

1020

5-МІСНА МОДЕЛЬ

898

2791

1009

4697

19,1°
,

15,3°

1586

1576

2087

1882

898

2791
4697

1009

1381

1270

Технічні характеристики

270 л
477

1511

1527

905

1015

1676

1020

7-МІСНА МОДЕЛЬ

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);
Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир:
«Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536;
Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Адамант-Груп», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький:
«Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь:
«Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр»,
(03131) 3 1332; Нова Каховка: «Автоцентр Новая Каховка», (05549) 4 5495; Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Автоцентр Одеса», (048) 707 8855;
Полтава: «Автоцентр Полтава», (0532) 59 8667; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль:
«Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070;
Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 41 5051; (050) 318 8804; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы»,
(0472) 33 9222; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: «Полтавакар», (0532) 59 8673; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.02.2017.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.

ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну,
обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін без попереднього повідомлення про
це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо
дещ
відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 лютого 2017 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
www.eurocar.com.ua

http://www.facebook.com/skoda.ua

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.com

