NYA ŠKODA

KODIAQ RS

KOM FRAM ÖVERALLT, SNABBT
Nya ŠKODA KODIAQ RS kommer längre än någon ŠKODA någonsin. För att komplettera den
starkaste TDI-motorn vi någonsin byggt har vi lagt till fyrhjulsdrift med 20"-lättmetallfälgar
för sportig känsla, både när du kör på vägen eller i terräng. Åk skönt tack vare en ultrasnabb
automatisk 7-växlad DSG, och en snygg, sportig interiör i Alcantara®-läder. Oavsett vart du
vill köra tar dig nya KODIAQ RS dit. Snabbt.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

TA POLE POSITION
VID TRAFIKLJUS
Det grundläggande självförtroendet hos KODIAQ får en extra boost med
RS-stylingen. I hjärtat av dess sportiga DNA finns en ivrig 2-liters twinturbodieselmotor med imponerande 240 hk. Den här imponerande prestandan åtföljs
av ett väl tilltaget maximalt vridmoment på 500 Nm. Den här kraften hanteras
perfekt med fyrhjulsdriften och det särskilt sofistikerade chassit som är särskilt
konstruerat för den här modellen. Körglädjen och komforten förstärks ytterligare
med Dynamic Chassis Control.

FÅR DITT HJÄRTA ATT SLÅ SNABBARE,
ÄVEN NÄR DU HAR PARKERAT
Distinkta stötfångare i karossens färg och blanka svarta detaljer som kylargrillen, lister
längs sidorutorna, ytterbackspeglarna och takrelingen ger bilen dess förfinade profil.
De röda bromsoken ger ett stänk av vildsinthet som kompletterar elegansen.

ÖGONGODIS

LED-STRÅLKASTARE
OCH -DIMLJUS
LED-teknik
är standard
på KODIAQ RS.

Gott om exteriöregenskaper ger bilen en dynamisk personlighet.
Den har till exempel detaljer som RS-emblem på frampartiet och
bakpartiet samt LED-ljus och unika fälgar.

VY BAKIFRÅN
LED-bakljusen har den välkända C-formade belysningen. De kromade avgasändrören, som är särskilt
anpassade för att producera motorns sportiga ljud, ber inte bara bilen ett sportigt utseende utan har
även kraftfulla egenskaper. Den dynamiska ljudförstärkningen betonar motorljudet ytterligare.
FÄLGAR
De snygga 20" Xtreme-lättmetallfälgarna
i polerad antracit kompletteras med röda
bromsok.

GÖR LYXIGA
PIT STOP
Interiören i exklusivt svart tilltalar sportmedvetna förare och
passagerare som längtar efter komfort. Instrumentbrädan har en unik
kolsvart look. LED-punktbelysning längs bilens insidor finns i tio olika
färger. Den snygga klädseln, med RS-originalemblem på ryggstöden,
finns i en kombination av svart Alcantara® och läder med röda
sömmar. Sportstolarna i fram och det svarta innertaket förstärker
inredningens sportiga stil. En tredje sätesrad finns som tillval.

SKRÄDDARSYDD
FÖR BANAN
De fina materialen och sportiga detaljerna förstärker
bilens kapacitet så att du kan njuta helt och fullt av
dess kraft, medan du känner dig säker i att hantera
och styra den.

KÖRNING
Den eluppvärmda tre-ekrade multifunktionsratten i
läder har en sportig design med röda sömmar och
RS-logotyp och den har knappar för radio, telefon och
DSG. Även Virtual Cockpit Control finns på ratten.
Den imponerande hanteringen av bilen kompletteras
ytterligare av den progressiva styrningen. Eftersom
föraren styr mindre blir körningen mycket mer
dynamisk, särskilt i kurvor. Driving Mode Select, som
aktiveras med Mode-knappen på mittkonsolen, används
för att välja ett av sex körlägen som passar dig: Normal,
Comfort, Eco, Sport, Individual eller Snow.

DSG OCH PEDALSKYDD
Den automatiska 7-växlade DSGväxellådan växlar mjukt och snabbt vilket
leder till att motorns vridmoment kan
utnyttjas maximalt. Kombinationen av
DSG och fyrhjulsdrift är perfekt. De stiliga
fotpedalskydden ger en sportigare känsla.

COCKPIT
CONTROL
I Virtual Cockpit visas all viktig körinformation
precis rakt framför ögonen. Det är enkelt att
ansluta mobiltelefonen till infotainmentsystemet
så att du är uppkopplad och kan kommunicera
med världen omkring dig.

ŠKODA CONNECT:
TA MED DIG
ONLINE-VÄRLDEN

Håll dig uppkopplad var du än är. Att alltid vara online betyder inte
bara att ha tillgång till underhållning och information, utan även möjlighet till assistans när man är i rörelse. ŠKODA CONNECT omfattar
två tjänstekategorier, Infotainment Online och Care Connect, och är
din nyckel till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.

NÖDSAMTAL
SOS rings automatisk vid en nödsituation där
fasthållningssystemet har aktiverats. SOSsystemet kan även aktiveras manuellt med
dem röda knappen på takkonsolen.

PARKERINGSPOSITION
Få fram din bils exakta position på stora
parkeringsplatser var du än är genom att
visa adress i din mobiltelefon. Du kan även
se tiden för den senaste uppdateringen
av parkeringspositionen och ställa in
parkeringstimern på din smartwatch.

VÄDER
Se en aktuell väderleksrapport för din aktuella plats,
destination eller någon annan stans med detaljerad
information om nederbörd och vädervarningar.

TRAFIKINFORMATION ONLINE
Alltid den bästa körvägen: aktuell information ger dig en
perfekt översikt över varje resa. Den låter dig även reagera på
nya händelser som vägarbeten, olyckor och trafikstockningar.

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnittsförbrukning, medelhastighet,
körsträcka och restid lagras. Du kan se
personlig kördata och en översikt över
alla dina körningar.

SMARTLINK+
Med systemet SmartLink+
(ŠKODAs konnektivitetspaket
med stöd för Mirrorlink®, Apple
CarPlay, Android Auto) ger bilens
infotainmentsystem föraren
möjlighet att på ett säkert sätt
använda telefonen under körning.
Dessutom är alla installerade
applikationer som är certifierade
som säkra för bilar kompatibla
med MirrorLink®, Apple CarPlay
eller Android Auto. Systemet
SmartLink+ låter dig också skicka
fordonsdata via en kabel till din
smartphone som ger dig tillgång
till intressant information om din
resa, som körekonomi, kördynamik
eller serviceinformation. (Besök
vår hemsida för användningsvillkor
och kompatibilitetsinformation för
SmartLink+.)

FÄRGER

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

QUARTZ GREY METALLIC

VELVET RED METALLIC

RACE BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

FÄLGAR
KLÄDSEL

Bilens sportiga styling betonas ytterligare av 20" XTREME-lättmetallfälgar i
antracit som är standard.

Klädseln som är en kombination av svart Alcantara® och läder
med röda sömmar förstärker den sportiga interiören.

5 SÄTEN

TEKNISKA DATA

2,0 BiTDI / 240 hk 4x4
Bi-Turbo
dieselmotor med
common rail-system

4/1 968

Maximal prestanda/varv [hk i varv/min]

240/4 000

Maximalt vridmoment/varv [Nm i varv/min]

500/1 750-2 500*

Miljöklass

EU6

Bränsle

Diesel

1,686
1,567

1,579

1,882

2,087

897

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– blandad körning (WLTP)**

8,0

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)**

210 (211)

1,567
1,882

2,790

4,699

1,511

6,9 (7,0)

1,527

221 (220)

Acceleration 0–100 km/h (s)

18.0°

PRESTANDA
Maxhastighet (km/h)

1,02

0

Cylindrar/Slagvolym (cm³)

1,014

MOTOR

Fordonsskattegrundande
– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)**

167

Vändradie (m)

12,2

7 SÄTEN

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

4x4

Koppling

Dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd

Växellåda

Automatisk 7-växlad DSG

616 (691)

Total vikt (kg)

2 421 (2 529)

Släpvikt utan bromsar (max. kg)

750

Släpvikt med bromsar – 12 % (max. kg)

2 500 (1 575–1 750)***

Tankvolym (l)

60

18.0°

1,567

1,579

1,882

2,087

897

*	 Beroende på utrustning.
**	 Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter
den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbrukningsoch utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTPvärdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.
***	 Beroende av bilens tillvalsutrustning.
( ) Gäller för 7 säten.
– Information ej tillgänglig vid publicering.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet. Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.

1,567

2,790

1,882

4,699

1,015

1 880 (1 913)

Nyttolast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)***

1,685

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)***

1,02
0

VIKT

1,379

1,510

1,527

1,014

0
1,02

18.1°

18.0°

1,686

725 l **
985

1,012

18.0°

1,012

1,379

16.9°

18.0°

2,790
4,699

1,270

897

230 l
477

1,511

1,579

2,087

1,527

905

1,015

1,02

1,685

1,567
1,882

725 l **
985

18.1°

0

1,686

1,02

0

1,014

1,379

1,270

2,790
4,699

1,511

1,527

897

2,790

1,012

4,699

905

1,015

1,02
0

** Beroende på ryggstödets läge och baksätets läge.

1,685

897

230 l
477

UTRUSTNINGSALTERNATIV
SÄKERHET

KOMFORT

9 airbags inkl. knäairbag på förarplatsen

3-ekrad eluppvärmd sportläderratt med knappar för infotainment (växlingspaddlar för DSG)

Blind spot detect

3-Zon Climatronic

Emergency assist

ACC Adaptiv farthållare

ESC (electronic stabilety control)

Akustikrutor fram (sidorutor fram)

Front Assistant autobroms inkl. gångtraffikantavkänning (ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar
föraren vid risk för kollision. Om en kollision är nära förestående bromsas bilen automatiskt för att undvika
eller minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter)
Multi collision brake" bromsar automatiskt bilen vid kollision för att förhindra upprepad kollision
Full LED strålkastare med AFS (adaptive front light system)
Lane assist

DCC Dynamic chassi control inkl. progressiv styrning Driving Mode select 4X4 (eco, sport, normal,
off road och individuell körprofilinställning)
Dynamic Sound Booster
El-förar och passagerarstol, förarstolen med minne
Eluppvärmda framstolar
Kessy Full (keyless entry and start)

Rear Traffic alert

Mittarmstöd fram med förvaringsfack

Traffic Jam assist

Paraplyer med förvaringsfack i framdörrarna

Trötthetsvarning

Personalisering inkl. 3 nycklar

WOKS whiplash nackkuddar fram

Sport/Komfortstolar med svart läder/alcantaraklädsel med rödsöm

DESIGN

FUNKTION

20" lättmetallhjul XTREME anthracite/silver

ACC radarbaserad adaptiv farthållare

Ambient LED interiörbelysning i 10 färger

Automatiskt nedtonande innerbackspegel

Baklysen LED

Bluetooth handsfree

Black pack, svart grill, svarta sidofönsterlister, svarta backspeglar, takreling svartlackerad

Canton Soundsystem med 10 högtalare inkl. center och subwoofer

Dimljus fram LED

Digital instrumentpanel

Dörrsidor klädda i svart alcantara

Digital Voice Enhancement (använder infotainmentsystemet för att överföra förarens/ framsätes
passagerarens röst till baksätespassagerarna)

Främre stötfångare med spoiler
Färddator med "Maxi Dot" färgdisplay

Door Edge Protection (skyddande lister fälls fram när dörrarna öppnas)
Däcklagningskitt med 12V kompressor

Instegslister fram i krom design

Elektrisk handbroms med autohold

Kolfiber dekor på dörrar och instrumentpanel

Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar, automatisk nedtoning

Sportpedaler

Fjärrfällning av baksätet/2:a radens ryggstöd

Stötfångare bak med diffusor

Golvbelysning fram och bak

Sunset extratonade rutor från B-stolpen och bakåt

Gummimattor och tygmattor

Svart innertak

Hill Hold Control
infotainment Bolero 8" färg touch screen
Löstagbar lampa i bagageutrymmet
Parkeringssensorer fram och bak
Regnsensor
Skoda Connect, Care Connect 1 år (via smartphone med app erbjuder remote access, servicebokning,
blinka och tuta, hitta bilen, bilstatus, automatisk emergency call etc)
SmartLink+ (apple carplay, android auto, mirror link, SmartGate)

TILLVALSPAKET
TEKNIKPAKET PRO
230 V uttag + 2 x USB i baksätet
Care Connect + Infotainment Online
Eluppvärmt baksäte
Infotainment Columbus navigation 9,2"
Komforttelefoni med WiFi, LTE, rSAP
Virtual pedal inkl. elbaklucka
Parkeringsvärmare med fjärr/appstart

DRAGPAKET
Backkamera
Elektrisk utfällbar dragkrok med 7-polig adapter
Elbaklucka öppning/stängning
Takräcke

Övriga tillval återfinns i aktuell prislista eller på skoda.se.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA KODIAQ RS har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för
tiden vid tryckn ingen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller,
utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 04/2019
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA KODIAQ RS översiktssida.

facebook.com/skodasverige

BRO 000 XXX

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

