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PREDSTAVUJEME VÁM
NOVÝ DRUH SUV
Úplne nová vízia toho, čím by malo SUV byť – ohromujúci dizajn
exteriéru modelu KODIAQ je rovnako robustný a zároveň krásny.
Vďaka pohonu 4×4 zvládne akýkoľvek terén bez námahy, zatiaľ čo
mnohé funkcie v interiéri, veľkorysý priestor a neporovnateľný komfort
zlákajú celú rodinu na dobrodružstvo. A ako vždy, s početnými
Simply Clever prvkami si jazdu skutočne užijete.

KODIAQ je ďalším príkladom našej filozofie vyrábať automobily
s krásnym dizajnom, ktoré sú orientované na pasažierov tak,
ako keď sme začínali.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

EXTERIÉR
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DRSNÁ KRÁSA
Pripravená vydať sa aj do tých najťažších podmienok – ŠKODA
KODIAQ vyžaruje majestátnu silu. Nový dizajn formujú presné
a ostré línie, ktoré sú charakteristické pre nový rad SUV vozidiel
značky ŠKODA. Vďaka nim je osobitá, emotívna a nadčasová.
Pri pohľade z diaľky aj pri skúmaní detailov vidíte, že dizajn
a funkčnosť sú v dokonalej harmónii. KODIAQ predstavuje
masívnu krásu, ktorá spája masívnu karosériu s impozantnými
off-road vlastnosťami.

SVETLOMETY A HMLOVÉ SVETLÁ
Koncepcia predných svetlometov je
jedným z charakteristických prvkov modelu
KODIAQ. Umiestnenie ostro rezaných
hmlových svetiel vo výške masky chladiča,
kde sú chránené pred poškodením, jasne
naznačuje ambície tohto terénneho vozidla.
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PRI POHĽADE ZOZADU
Strieborný strešný nosič zdôrazňuje
príťažlivosť exteriéru. Zvislé čierne
nadstavce, ktoré sa spájajú so strešným
spojlerom a ohraničujú zadné sklo, zlepšujú
aerodynamiku. Zadné svetlá prechádzajú
hlboko do bočných nárazníkov, aby dokonale
osvetľovali vozidlo zboku.

PRI POHĽADE ZBOKU
Ostré línie v spojení s hladkým povrchom
vytvárajú jedinečné javisko na súhru svetla
a tieňa. Hranaté podbehy kolies, šikmé
lapače nečistôt s plastovými hranami
a ochranné kryty prahov potvrdzujú,
že tento automobil sa cíti doma aj
na špinavých cestách.
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Dizajn

PRAHOVÉ LIŠTY
Štýl a praktickosť vozidla podčiarkujú
ozdobné prahové lišty s nápisom KODIAQ.

OCHRANNÁ LIŠTA
Ochranná lišta pod hranou batožinového
priestoru chráni nárazník pred poškodením
pri manipulácii s nákladom. Bližší pohľad
na lištu odhaľuje motív v štýle včelieho plástu.

9
Dizajn

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
KODIAQ otvára vďaka elektricky ovládanej
presklenej panoramatickej streche nové obzory.
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SVETLÁ
Vozidlo pôsobí sebavedome aj vďaka charakteristickému tvaru C,
ktorý je typickým prvkom automobilov ŠKODA.
Zadné svetlá prechádzajú do bočných nárazníkov, takže dokonale
osvetľujú vozidlo aj zboku.
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FULL LED SVETLOMETY
S FUNKCIOU AFS A HMLOVÉ SVETLÁ
KODIAQ ponúka na výber dva typy
svetlometov a hmlových svetiel.
LED svetlomety majú vysoký výkon
a vysokú energetickú účinnosť. Systém
AFS (Adaptive Frontlight System)
reguluje intenzitu osvetlenia podľa
konkrétnych podmienok (napríklad
mesto, diaľnica, jazda v daždi) a hlavné
svetlomety disponujú atraktívnym
integrovaným pásom denných
LED svetiel.

Dizajn

ZADNÉ LED SVETLÁ
Zadné svetlá sú v štandardnej výbave vybavené
LED technológiou a kryštalický dizajn poukazuje
na český kubizmus a tradíciu výroby skla
v krajine. Vozidlo pôsobí sebavedome aj vďaka
ostrým líniám a charakteristickému tvaru C,
ktorý je pre automobily ŠKODA taký typický.

INTERIÉR
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VNÚTORNÁ
KRÁSA

Vytvorte si útulný a komfortný priestor
s ambientným osvetlením interiéru
pre dokonalú atmosféru na každej ceste.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Je len na vás, či si vyberiete jednu
obľúbenú farbu alebo si každý deň
doprajete iný odtieň. Ambientné
osvetlenie ponúka desať
príťažlivých farebných variantov.

Dizajn

OSVETLENIE PRIESTORU NA NOHY
Diskrétne osvetlenie dodá priestoru
výnimočnosť. Doprajte si maximálny
komfort s osvetlením interiéru
a počas jazdy si užívajte diskrétne
osvetlené prostredie.

Zelené ambientné osvetlenie

Modré ambientné osvetlenie

Červené ambientné osvetlenie

Dizajn
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KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE
SVET SO SEBOU

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu vozidla z ľubovoľného
miesta na vašom mobilnom telefóne aj
s adresou, časom a s dátumom zaparkovania.

Konektivita

KODIAQ vám umožňuje ostať v pripojení, kdekoľvek sa
nachádzate. Byť online plne a trvalo neznamená mať len
prístup k zábave a k informáciám, ale aj k pomoci na cestách.
Funkcia ŠKODA CONNECT je vašou bránou do sveta
neobmedzených komunikačných možností.

INFOTAINMENT ONLINE
S týmito informačnými službami budete mať prehľad
o aktuálnej dopravnej situácii. Zahŕňa napríklad navigáciu,
aktualizované dopravné informácie, ceny pohonných hmôt či
informácie o parkovacích miestach a o počasí.

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o vašej ceste, napríklad
o priemernej spotrebe, priemernej rýchlosti,
vzdialenosti a o čase jazdy, sú k dispozícii
v prehľadnej podobe.
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TLAČIDLO SOS
Konektivita modelu KODIAQ
zahŕňa aj linku SOS. Tento
núdzový systém sa aktivuje
stlačením červeného tlačidla
v hornom paneli. V prípade
havárie sa núdzová linka
vytáča automaticky.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad
o počasí na mieste alebo
v cieľovej destinácii
s podrobnou predpoveďou
vrátane výstrah pred zrážkami.

Konektivita

ČERPACIE STANICE
Zistite si vzdialenosť, typ čerpacej stanice aj
súčasné ceny pohonných hmôt. Informácie
sa vám zobrazia v reálnom čase. Systém
automaticky rozozná a zobrazí správny typ
paliva pre vaše vozidlo.
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SYSTÉM INFOTAINMENT
NA CESTÁCH
Infotainment sa posunul vpred míľovými krokmi: môžete sa tešiť
na príťažlivý dizajn a na mnohé úžasné funkcie. A čo je ešte lepšie,
vaše deti sa na cestách už nikdy nebudú nudiť.

APLIKÁCIA MyŠKODA
Zoznámte sa s Paulom, interaktívnym asistentom aplikácie
MyŠKODA (pre operačné systémy Android a iOS), ktorý vám pomôže
v rozličných každodenných situáciách. Poskytne vám napríklad
prístup k informáciám o vašom vozidle, úplný popis ovládacích funkcií
alebo vám ukáže, čo znamenajú jednotlivé indikátory. Paul vás tiež môže upozorniť
na dôležité dátumy vo vašom diári.

Konektivita

FUNKCIA SMARTLINK+
Vďaka systému SmartLink+ (balík
konektivity ŠKODA podporujúci
MirrorLink®, Apple CarPlay
a Android Auto) infotainment
systém vozidla umožňuje vodičovi
bezpečne používať telefón
počas šoférovania. Táto funkcia
umožňuje pripojiť smartfón
k vozidlu prostredníctvom Wi-Fi
pripojenia a zobraziť zaujímavé
údaje o jazde, napríklad o spotrebe
paliva a dynamike jazdy či
servisné informácie.*

* Podmienky používania a informácie
o kompatibilite s funkciou SmartLink+
nájdete na našej webovej lokalite.
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PHONE BOX PRIEHRADKA
Praktická priehradka
na telefón, nachádzajúca
sa pred rýchlostnou pákou,
zosilňuje signál pre vaše
mobilné zariadenie. Súčasne
bezdrôtovo dobíja telefón
počas jazdy.

COLUMBUS
3D navigačný systém Columbus
zahŕňa 8" displej s komfortným
dotykovým ovládaním. Zariadenie
ponúka mnohé funkcie vrátane
pripojenia Bluetooth, systému
SmartLink+ a technológie Wi-Fi.
V ponuke je s integrovaným
telefónnym modulom kompatibilným
s rýchlym pripojením na internet
s technológiou LTE. O dokonalú
kvalitu zvuku sa postarajú štyri
predné a štyri zadné reproduktory.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIA
Vodičom môže byť len jeden, ale aj pasažieri na zadných sedadlách si
jazdu môžu užívať. Multimediálny držiak umožňuje bezpečné upevnenie
tabletu do opierky hlavy na prednom sedadle alebo do príručného
operadla na zadnom sedadle.

Konektivita

SOUND SYSTEM CANTON
Doprajte si absolútnu čistotu zvuku, či už hudby alebo
hovoreného slova, so zvukovým systémom Canton
s desiatimi reproduktormi vrátane reproduktora
v prístrojovej doske a subwoofera v batožinovom
priestore. Celkový výkon systému je 575 W.

KOMFORT
A
SIMPLY
CLEVER
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STVORENÝ
PRE KOMFORT

Komfort

KODIAQ vám umožní urobiť z bežnej cesty mimoriadne
príjemný zážitok. Doprajte si luxus na ceste do práce alebo
za nákupmi, deťom na ceste do školy alebo na výlete
za priateľmi. Vydajte sa na obyčajné miesta,
ale v mimoriadnom pohodlí.

KESSY
Vozidlo vybavené
systémom KESSY
(bezkľúčové odomykanie,
zamykanie a štartovanie)
má tlačidlo Štart/Stop
na stĺpiku riadenia
na bezkľúčové štartovanie
a vypínanie motora.

TROJRAMENNÝ VOLANT S VYHRIEVANÍM
Multifunkčný kožený volant, ktorý vám umožní ovládať
rádio, telefón a prípadne aj prevodovku DSG (Direct Shift
Gearbox), môže byť navyše aj vyhrievaný. Tri úrovne intenzity
vyhrievania garantujú maximálny komfort.

25
OSTREKOVAČE SVETLOMETOV
Vstavané vysúvacie ostrekovače
svetlometov si hravo poradia
s prachom aj s blatom.

TEMPOMAT
Okrem udržiavania nastavenej
rýchlosti vám tempomat
ponúka aj možnosť zvýšiť
alebo znížiť rýchlosť
bez použitia pedálov.

PERSONALIZÁCIA
Infotainment systém umožňuje vodičom vytvárať a ukladať vlastné individuálne
preferencie, napríklad nastaviť profil jazdy, elektricky nastaviť polohu sedadla
vodiča, klimatizáciu, rádio a navigačný systém. K prispôsobenému vozidlu sa
dodávajú tri kľúče. Ak týmto kľúčom odomknete vozidlo, funkcie sa automaticky
nastavia podľa uložených nastavení vodiča.

OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Nástupné body s technológiou LED, ktoré osvetľujú priestor
nastupovania, sa nachádzajú vo vonkajších spätných zrkadlách.
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Komfort

TROJZÓNOVÁ KLIMATIZÁCIA CLIMATRONIC
S týmto najmodernejším klimatizačným systémom
môžete nastaviť rôznu teplotu pre vodiča, spolujazdca
aj pre pasažierov na zadných sedadlách. Vybavená je
tiež senzorom vlhkosti, ktorý redukuje zahmlievanie
čelného skla, a senzorom slnečného svetla.

SKLOPNÉ OPERADLÁ
Sklopné operadlo sedadla
spolujazdca zlepšuje variabilitu
vozidla a umožňuje prepravovať
predmety mimoriadnych rozmerov.

LOUNGE STEP
Táto šikmá opierka na nohy
pred zadnými sedadlami sa prichytáva
k textilným koberčekom a pomáha
zvyšovať komfort na dlhých cestách.
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ROLETKY NA ZADNÉ BOČNÉ SKLÁ
Mechanické roletky výrazne zvyšujú komfort
cestujúcich na zadných sedadlách za slnečných dní.
Roletky sú súčasťou Family paketu.

PAKET NA SPANIE
S paketom na spanie si cestujúci na zadných sedadlách môžu
počas dlhých ciest sladko pospať. Súčasťou paketu sú pohodlné
opierky hlavy a prikrývky.

Komfort

ZADNÁ STRANA JUMBO BOXU
Na zadnej strane úložného priestoru
Jumbo Box sa nachádza 230 V elektrická
zásuvka a zásuvka USB. Ak je vozidlo
vybavené trojzónovou klimatizáciou,
nachádzajú sa tu aj ovládače pre pasažierov
na zadných sedadlách.

Simply Clever
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MALÍ POMOCNÍCI
ZNAČKY ŠKODA
Život je ľahší, keď je vybavenie praktické. KODIAQ
prichádza s funkciami vychádzajúcimi z vašich
skutočných potrieb a zahŕňa dômyselné aj intuitívne
prvky Simply Clever.

DRŽIAK NA PARKOVACÍ
LÍSTOK
V situáciách, keď potrebujete
uložiť parkovací lístok
na viditeľnom mieste, je riešenie
jednoduché. Vozidlo je vybavené
držiakom na parkovací lístok
pod čelným sklom.

OCHRANA HRANY DVERÍ
Pri otvorení bočných dverí sa vysunie
plastový pás a zakryje ich okraj.
KODIAQ tak chráni sám seba pred
poškodením a zároveň je aj ohľaduplný
k iným vozidlám. Táto funkcia je skvelá
na úzkych parkovacích miestach.

ŠKRABKA NA ĽAD
Škrabka je uchytená
na uzávere hrdla palivovej
nádrže a môžete ju tam
odložiť, aj keď je mokrá.
Vozidlá so vznetovým
motorom sú vybavené
ochranou proti natankovaniu
nesprávneho paliva.

Simply Clever

ÚLOŽNÉ PRIESTORY NA DÁŽDNIKY
Dômyselné úložné priestory s dvomi originálnymi dáždnikmi
ŠKODA sa nachádzajú na vnútornej strane oboch predných
dverí. Sú skonštruované tak, aby odvádzali vodu z vozidla,
vďaka čomu interiér ostane suchý.
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PRIEHRADKA PRED SPOLUJAZDCOM
Objavte tento prekvapivo veľký úložný
priestor s uzatvárateľným vekom v hornej
časti palubnej dosky pred spolujazdcom.

Simply Clever

SPODNÁ ÚLOŽNÁ PRIEHRADKA
Uzavretá vyklápacia úložná priehradka
v dolnej časti prístrojovej dosky pred
spolujazdcom môže byť klimatizovaná,
aby ste do nej mohli na cestách odložiť
chladené potraviny pre deti.
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JUMBO BOX
Priestranný úložný priestor sa nachádza v prednej lakťovej opierke. Môžete doň bezpečne
uložiť elektroniku alebo chladené potraviny, takže ostanú dlhšie čerstvé.
Jumbo Box môže byť vybavený aj držiakmi na nápoje.

ZÁSUVKY POD PREDNÝMI SEDADLAMI
Skrytý úložný priestor na rôzne drobnosti sa nachádza pod sedadlami vodiča
a spolujazdca. V ponuke je pre vozidlá s manuálne nastaviteľnými sedadlami.

DRŽIAKY NA FĽAŠE A NA MOBILNÉ TELEFÓNY
Nezabudli sme ani na pohodlie cestujúcich na sedadlách v treťom rade. Ocenia držiaky
v bočnom kryte batožinového priestoru.

Simply Clever

PRIESTOR NA SLNEČNÉ OKULIARE
Táto praktická priehradka nad vnútorným spätným zrkadlom je na dosah ruky vodiča
aj spolujazdca.
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Simply Clever

ODKLADACIE PRIESTORY
V PREDNÝCH DVERÁCH
V priestrannom odkladacom priestore
v predných dverách nájdete držiak
na 1,5-litrovú fľašu a gumový popruh.
Môžete sem umiestniť napríklad aj
vyberateľný odpadkový kôš.

ÚLOŽNÝ BOX VODIČA
Vodič má k dispozícii praktickú
vyklápaciu úložnú priehradku
priamo pod volantom.

REFLEXNÉ VESTY
Vesty môžete odložiť do
odkladacích priestorov
v predných a zadných dverách,
kde budú vždy na dosah ruky.
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Simply Clever

SKLADACIE STOLÍKY
Skladacie stolíky s držiakmi na nápoje, vstavané
do operadiel oboch predných sedadiel, možno
použiť nielen na občerstvenie.

PRIESTOR PRE VŠETKÝCH
Aká veľká je vaša rodina? Verzia modelu
KODIAQ s voliteľným tretím radom sedadiel
poľahky odvezie až sedem osôb. Elegantný
a funkčný interiér vzbudzuje dôveru
a evokuje pokojnú atmosféru. Digitálne
zdokonalenie hlasu prenáša hlas vodiča
a spolujazdca do zadnej časti vozidla na ešte
lepšie spojenie s priateľmi a s rodinou
na výletoch za dobrodružstvami.
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BATOŽINA
BEZ PROBLÉMOV

Simply Clever

Pohľad za piate dvere vás nadchne, pretože KODIAQ
ponúka bezkonkurenčný objem batožinového priestoru
a výnimočnú variabilitu. Okrem toho ponúka aj celý rad
detailov a riešení Simply Clever, ktoré si môžete vybrať
podľa vlastných potrieb.

VIRTUÁLNY PEDÁL
Ako otvoríte batožinový priestor
s plnými rukami? Stačí prejsť
pod ním nohou a je to – piate dvere
sa otvoria automaticky! Virtuálny
pedál umožňuje bezkontaktný
prístup a je k dispozícii výlučne
s elektricky ovládanými piatymi
dverami a so systémom KESSY
(bezkľúčové odomykanie, zamykanie
a štartovanie).
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ŤAŽNÉ ZARIADENIE
KODIAQ má sklopné ťažné zariadenie
s elektrickým vysúvaním. Ovládač sa nachádza
v batožinovom priestore. Ťažná kapacita
vozidla je až 2,5 tony.

LED SVIETIDLO
Praktické vyberateľné LED
svietidlo sa nachádza na ľavej
strane batožinového priestoru.
Dobíja sa automaticky
pri zapnutom motore.

Simply Clever

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením
tlačidla na diaľkovom ovládači alebo vo dverách
vodiča, čo je obzvlášť užitočné v nepriaznivom
počasí. Môžete tiež nastaviť hornú polohu dverí
tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Tlačidlo
na zatvorenie piatych dverí sa nachádza aj
priamo na samotných dverách.
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PRIESTOR
PRE RODINU

Simply Clever

Interiér s piatimi miestami na sedenie

OBJEM
V prípade päťmiestneho usporiadania interiéru
máte k dispozícii 720 litrov batožinového
priestoru a so sklopenými zadnými sedadlami
až 2 065 litrov. Zadné sedadlá je možné
sklopiť pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza
v batožinovom priestore.
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OBOJSTRANNÝ KOBEREC
Bežne máte koberec otočený elegantnou tkaninou
smerom nahor. Podľa potreby ho môžete ľahko otočiť
a používať odolnú, umývateľnú gumovú stranu.

MEDZIPODLAHA
S dvojitým dnom sa spodok batožinového
priestoru presunie na úroveň nakladacej hrany
a uľahčí vám manipuláciu s batožinou. Zároveň
slúži ako diskrétny odkladací priestor.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Jedna vodorovná a dve zvislé sieťky
zvyšujú flexibilitu batožinového
priestoru a zároveň pevne zaisťujú
prepravované predmety.

Simply Clever

HÁČIKY
S robustnými sklopnými
háčikmi na bočných stranách
batožinového priestoru je
preprava tašiek jednoduchšia
a bezpečnejšia.
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PRIESTOR PRE
HOSTÍ

Simply Clever

Interiér so siedmimi miestami na sedenie

OBJEM
Vďaka variabilite interiéru dokážete aj v tomto
usporiadaní už za pár minút získať dostatok miesta
na prepravu rozmernej batožiny. Sklopením tretieho
radu sedadiel získate až 630 litrov. Sklopte aj druhý
rad a získate masívnych 2 005 litrov.
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DVOJITÉ DNO
Keď používate tretí rad
sedadiel, treba odstrániť
kryt batožinového
priestoru. Na odloženie
krytu slúži osobitný
úložný priestor v dvojitom
dne – takže kryt nemusíte
skladovať v garáži
ani doma.

HÁČIKY
Zaveste tašky na vyklápacie háčiky a počas
jazdy všetko zostane na svojom mieste.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Sedemmiestna verzia je vybavená aj praktickými sieťkami,
s ktorými je vozidlo ešte univerzálnejšie. V batožinovom priestore
nájdete háčiky na sieťky, ktoré vám pomôžu zachovať všetko
vo vozidle na svojom mieste a batožinu zaistia pred posúvaním.

Simply Clever

DOPLNKY V BATOŽINOVOM PRIESTORE
Tieto doplnky sú odložené v priehradkách
za zadnými podbehmi kolies a slúžia
na zaistenie batožiny pred
nežiaducim pohybom.

BEZPEČNOSŤ
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POMOC
NA DOSAH RUKY

Bezpečnosť

Urobili sme všetko preto, aby ste dorazili do cieľa
bezpečne. KODIAQ je vybavený veľkým množstvom
asistentov, ktoré vám umožnia pohotovo reagovať
na rôzne situácie. Niektoré z týchto systémov dokážu
aj autonómne zabrániť hroziacej zrážke.

KAMERY SNÍMAJÚCE OKOLIE VOZIDLA
Za volantom sa budete cítiť oveľa istejšie vďaka kamerám, ktoré
snímajú priestor po celom obvode vozidla. Sú umiestnené v maske
chladiča, vo vonkajších spätných zrkadlách a v rukoväti piatych dverí.
Obraz sa v reálnom čase prenáša na displej infotainment systému,
takže na prípadné prekážky dokážete zareagovať ešte rýchlejšie.

PARKOVACÍ ASISTENT
Minimalizujte problémy
s parkovaním v stiesnených
priestoroch pomocou
parkovacieho asistenta.
Automaticky vyberie
vhodné parkovacie miesto
v rade pozdĺžne alebo
kolmo parkujúcich vozidiel.
Pri pozdĺžnom parkovaní mu
stačí priestor len o 60 cm dlhší
než samotné vozidlo.
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ASISTENT V DOPRAVNEJ ZÁPCHE
Cieľom tejto funkcie je uľahčiť šoférovanie
vozidiel s prevodovkou DSG v dopravných
zápchach. Ovládaním motora, bŕzd a riadenia
rozbieha vozidlo, pribrzďuje a zatáča, a tak
kopíruje pohyb okolitých vozidiel (pri rýchlosti
do 60 km/hod.).

Bezpečnosť

TRAILER ASSIST
Potrebujete zaparkovať vozidlo
s prívesom? S asistentom
Trailer Assist je parkovanie
jednoduchšie a bezpečnejšie.
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TRAVELLER ASSIST
Tento pomocník využíva spoluprácu
multifunkčnej kamery a navigačného
systému na rozpoznávanie a zobrazenie
vybraných dopravných značení na displeji
Maxi DOT a na navigačnom paneli.

Bezpečnosť

DRIVER ALERT
Tento šikovný asistenčný
systém vyhodnocuje údaje
zo senzorov posilňovača riadenia
na detekciu únavy vodiča. Keď
systém zistí, že vodič je unavený,
na displeji Maxi DOT sa zobrazí
upozornenie, aby si vodič
urobil prestávku.

AUTO LIGHT ASSIST
Tento asistent automaticky prepína medzi
diaľkovými a stretávacími svetlami pre zvýšený
komfort a bezpečnosť cestnej premávky.
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Nad rámec základnej funkcie
tempomatu dokáže tento
asistenčný systém s radarovým
zariadením v maske chladiča
udržiavať bezpečný odstup
od vozidiel idúcich pred vami.

LANE ASSIST
Udržanie vozidla
v správnom jazdnom
pruhu môžete zveriť
do rúk Lane Assist.
Prípadné zásahy sa
zobrazujú na displeji
Maxi DOT.

BLIND SPOT DETECT
Funkcia Blind Spot Detect pomocou radarových senzorov
v zadnom nárazníku monitoruje mŕtvy uhol za vozidlom a vedľa
vozidla. Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých vozidiel
upozorňuje vodiča a predchádza nepríjemným situáciám.

Bezpečnosť

ASISTENT NA CÚVANIE
Tento pomocník je
dodávaný ako súčasť
systému Blind Spot Detect.
Používa rovnaké radarové
senzory a pomáha bezpečne
vycúvať z neprehľadného
parkovacieho miesta.
Ak zistí hroziace
nebezpečenstvo, dokáže
automaticky zabrzdiť.
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BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE.
AJ NA DRUHOM...

Bezpečnosť

V extrémnych situáciách, keď vodič už nedokáže
aktívne ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú
kontrolu pasívne bezpečnostné prvky vozidla
– napríklad airbagy. Vaše vozidlo môže byť
vybavené až deviatimi.

AIRBAG VODIČA A SPOLUJAZDCA
Airbag vodiča je uložený vo volante, airbag
spolujazdca sa nachádza v prístrojovej doske.
Podľa potreby ho možno vypnúť, keď je na prednom
sedadle namontovaná detská sedačka.

KOLENNÝ AIRBAG
Tento airbag sa nachádza
pod stĺpikom volantu
a chráni kolená a holenné
kosti vodiča.
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HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové airbagy aktivujú,
vytvoria stenu, ktorá chráni
cestujúcich na predných a zadných
sedadlách pred zranením hlavy.

Bezpečnosť

BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia panvu a hrudník
cestujúcich v prípade bočného nárazu.
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CHRÁNI VAŠICH
NAJMENŠÍCH

Bezpečnosť

KODIAQ je vynikajúca voľba pre každého, kto chce
zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť svojich detí na cestách.
Spoľahlivá a robustná karoséria, ktorá je vybavená
mnohými modernými bezpečnostnými prvkami, chráni
malých cestujúcich za každých okolností. Doprajte si pocit
maximálnej istoty aj vy.

PRIESTOR PRE DETI
Vaše deti budú na zadných sedadlách
v absolútnom bezpečí a pohodlí. Aj
usádzanie detí na sedadlo je pohodlné
vďaka veľkým bočným dverám
a veľkému priestoru v zadnej časti
kabíny. Príprava na namontovanie
dvoch detských sedačiek s úchytkami
ISOFIX sa nachádza na zadných
krajných sedadlách.

ELEKTRICKÁ DETSKÁ POISTKA
Stačí jedno stlačenie tlačidla a cestovanie
bude pre vaše deti ešte bezpečnejšie.
Detská poistka im zabráni otvoriť zadné
okná a dvere. Elektrická detská poistka
je súčasťou Family paketu.

Bezpečnosť
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VÝKON

54
Výkon

SILA
PRÍRODY

Každá rodina má svoj vlastný príbeh: výlety do hôr alebo dlhé
jazdy po diaľnici. Výlet s prívesom. Dobrodružstvo v meste
alebo v teréne. Bez ohľadu na príbeh máme tú správnu
alternatívu pre každú rodinu. V každom prípade však ponúkame
dynamiku v spojení s vynikajúcou spotrebou paliva.

ADAPTÍVNY PODVOZOK
Adaptívny podvozok priebežne vyhodnocuje rôzne jazdné situácie (brzdenie, zrýchľovanie, zatáčanie) a prispôsobuje
charakteristiky tlmičov a riadenia. Ako súčasť infotainment systému vám umožní vybrať jeden zo šiestich profilov podľa vašich
konkrétnych potrieb: Normálny, Komfortný, Eco, Športový, Individuálny alebo Sneh (exkluzívne s pohonom 4×4). Stačí jediné
stlačenie tlačidla a KODIAQ sa zmení z pohodlného auta na majstra serpentín.
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PREVODOVKA
V závislosti od motorizácie
môže byť vozidlo vybavené
6-stupňovou manuálnou
prevodovkou a 6- alebo
7-stupňovou prevodovkou DSG
(Direct Shift Gearbox).

VZNETOVÉ MOTORY
S ohľadom na environmentálnu a emisnú normu (EU6) je vo vznetových
motoroch s výkonom 110 kW a 140 kW použitý systém selektívnej katalytickej
redukcie. Systém vstrekuje aditívum AdBlue® na znižovanie množstva oxidov
dusíka (NOx). Objem nádrže na aditívum AdBlue® je 13,7 litra a spotreba závisí
od konkrétneho štýlu jazdy.

Výkon

ZÁŽIHOVÉ MOTORY
Ponúkané zážihové motory dosahujú
výkon 92 kW, 110 kW a 132 kW.
Zaujímavou možnosťou je aj motor
2,0 TSI s výkonom 132 kW s B cyklom
pre nižšiu spotrebu paliva a aj emisií
pri prevádzke s čiastočným zaťažením.
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Výkon

DO KAŽDÉHO
PROSTREDIA

POHON VŠETKÝCH KOLIES
Pohon 4×4 zabezpečuje medzinápravová elektronicky ovládaná viaclamelová spojka. Spojenie
zadnej nápravy prebieha automaticky, takže v bežných podmienkach vozidlo môže využívať výhody
pohonu predných kolies a v extrémnych podmienkach vynikajúcu trakciu pohonu 4×4.

KODIAQ s pohonom 4×4 má dobrodružného
ducha a veľký potenciál. Prirodzene oceníte jeho
skvelú ovládateľnosť pri bežnej jazde, ale najviac si
ho užijete v teréne. Vysoké kopce, hlboké údolia,
štrk, bahno, sneh, výtlky? Žiaden problém.
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PROFIL SNEH
Voľba jazdného profilu
pre verziu 4×4 zahŕňa aj profil
Sneh, ktorý garantuje dobrú
ovládateľnosť aj na povrchu
s nízkou priľnavosťou.

OFF-ROAD PROFIL
Vďaka inteligentnému profilu na jazdu v teréne, ktorý
pracuje pri rýchlosti do 30 km/hod., zvládnete aj
náročný terén. Systém prispôsobuje charakteristiku
motora, elektronických asistentov a stabilizačných
systémov. Aktivované funkcie sa zobrazujú
na displeji infotainment systému.

Výkon

DSG A 4×4
Nech sú podmienky akékoľvek,
užívajte si absolútne pohodlie
a úsporu paliva vďaka pohonu
všetkých kolies a automatickej
6- alebo 7-stupňovej prevodovke DSG
(Direct Shift Gearbox).

PRISPÔSOBENIE
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ACTIVE

Štandardná výbava verzie Active zahŕňa vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky
dverí vo farbe karosérie, čierny strešný nosič, kožený multifunkčný volant
a hlavicu rýchlostnej páky, tónované sklá, zadné LED svetlá, LED denné svetlá
a tretie LED brzdové svetlo. Ďalej zahŕňa napríklad aj diaľkové ovládanie
s centrálnym zamykaním, rádio Swing, elektricky ovládané predné a zadné
okná, klimatizáciu, priestor na slnečné okuliare či elektromechanickú
parkovaciu brzdu.

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Nano Grey Metallic

Prispôsobenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Nano Grey Metallic
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AMBITION

Štandardná výbava verzie Ambition zahŕňa dvojzónovú automatickú
klimatizáciu, tempomat, rádio Bolero, elektricky sklopné vonkajšie spätné
zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru, ochranu hrán dverí, osvetlenie
priestoru na nohy, Jumbo Box, úložné priestory na dáždniky v predných
dverách vrátane dáždnikov, sieťky v batožinovom priestore a ďalšie.

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Anthracite Light Brushed

INTERIÉR AMBITION ČIERNY / HNEDÝ
Dekor Mistral

Prispôsobenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Anthracite Light Brushed
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Prispôsobenie

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Mythos Glossy Black

Štandardná výbava verzie Style zahŕňa Full LED hlavné svetlomety s funkciou
AFS, KESSY (bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie), alarm,
navigačný systém Amundsen, farebný displej Maxi DOT, parkovacie senzory
vpredu, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, chrómované
lemovanie bočných okien, strieborný strešný nosič a ďalšie.
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INTERIÉR STYLE ČIERNY / BÉŽOVÝ
Dekor Waves

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Mythos Glossy

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Mythos Glossy Black

Prispôsobenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY / BÉŽOVÝ
Dekor Waves

Béžová Alcantara® – koža – Style*

Čierna látka – Ambition

Čierna látka – Active

Prispôsobenie

Style Moonlight Beige (látkové)

Hnedá látka – Ambition

ČALÚNENIE

Čierna látka – Style
Béžová perforovaná koža – Style*
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Prispôsobenie

* Len ako mimoriadna výbava.

Čierna koža (športové sedadlá) – Ambition*, Style*

Čierna koža – Ambition*, Style*

Čierna látka – koža – Ambition*, Style*

Bežová látka – koža
– Ambition*, Style*

Čierna Alcantara® – koža – Style*

Čierna perforovaná koža – Style*
Béžová koža – Ambition*, Style*
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BIELA CANDY UNI

BIELA LASER UNI

BIELA MOON METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLANT METALÍZA

MODRÁ LAVA METALÍZA

SIVÁ QUARTZ METALÍZA

Prispôsobenie

FARBY
66

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA

HNEDÁ MAGNETIC METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

ČIERNA MAGIC METALÍZA

Prispôsobenie
SIVÁ BUSINESS METALÍZA
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DISKY
Oceľové disky 17" BORNEO

Prispôsobenie

Disky z ľahkej zliatiny 18" TRITON

Disky z ľahkej zliatiny 17" RATIKON

Disky z ľahkej zliatiny 18" ELBRUS

Disky z ľahkej zliatiny 17" MITYKAS

Disky z ľahkej zliatiny 18" TRINITY
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Disky z ľahkej zliatiny 19" SIRIUS silver

Prispôsobenie

Disky z ľahkej zliatiny 19" TRIGLAV

PRÍSLUŠENSTVO

72
Pripravte sa na skúmanie, objavovanie a spoznávanie.
Stačí, ak svoje vozidlo prispôsobíte konkrétnym prianiam
a potrebám svojej rodiny. ŠKODA Originálne príslušenstvo,
ktoré dokáže zvýšiť bezpečnosť, praktickosť a čaro vášho
vozidla, je tým najlepším riešením. Ak máte záujem pozrieť
si celú ponuku, obráťte sa na najbližšieho autorizovaného
predajcu vozidiel ŠKODA.

Príslušenstvo

BEZPEČNOSTNÝ PÁS
PRE PSA
Ak jedným z vašich
štandardných
cestujúcich je aj pes,
odporúčame vám,
aby ste si do vozidla
namontovali špeciálny
bezpečnostný pás.

DETSKÁ AUTOSEDAČKA
Detská sedačka Kidfix II XP sa
okrem pásov ISOFIX uchytáva
aj pomocou systému Top Tether
na zadnej strane. Sedačka má
tri nastaviteľné polohy (sedenie,
odpočinok a ležanie) a je určená
pre deti od 9 kg do 18 kg.
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INTELIGENTNÝ
DRŽIAK – VEŠIAK
Vešiak na šaty, ktorý sa
upevňuje na opierky hlavy
na predných sedadlách,
je mimoriadne praktický
doplnok najmä pre toho, kto
cestuje do práce v obleku.

INTELIGENTNÝ
DRŽIAK – HÁČIK
Kabelky a batohy nemusia
zaberať miesto na zadných
sedadlách. Zaveste ich
na inteligentný držiak, ktorý
sa upevňuje na opierky hlavy
na predných sedadlách.

Príslušenstvo

INTELIGENTNÝ
DRŽIAK – MULTIMÉDIÁ
Cestujúci na zadných sedadlách
určite ocenia držiak na externé
multimediálne zariadenie, ktorý
sa upevňuje na opierky hlavy
na predných sedadlách.
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PLASTOVÁ VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ak často prevážate veci, ktoré by mohli znečistiť
batožinový priestor, ideálnym riešením sú pre vás
plastová vaňa so zvýšenými okrajmi a hliníková priečka,
pretože sa dajú ľahko vybrať a umyť.

DEKORATÍVNE PRAHOVÉ LIŠTY
Ponuka príslušenstva zahŕňa aj štýlové
a praktické prahové lišty s hliníkovými
vložkami do prahov predných dverí.

Príslušenstvo

OZDOBNÉ KRYTY VENTILOV
S ozdobnými krytmi ventilov bude vaše
vozidlo vyzerať štýlovo až
do najmenšieho detailu.

REKLAMNÉ
PREDMETY ŠKODA

Vyberte si z našej originálnej kolekcie darčekových predmetov, ktoré majú veľa
spoločného s modelom KODIAQ. Sú rovnako elegantné, geniálne aj pohodlné.
Ďalší značkový tovar ŠKODA nájdete na stránke eshop.skoda-auto.sk.
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2,0 TDI/110 kW
(150 k) 7°AP

TECHNICKÉ ÚDAJE – KODIAQ

2,0 TDI/110 kW
(150 k) 6° MP 4×4

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY
Dĺžka/šírka/výška (mm)

4 697/1 882/1 676 (1 673)

4 697/1 882/1 676 (1 673)

Rázvor (mm)

2 791

2 791

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

1 586/1 576

1 586/1 576

Stopový priemer otáčania (m)

12,2

12,2

Objem palivovej nádrže (l)

58 + 20 SCR

60 + 20 SCR

720/2 065 (270/2 005)

720/2 065 (270/2 005)

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

1 686 – 1 901 (1 729 – 1 934)

1725 – 1 940 (1 768 – 1 952)

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

485 – 700 (622 – 694)

485 – 700 (640 – 717)

Celková hmotnosť (kg)

2 311 (2 385 – 2 464)

2 350 (2 431 – 2 473)

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

750

750

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)

2 000

1 950

Objem batožinového priestoru
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)
Hmotnosť

MOTORY
pohon predných kolies

4×4

Druh

vznetový preplňovaný
motor s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný
motor s priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov

1 968/4

1968/4

Max. výkon (kW pri 1/min.)

110 pri 3 500 – 4 000

110 pri 3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)

340 pri 1 700 – 3 000

340 pri 1 700 – 3 000

Spojka

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná
jednokotúčová

Prevodovka

automatická 7‑stupňová DSG

mechanická 6‑stupňová

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

9,8 (10,0)

9,7 (9,0)

Maximálna rýchlosť (km/h)

198

197 (196)

Mesto (Tyre paket 1B/1C)

5,4/5,5

6,5/6,6

Mimo mesta (Tyre paket 1B/1C)

4,6/4,7

4,9/5,0

Kombinovaná (Tyre paket 1B/1C)

4,9/5,0

5,4/5,4

Emisie CO2 (g/km) (Tyre paket 1B/1C)

128/131 (129/131)

144/146 (145/146)

Palivo

nafta, CN min. 95

nafta, CN min. 95

POHÁŇACIA SÚSTAVA

VÝKONY AUTOMOBILU

Technické údaje

SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EU (l/100 km)

() Údaje pre 7-miestnu verziu
* V závislosti od výbavy vozidla
Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú namerané podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
V tomto katalógu uvádzané hodnoty sú prepočítané podľa štandardu NEDC (New European Driving Cycle) v súlade s platnými právnymi predpismi.
Hodnoty podľa štandardu WLTP Vám na vyžiadanie poskytne Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.
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ĎALŠIE ÚDAJE
Karoséria

Podvozok

Druh

5‑7 miestna, 5‑dverová s 2 oddelenými časťami

Predná náprava

zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými
ramenami a s priečnym skrutným stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

191 – 193 (191 – 192) v závislosti od motorizácie

Zadná náprava

viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi
ramenami a s priečnym skrutným stabilizátorom

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)

188 – 190 (189) v závislosti od motorizácie

Brzdová sústava

hydraulická dvojokruhová, diagonálne prepojená
brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate

Súčiniteľ odporu vzduchu CX

0,327 – 0,337 (0,329 – 0,341) v závislosti od motorizácie – predné brzdy

Vnútorné rozmery

kotúčové brzdy s vnútorným chladením
a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– zadné brzdy

kotúčové brzdy

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)

1 527/1 510 (1 527/1 511/1 270)

Riadenie

hrebeňové priamočinné
s elektromechanickým posilňovačom

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm)

1 020/1 014 (1 020/1 015/905)

Kolesá

7,0J × 17"

Pneumatiky

215/65 R 17

19.1°

15.7°

1 586

1 576

2 087

1 882

1 379

720 l
1 165

1 510

1 527

1 014

1 676

1 020

PÄŤMIESTNA VERZIA

898

2 791

1 009

4 697

1 576

2 087

1 882

898

2 791
4 697

1 009

1 270

1 381

Technické údaje

19.1°

15.3°

1 586

1 511

270 l
477

1 527

905

1 015

1 676

1 020

SEDEMMIESTNA VERZIA

AK SA VÁM O ŇOM DOBRE ČÍTA ,
EŠTE LEPŠIE SA VÁM NA ŇOM BUDE JAZDIŤ
ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE
SA NA TESTOVACIU JAZDU

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu,
ale aj pri každodenných záležitostiach.
Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom.
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte
prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to
budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.
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Aplikácia ŠKODA E-shop
Ak hľadáte ŠKODA Originálne príslušenstvo
a ŠKODA reklamné predmety, stačí navštíviť
ŠKODA E‑shop na stránkach
https://eshop.skoda-auto.sk

Váš partner ŠKODA:

