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KÜLSŐ
DIZÁJN
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ELEGÁNS
A ŠKODA SUV modellekre jellemző módon minden
tökéletesen kiegyensúlyozott. A külső elemek
harmonikus egészet alkotnak, ahol a robusztus
megjelenés eleganciával párosul.

Dizájn

STÍLUS ÉS FUNKCIÓ
Az autó elejének újonnan tervezett elemei, mint a
motorháztető, a hűtőrács, a fényszórók és a spoilerrel
ellátott lökhárító, a jármű magabiztos arculatát
hangsúlyozzák. Mindenekelőtt a járművet körülölelő
műanyag védőelemek, köztük az első lökhárító spoilerének
merész, terepjáró stílusú kiegészítése, határozottan
új utak felfedezésére csábítanak.
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NAPFÉNYTETŐ
Az elektromosan állítható panorámatető, amely
lehetővé teszi, hogy az első ülések fölött nagy
nyitott teret lehessen létrehozni, fokozza az autó
vonzó megjelenését, több örömet és nagyobb
szabadságérzetet biztosítva minden utasa számára.
Szükség esetén elfedhető elektromosan
állítható árnyékolóval.
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FULL LED-MÁTRIX FÉNYSZÓRÓK
Az új formájú KODIAQ fényszórók funkcionalitásukat tekintve kétféle
kivitelben állnak rendelkezésre. A LED-fényforrások révén mindkét kivitel
nagy teljesítményt és energiahatékonyságot kínál. A csúcskategóriás opció
FULL LED-Mátrix fényszórókkal rendelkezik, mely a legmodernebb
technológiát képviseli.

FULL LED HÁTSÓ LÁMPÁK
A FULL LED hátsó lámpák stílusos megjelenésükkel és hatékony
teljesítményükkel nyűgöznek le. A dinamikus irányjelzőkkel felszerelt lámpák
jelentősen javítják autója láthatóságát a többi járművezető számára.
Továbbá az autó nyitásával és zárásával is aktiválódik
az animációs funkció.

12
Dizájn

SUV JELLEMZŐK
Hátul új, fényes fekete színű tetőspoiler helyezkedik
el, amely kiemeli az autó karakteres megjelenését, és
javítja a jármű légellenállását is. A robusztus lökhárító
– alsó, matt fekete részén egy alumínium hatású
elemmel – azt hangsúlyozza, hogy a KODIAQ a terepen
is otthonosan mozog. Nagyobb hasmagasságnak
köszönhetően a jármű a választott hajtástípustól
függetlenül is képes elhagyni az aszfaltozott utat.
Ha a lehető legjobb terepjáró képességekre vágyik,
akkor a benzin- és dízelmotorral egyaránt kapható 4x4
változatot ajánljuk.

BELSŐ
DIZÁJN
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CSALÁDI
BESZÉLGETÉSEK

Az autó kialakítása a család minden tagjának nyugalmat és szórakozást
kínál. A hangulatvilágítás és a többi dekorációs elem a belső tér elegáns
hangulatához járul hozzá, a digitális műszerfal és a szellőző Ergo első
ülések pedig a vezetés magabiztosságát növelik.

Dizájn

LED-ES HANGULATVILÁGÍTÁS / HANGRENDSZER
A hangulatvilágítás lehetővé teszi, hogy tíz szín közül válassza ki a műszerfal, az első és hátsó ajtók világításának,
vagy akár az első és hátsó lábtér megvilágításának színét. A kiválasztott szín jelenik meg a digitális műszerfal
háttereként is. Az egyedi belső világításhoz tökéletes hangzás társulhat. Tapasztalja meg az abszolút tiszta
hangzást a Canton hangrendszer tizenkét hangszórójával, amelyek összesen 625 watt teljesítményt kínálnak.

DIGITÁLIS MŰSZERFAL
A digitális műszerfalon jelennek meg a fedélzeti
számítógép adatai, valamint a navigáció és más
információk. A vezető többféle elrendezésből
választhat a kormánykeréken lévő „View” gombbal.
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ERGO ELSŐ ÜLÉSEK
A vezető és az első utas maximális kényelméről az opcionális, elektromosan
állítható Ergo első ülések gondoskodnak, amelyek többek között combtámaszállítást és masszázsfunkciót is kínálnak.

DEKORATÍV ELEMEK
A műszerfalon is megtalálható díszvarrások és a krómozott elemek,
például a szellőzőnyílások és a Canton hangrendszer hangszóróinak
krómozott keretei emelik a komfortérzetet.

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT

Connectivity

A tartós online állapot nemcsak hozzáférést jelent a szórakoztató és információs
alkalmazásokhoz, hanem segítséget is nyújthat utunk során. A ŠKODA Connect kapu
a korlátlan kommunikációs lehetőségek világába.

Ajánlatunk két szolgáltatáskategóriát kínál.
Az Infotainment Online funkció például valós
idejű forgalmi adatokat nyújt a navigációs
rendszernek, a Care Connect funkció
középpontjában pedig az asszisztencia és a
biztonság áll, lehetővé téve a távoli elérést.
Ezenfelül asszisztenciaszolgáltatást is
nyújt az adott helyzettől függően. Ezek a
szolgáltatások a MyŠKODA alkalmazáson
belül érhetők el.

NYITÁS ÉS ZÁRÁS

PARKOLÁSI POZÍCIÓ

A MyŠKODA alkalmazásnak ezzel a funkciójával bármilyen távolságból kényelmesen
nyithatja és zárhatja autóját. Ha például elfelejtette bezárni autóját, akkor ezt
okostelefonja segítségével bárhonnan egyszerűen megteheti.

Bárhonnan megtekintheti, pontosan hol áll az autója.
A MyŠKODA alkalmazás megjeleníti telefonján a
címet és a járműtől való távolságot.
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ONLINE SZEMÉLYRE
SZABÁS
Ezt a szolgáltatást különösen akkor
fogja értékelni, ha autóját többen is
vezetik. Amikor beállítja a kényelmes
üléspozíciót, a digitális műszerfal
elrendezését vagy a légkondicionáló
paramétereit, ezek a beállítások
szinkronizálódnak az Ön ŠKODA ID
fiókjával. Ennek köszönhetően, amikor
legközelebb bejelentkezik autója
rendszerébe, saját beállításaival,
kényelemben indulhat útnak, még ha
közben valaki más is vezette az autót.
Az online személyre szabással nem
csak saját autójában élvezheti az Ön
által kedvelt beállításokat, hanem
bármelyik, ezzel a funkcióval felszerelt
ŠKODA járműben.

A munkával kapcsolatos
tevékenységekhez tervezett Calendar
naptáralkalmazással produktívan és
biztonságosan töltheti el az utazás
idejét. Az alkalmazás lehetővé teszi,
hogy vezetés közben kényelmesen
hozzáférjen a naptárához és interaktívan
kezelje azt. Ha megérinti a navigációs
gombot, a naptáralkalmazás elvezeti
Önt a tervezett találkozó helyszínére.
Konferenciahívásokban is részt vehet
egy csatlakoztatott mobiltelefon
segítségével. Az összes tartalom
a fiókjához kapcsolódik, ami online
szinkronizált, ezáltal zökkenőmentes
az átmenet az Ön különböző eszközei
között.

SMARTLINK
A SmartLink funkció segítségével az autó Infotainment-rendszere biztonságossá teszi a vezetés közbeni telefonálást. Ezenfelül a telepített és
járműbiztosként tanúsított alkalmazás kompatibilis az Apple CarPlay, illetve Android Auto szolgáltatásokkal, amelyek vezeték nélkül is elérhetőek.
(A vezeték nélküli funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon ŠKODA márkakereskedéshez. A SmartLink használati feltételeivel és a
kompatibilitással kapcsolatos információkért látogasson el honlapunkra.)

Connectivity

Connectivity

NAPTÁR

SIMPLY
CLEVER
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Az élet sokkal könnyebb, ha praktikus eszközök vesznek körül minket.
A KODIAQ modellt ezért a valós igényeken alapuló tulajdonságokkal
tervezték, és olyan Simply Clever részletekkel gazdagították, amelyekkel
elkerülhetők a kényelmetlenségek.

AJTÓÉL-VÉDELEM

ESERNYŐTARTÓ REKESZ

Autója ajtóél-védelemmel is felszerelhető. Az összes oldalsó ajtó kinyitásakor rejtett
műanyaglécek emelkednek ki, eltakarva az éleket. Így védi magát a KODIAQ a károsodástól,
miközben vigyáz a többi autóra is. Ideális például szűk parkolóhelyek esetében.

A vezető ajtajában kialakított ötletes rekeszben egy eredeti
ŠKODA esernyő található. A rekeszt úgy tervezték, hogy
kifelé vezesse a vizet, szárazon tartva a belső teret.

Simply Clever

Simply Clever

A ŠKODA APRÓ
FIGYELMESSÉGEI

A vezető egy praktikus kihajtható
tárolórekeszt használhat, amely
közvetlenül a kormány alatt található.

TÁROLÓREKESZEK
Az első utasülés előtt a műszerfalon két tágas,
kihajtható fedéllel ellátott rekesz található.
Az alsó rekesz hűthető.

Simply Clever
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VEZETŐOLDALI
TÁROLÓREKESZ

SZÉLVÉDŐMOSÓ TARTÁLY

A tanksapka fedelében található jégkaparóval
megmérheti a gumiabroncs futófelületének mélységét is.

A szélvédőmosó-folyadék utántöltésekor egyetlen csepp se megy mellé.
A folyadéktartály nemcsak könnyen hozzáférhető, de még beépített
tölcsérrel is rendelkezik.

Simply Clever

33

32
Simply Clever

JÉGKAPARÓ

KÉNYELEM
ÉS
TÁGAS TÉR
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KÉNYELMES

KESSY
A KESSY (elektronikus
nyitási, indítási és zárási
rendszer) új verziójával az
összes ajtó használható
az autó kinyitására és
bezárására.

A KODIAQ a mindennapi utazást is kivételesen élvezetessé teszi.
Kényeztesse magát egy kis luxussal, amely különleges érzéssel tölti el,
miközben hétköznapi, rutinszerű utakra indul.

Kényelem és tágas tér

BEHAJTHATÓ TÜKRÖK
A külső visszapillantó tükrök
automatikusan behajlanak az autó
zárásakor. Ez megvédi a tükröket
a sérülésektől, különösen szűk helyen
történő parkoláskor. A vezetőoldali
visszapillantó tükör elsötétítő
funkcióval is rendelkezik, amely
megóvja Önt a mögöttes autó
vakító fényétől.
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ÜDVÖZLŐ LOGÓ

Az integrált, teleszkópos fényszórómosók
könnyedén eltüntetik a port és sarat.

Az első ajtók alján elhelyezett LED-ek ŠKODA feliratot vetítenek
a földre.

Kényelem és tágas tér
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FÉNYSZÓRÓMOSÓK
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TELEFONTARTÓ
A nagy kijelzős készülékekhez is alkalmas telefontartó felerősíti a mobiltelefonja által vett jelet, és
egyúttal vezeték nélkül töltést is biztosít készülékének vezetés közben. A telefontartó felett található két
USB-C adatcsatlakozó lehetővé teszi külső eszközeinek egyszerű csatlakoztatását és párosítását
az Infotainment-rendszerrel.

KÉNYELEM HÁTUL
A Jumbo Box hátsó részén többek között található egy
USB-C port, amely lehetővé teszi a mobiltelefonok
töltését, valamint egy csatlakozóaljzat (230 V vagy 12 V).
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A tágas Jumbo Box tárolórekesz az első kartámaszban
kapott helyet.

ADAPTÍV TEMPOMAT
A hosszú utazások során a vezető kényelmét növeli az adaptív tempomat,
amely 210 km/h sebességig működik. Prediktív tempomat is választható
(lásd a Biztonság fejezetet).

Kényelem és tágas tér

JUMBO BOX

44
Kényelem és tágas tér

HÁTSÓ KARTÁMLA
Amikor nem foglalt hátul a középső ülés, lehajtható
az italtartókkal ellátott kartámasz.

KIHAJTHATÓ ASZTALOK
A hátsó üléseken utazók kényelme is növelhető a két első ülés háttámlájába
épített, kihajtható asztaloknak köszönhetően.

46
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HÉTÜLÉSES KODIAQ
Akár hét ember is utazhat a KODIAQ opcionális harmadik
üléssorral rendelkező változatában. Ez azt jelenti, hogy két
extra ülés áll rendelkezésre, külön lehajtható háttámlával.
A harmadik üléssor használatakor le kell venni a kalaptartót.
A padlóba rejtett rakodórekesz extra helyet biztosít
a tárolásához, így nem kell a garázsban vagy otthon tartania.
Nem feledkeztünk meg a harmadik üléssor utasainak
kényelméről sem. Értékelni fogják a csomagtér
oldalburkolatában található palack- és mobiltelefon-tartókat.

48

NE CSAK FÉNYKÉPEKKEL
TÉRJEN HAZA

CSOMAGTÉRHÁLÓ
RENDSZER
Az egy vízszintes és két
függőleges hálót tartalmazó
készlet megbízhatóan akadályozza
meg a csomagok elmozdulását.
Ráadásul világosan látni fogja,
hogy mit hová tett.

Kényelem és tágas tér

Az ambiciózus tervek nagy tereket igényelnek, különösen, ha nagy családdal utazik.
A megújult KODIAQ gondosan átgondolt kialakítású, így mindenki megtalálja
a helyét mindannak, amit magával szeretne vinni.

RAKODÁSRÖGZÍTŐ
ELEMEK
A csomagok csúszkálásának
elkerülésére ez a két műanyag,
tépőzárral ellátott rögzítő elem
az ideális megoldás. Amikor
nem használja őket, a hátsó
kerékházak mögé rejthető.
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BEFOGADÓKÉPESSÉG

Kényelem és tágas tér

Az ötüléses változat 835 litert, illetve
a hátsó ülések lehajtása után 2 065 litert
kínál (lásd a képen). A hétüléses változat is
több lehetőséget kínál: 270 litertől
(az autó teljes kihasználtsága esetén)
2 005 literig a harmadik és a második
üléssor lehajtásával.

TÁSKAAKASZTÓ
KAMPÓK
A csomagtér oldalaira szerelt
masszív csúszókampók
segítségével csomagjai
nem dőlnek fel, és
biztonságosabban szállíthatók.
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DUPLA PADLÓ
A dupla padló diszkrét
tárolóhelyet biztosít
és megkönnyíti
a csomagok mozgatását,
mivel a csomagtér alja
a rakodóperem szintjén
helyezkedik el.

Kényelem és tágas tér

KEZELŐSZERVEK
A CSOMAGTÉRBEN
Az autó elektromos kioldóval
ellátott, behajtható vonóhoroggal
is felszerelhető. A kapcsoló
a csomagtérben található.
Itt található egy távkioldó
gomb is, amellyel
a csomagtérből lehajtható
a hátsó ülés, ami még könnyebbé
teszi az autóba pakolást.

BIZTONSÁG
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PREDIKTÍV TEMPOMAT

KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁS ASSZISZTENS

A pACC egy radarkészülék, a közlekedési táblák felismerésére képes kamera, a GPS-technológia és az útvonaltérkép részletes információinak felhasználásával képes
megjósolni a következő 1-2 kilométerre vonatkozó vezetési körülményeket. Ennek eredményeképpen a rendszer szükség esetén – jellemzően kanyarodás vagy
körforgalom előtt, illetve csökkentett sebességkorlátozású területre való behajtáskor – automatikusan beállítja az utazósebességet. A rendszer növeli a vezető kényelmét
és biztonságát, miközben csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO2-kibocsátást.

Ez a funkció arra szolgál, hogy segítse a közlekedést forgalmi dugókban. A motor, a fékek és a kormány irányításával úgy indítja el, fékezi le vagy kanyarodik az autóval,
hogy lemásolja a környező járművek mozgását (legfeljebb 60 km/h sebességig). Ha legfeljebb 30 km/h sebesség mellett nem észlel sávokat, vagy legfeljebb 60 km/h
sebesség mellett csak egy sávot (vonalat) észlel, a követő mód funkció leköveti az Ön előtt haladó jármű pályáját, amíg a sávjelzések újra rendelkezésre nem állnak.

Biztonság

Biztonság

TÁBLAFELISMERŐ
RENDSZER

A táblafelismerő rendszer, valamint annak kibővített verziója több asszisztens
funkcióit egyesíti, és gondoskodik arról, hogy Ön biztonságban és kényelemben
érezze magát, bármerre is járjon. A maximális biztonság érdekében a kapacitív
kormánykerék folyamatosan érzékeli a vezető tapintását és a rendszer
figyelemmel kíséri a sofőrt.

59
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VÉSZHELYZETI ASSZISZTENS
A Vészhelyzeti asszisztens csökkenti
a baleset kockázatát például a vezető
egészségének hirtelen összeomlása
esetén azáltal, hogy biztonságosan
megállítja az autót és bekapcsolja
a vészvillogót.

Biztonság

ADAPTÍV SÁVTARTÓ ASSZISZTENS
A rendszer képes az autót a megfelelő sáv közepén tartani, és eltérés
esetén figyelmeztetni a vezetőt. Útépítéseken áthaladva, sávváltás
esetén is képes átvenni az autó irányítását.

A Front Assist rendszer a hűtőrácsba
épített radarberendezést használva
figyeli az előttünk haladó járművet,
és adott esetben kezeli a vészféket is.
A rendszer prediktív gyalogosvédelemmel
is fel van szerelve, amely hallható és
látható jelzéssel, valamint hirtelen enyhe
fékezéssel figyelmezteti a vezetőt.

Biztonság

FRONT ASSIST
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PARK ASSIST
A rendszer automatikusan választ
egy megfelelő parkolóhelyet
a párhuzamosan vagy merőlegesen
parkoló járművek között. A frissített
Park Assist funkció mostantól
a parkolási manőver egy részéhez
használható. Kiválaszthat például
egy parkolóhelyet saját maga,
és megpróbálhat valameddig eljutni
az autó leparkolásával, de a parkolási
manőver nehezebb részéhez
egyszerűen aktiválhatja a Park Assist
funkciót, amely átveszi az irányítást
a kormánykerék felett.

Biztonság

HOLTTÉR-FIGYELŐ RENDSZER / KIÁLLÁSI ASSZISZTENS
A hátsó lökhárító radarérzékelőit használó Holttér-figyelő asszisztens akár 70 méteres távolságból érzékeli a többi járművet, valamint kerékpárosokat
és más, nehezen észrevehető tárgyakat, illetve szemmel tartja az autó mögötti és melletti területeket. A környező járművek távolsága és sebessége alapján
dönt arról, hogy figyelmeztesse-e a vezetőt. A hátsó lökhárítóban lévő Holttér-figyelő asszisztens érzékelőinek segítségével a Kiállási asszisztens (nincs
ábrázolva) figyelmezteti a vezetőt a hátsó forgalomra, amikor az kiáll egy sor merőlegesen parkoló jármű közül (vizuálisan az infotainment kijelzőn / fedélzeti
számítógép kijelzőjén vagy akusztikusan), vagy, ha a helyzet úgy kívánja, proaktívan beavatkozik, azaz megállítja az autót.

A parkolóradar érzékelőit használó
rendszer védelmet nyújt az autótól
vezetési távolságon belüli
akadályoktól (legfeljebb 8 km/h
sebességnél).
Ha akadályt észlel, akkor –
az akadály távolsága és az
autó sebessége alapján – a rendszer
aktiválja a vészféket.

Biztonság

MANOUVER ASSIST
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SZAKÉRTŐK
A FEDÉLZETEN

Különböző dolgokkal találkozhat az úton. Annak érdekében,
hogy a jármű készen álljon minden útközben felmerülő
helyzetre, további asszisztensek állnak rendelkezésre, hogy
segítsék a járművezetőt.

PROAKTÍV UTASVÉDELMI
RENDSZER
Ez az asszisztens fokozott védelmet
nyújt az elöl ülő utasok számára
olyan kritikus helyzetekben,
amelyek balesethez vezethetnek,
azáltal, hogy az oldalablakokat
bezárja, mindössze 5 cm-es rést
hagyva, a tetőablakot bezárja, és
a megfeszíti a biztonsági öveket.
A rendszer új, korszerű változata
elöl és hátul is képes
radarérzékelőket használni.

Biztonság

ÁLLANDÓ TÁVFÉNY (MÁTRIX) FUNKCIÓ
A Full LED Mátrix fényszórók Mátrix funkcióval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a távolsági fényszórók folyamatos használatát anélkül, hogy elvakítaná a
többi járművezetőt. A szélvédőn lévő kamera segítségével a Mátrix funkció a forgalmi helyzetre reagál, és a fényszórónak csak egyes szegmenseit kapcsolja
ki. A többi szegmens marad bekapcsolva, és világítja az utat. Ezenkívül ennek a funkciónak köszönhetően nem vakítják el Önt például
a közlekedési táblák fényvisszaverődései. A Mátrix funkció a navigációs rendszer információit is felhasználja, így a távolsági fényszórók csak akkor
kapcsolnak be, ha elhagyja a lakott területet.

A rendszer átveszi az irányítást,
miközben lassan tolat utánfutóval
vagy lakókocsival, és egyszerűbbé
és biztonságosabbá teszi a parkolási
manővereket. Csak azt kell
eldöntenie, hogy hova kell tolatni,
mikor induljon el és mikor álljon meg.

Biztonság

VONTATMÁNY
ASSZISZTENS
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Szélsőséges helyzetben, amikor a vezető nem tudja
aktívan befolyásolni a végkimenetelt, a légzsákok és
az autó passzív biztonsági rendszerei kerülnek előtérbe.
Ezek közül akár kilenccel is felszerelheti autóját.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ
OLDALLÉGZSÁKOK
Ezek a légzsákok (az aktivált
függönylégzsákokkal együtt láthatók)
a vezető és többi utas medencéjét és
mellkasát védik ütközéskor.

VEZETŐOLDALI ÉS UTASOLDALI LÉGZSÁKOK

FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK

TÉRDLÉGZSÁK

A vezetőoldali légzsák a kormánykerékben, az utasoldali
pedig a műszerfalban található. Ez utóbbi szükséges esetben
akár deaktiválható is – pl. ha gyermekülés van az utasülésen.

Aktiválódáskor a függönylégzsákok
védőfallal védik az elöl és hátul
ülőket a fejsérüléstől.

A kormányoszlop alatt kialakított
légzsák a vezető térdét
és sípcsontját védi.

Biztonság

Biztonság

BIZTONSÁGBAN

TELJESÍTMÉNY

68
Menetteljesítmény

A TERMÉSZET
EREJE

Minden családnak megvan a maga története. Rendszeres túrák
a hegyekbe, városi kalandok vagy felfedezések a terepen. Bármerre is jár
a család, van megfelelő alternatívánk.

ADAPTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS
Élvezze autója nagy teljesítményét maximális kényelemben és biztonságban.
Az adaptív lengéscsillapítás (DCC) folyamatosan értékeli a különböző menetállapotokat
(fékezés, gyorsítás, kanyarodás), és ezekre reagálva, a helyzethez igazítja a csillapítási
és kormányzási jellemzőket. Az Infotainment menü részeként három üzemmód közül
választhat az Ön igényeinek megfelelően: Komfort, Normál vagy Sport.

MOTOROK
Ha a benzinmotorokat részesíti előnyben, választhat 110 kW teljesítményűt
elsőkerékhajtással, vagy 140 kW teljesítményűt 4x4 hajtásmóddal. Dízelkínálatunkban
szerepel egy 110 kW-os motor, amelyet elsőkerékhajtással és összkerékhajtással
egyaránt szállítunk, valamint egy 147 kW-os motor összkerékhajtással kombinálva.

LAURIN &
KLEMENT

72
Laurin & Klement

STÍLUS ÉS FUNKCIÓ
A Laurin & Klement változat olyan különleges külső elemekkel rendelkezik, mint a krómozott hűtőrács és a krómhatású
dekoratív kipufogóvégek. 19" vagy opcionális 20" antracit könnyűfém keréktárcsák hangsúlyozzák a külső exkluzivitását.
Az autó világítási rendszerének kialakítása a legmagasabb szintű. A Full LED-Mátrix fényszórók és a virtuális pedál (kéz
nélküli, elektromos csomagtérajtó nyitás) az alapfelszereltség részét képezik.

LÉPJEN SZINTET
A DELUXE LAKOSZTÁLYBA
A Laurin & Klement változat felszereltségében minden részletet úgy hangoltunk,
hogy az a legmagasabb osztályba tartozzon, legyen szó akár az Ön vezetési
kényelméről, akár utastársai szórakoztatásáról. A belső teret kiváló minőségű
anyagok, gazdag alapfelszereltség és exkluzív részletek jellemzik, köztük a Laurin
& Klement logó, amely megtalálható a kormánykeréken és a kárpitozáson.

77
A belső tér fekete vagy bézs színű (a képen) perforált bőrkárpitozással készül, hímzett Laurin & Klement logóval
az első üléseken, amelyek szellőzéssel is rendelkeznek. A fekete Suedia tetőkárpit külön rendelhető opció.
A fekete perforált bőrrel kárpitozott, masszázsfunkcióval és combtámasz-állítással felszerelt, szellőző
Ergo első ülések szintén opcionálisak.

CANTON HANGRENDSZER
Az alapfelszereltség részét képezi a Canton
hangrendszer tizenkét hangszóróval
és 625 wattos teljesítménnyel.

Laurin & Klement

KÁRPITOZÁS ÉS ÜLÉSEK

SPORTLINE

80

DOLGOZZON
OTTHONRÓL,
JÁTSSZON BÁRHOL

Az Ön életstílusa változhat, de a sportos stílus örök.
A ŠKODA KODIAQ SPORTLINE meggyőzően bizonyítja ezt.
Dinamikus karakterével és mindenre elszánt hozzáállásával
ez az autó bármilyen utat játszótérré változtathat.

SportLine

STÍLUS ÉS FUNKCIÓ
A megújult KODIAQ SPORTLINE külseje olyan elegáns elemeket tartalmaz, mint a fényes fekete színű hűtőrácskeret, a külső tükrök házának
és a tetősínek fekete színe, a SportLine logó az első sárvédőkön, fekete feliratok (például ŠKODA, a modell neve vagy 4x4), valamint a krómozott
hatású, dekoratív kipufogóvégek. Az autó karizmáját antracit színű könnyűfém keréktárcsák hangsúlyozzák szériafelszereltségként
19", opcionálisan 20" méretben.

A SPORTOSSÁG A
RÉSZLETEKBEN REJLIK
A megújult KODIAQ SPORTLINE minden részlete energikus
beállítottságát tükrözi. A belső teret kiváló minőségű anyagok
és exkluzív, sportos jegyek jellemzik, beleértve a SportLine logót
a kormánykeréken.

85
Az autóban elöl sportülések találhatók, amelyek hangsúlyozzák a dinamikus belső formavilágot. Szintén
alapfelszereltség a fekete perforált Suedia/bőr/műbőr kárpitozás (a képen) szürke varrással. A fekete Suedia
tetőkárpit külön rendelhető opció. A perforált bőr/műbőr kárpitozás szintén választható (szellőző, elektromosan
állítható, beépített memóriával és combtámasz-állítással felszerelt első ülésekkel kombinálva).

SPORT KORMÁNYKERÉK
Az autó vezetésének élményét fokozza
a perforált bőrrel borított, szürke varrással
díszített, multifunkciós sport kormánykerék.

SportLine

KÁRPITOZÁS ÉS ÜLÉSEK

RS

88

CSALÁDI ÉLET,
TURBÓ FOKOZATBAN

RS LOGÓ

RS

Az autó egyediségét olyan eredeti részletek
hangsúlyozzák, mint a sportos RS logó a
hűtőrácson, amely a ŠKODA autók híres
versenyzői hagyományaira utal.

A ŠKODA KODIAQ RS 4x4-es hajtással és 2.0 TSI/180 kW-os
motorral minden rutinmunkát dinamikus élménnyé varázsol.

STÍLUS ÉS FUNKCIÓ
Az autó sportos génjeit és dinamikus személyiségét számos jellemző hangsúlyozza, mint például a lökhárítók
RS dizájnja, a fényes fekete külső elemek, beleértve az RS logóval ellátott hűtőrácsot, a fekete feliratokat (például
ŠKODA, a modell neve vagy 4x4), a látható kipufogóvégek polírozott rozsdamentes acél kivitele, valamint
a 20" fekete könnyűfém keréktárcsák. A Full LED-Mátrix fényszórók és a LED-es hátsó lámpák animált
irányjelzőkkel szintén az alapfelszereltség részét képezik.

KÉSZÜLJÖN A
FELSZÁLLÁSRA
Üdvözöljük a pilótafülkében. Kössék be
a biztonsági övet, és készüljenek fel egy kivételesen
kellemes utazásra. A belső tér az autó kivételes
sportos kisugárzását tükrözi, miközben maximális
kényelemben tartja Önt.

93
Az autóban elöl sportülések találhatók a háttámlájukra hímzett RS-logóval, ami a dinamikus belső
formavilágot hangsúlyozza. A fekete perforált Suedia/bőr/műbőr kárpitozás piros varrással
(a képen) az alapfelszereltség része. A fekete Suedia tetőkárpit külön rendelhető opció. A perforált
bőr/műbőr kárpitozás szintén választható (szellőző, elektromosan állítható, beépített memóriával
és combtámasz-állítással felszerelt első ülésekkel kombinálva).

SPORT KORMÁNYKERÉK
Az autó sportos kisugárzását a perforált bőrrel borított, piros
varrással díszített sport kormánykerék hangsúlyozza, amelyen
az RS logó is látható. A kormánykeréken és a kárpitozáson kívül
piros varrások találhatók a műszerfalon, a váltókarszoknyán,
az első középső kartámaszon, valamint az első és hátsó ajtók
kartámaszán is.

RS

KÁRPITOZÁS ÉS ÜLÉSEK

SZEMÉLYRE
SZABÁS

96
Személyre szabás

ACTIVE

ACTIVE JÁRMŰBELSŐ
"Nano Grey metallic" dekor
Szövetkárpit

Az Active változat alapfelszereltségéhez tartoznak a 17” acél keréktárcsák, a KESSY GO kulcs nélküli
indítás, a LED főfényszóró és LED hátsó lámpa, a FRONT ASSIST, a Swing rádió 6,5" színes,
érintőképernyős kijelzővel, a 8 hangszóró, a hegymenet asszisztens, a multifunkciós bőr kormánykerék
rádió és telefon vezérléséhez, a manuális klímaberendezés és még sok más.

98
Személyre szabás

AMBITION

AMBITION BLACK/GREY JÁRMŰBELSŐ
"N-Alu brushed 45" dekor
Szövetkárpit

Az Ambition változat alapfelszereltségéhez tartoznak a 17" könnyűfém keréktárcsák,
a "LIGHT & RAIN" csomag, a hátsó parkolóradar, a fényszórómosó berendezés, a
sebességszabályzó, a fűthető első ülések, az automata kétzónás klímaberendezés, a TOP
LED hátsó lámpa, és még sok más.

100
Személyre szabás

AMBITION ECO JÁRMŰBELSŐ
"N-Alu brushed 45" dekor
Szövet/Suedia/műbőr kárpitozás (Eco csomag)
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Személyre szabás

AMBITION SUEDIA JÁRMŰBELSŐ
"N-Alu brushed 45" dekor
Suedia/bőr/műbőr kárpit

104
Személyre szabás

AMBITION BŐR JÁRMŰBELSŐ
"N-Alu brushed 45" dekor
Bőr/műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

STYLE

A Style változat alapfelszereltségéhez tartoznak a KESSY FULL elektromos nyitási, indítási és zárási rendszer,
az elektromosan állítható első ülések, a "Króm" dizájn csomag, a "LIGHT & RAIN & VIEW Premium" csomag,
az automata háromzónás klímaberendezés, a 18" könnyűfém keréktárcsák, a LED Mátrix főfényszóró,
a parkolóradar elöl és hátul, a LED hangulatvilágítás, a Bolero rádió 8" színes, érintőképernyős kijelzővel,
a hangvezérlés német és angol nyelven, a WLAN és SmartLink funkció.

STYLE ECO JÁRMŰBELSŐ
"Linear Diamonds 30" dekor
Szövet/Suedia/műbőr kárpitozás (Eco csomag)
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Személyre szabás

STYLE SUEDIA JÁRMŰBELSŐ
"Linear Diamonds 30" dekor
Suedia/bőr/műbőr kárpit
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Személyre szabás

STYLE BŐR JÁRMŰBELSŐ
"Linear Diamonds 30" dekor
Bőr/műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

STYLE SZELLŐZTETHETŐ BŐR "ERGO" JÁRMŰBELSŐ
"Linear Diamonds 30" dekor
Perforált/bőr/műbőr/műbőr kárpitozás, szellőző Ergo első ülések

114
Személyre szabás

LAURIN &
KLEMENT

A Laurin & Klement változat alapfelszereltségéhez tartoznak a 19" könnyűfém keréktárcsák, az AREA
VIEW kamerarendszer, a CANTON hangrendszer, a SIDE ASSIST Holttér-figyelő rendszer, a SunSet
árnyékolás, a Virtuális Pedál, a szellőztethető bőr üléshuzat, valamint még sok más.

LAURIN & KLEMENT BÉZS JÁRMŰBELSŐ
"Piano Black" dekor
Perforált/bőr/műbőr/műbőr kárpitozás, szellőző első ülések
A fekete Suedia tetőkárpit külön
rendelhető opció.

116
Személyre szabás

LAURIN & KLEMENT FEKETE JÁRMŰBELSŐ
"Piano Black" dekor
Perforált/bőr/műbőr/műbőr kárpitozás, szellőző első ülések

118
Személyre szabás

SPORTLINE

A SportLine változat alapfelszereltségéhez tartoznak a KESSY GO Kulcsnélküli indítás,
az elektromosan állítható vezetőülés, a "LIGHT & RAIN & VIEW Premium" csomag, az
automata kétzónás klímaberendezés, a 19" könnyűfém keréktárcsák, a multifunkciós
bőr sportkormány, a LED főfényszóró és LED hátsó lámpa, a hátsó parkolóradar, a LED
hangulatvilágítás, a Bolero rádió 8" színes, érintőképernyős kijelzővel, a hangvezérlés német
és angol nyelven, a WLAN és SmartLink funkció és még sok más.

SPORTLINE JÁRMŰBELSŐ
Carbon dekor, fekete tető*
Perforált Suedia/bőr/műbőr kárpitozás szürke varrással
Sportülések elöl

* A fekete Suedia tetőkárpit külön
rendelhető opció.

120
Személyre szabás

SPORTLINE JÁRMŰBELSŐ
Carbon dekor, fekete tető*
Perforált bőr/műbőr kárpitozás szürke varrással
Sportülések elöl

* A fekete Suedia tetőkárpit külön
rendelhető opció.

122
Személyre szabás

RS

Az RS változat alapfelszereltségéhez tartoznak a KESSY GO rendszer, az elektromosan állítható vezetőülés, a 20"
könnyűfém keréktárcsák, az alumínium pedálszett, a 10" Digitális műszerfal, a SunSet árnyékolás, a változó áttételű
kormányzás, az adaptív lengéscsillapítás-szabályzás, a LED Mátrix főfényszóró, a parkolóradar elöl és hátul, a Bolero rádió
(8" színes, érintőképernyős kijelző) a hangvezérlés német és angol nyelven, a WLAN és SmartLink funkció,
és még sok más.

RS JÁRMŰBELSŐ
Carbon dekor, fekete tető*
Perforált Suedia/bőr/műbőr kárpitozás piros varrással
Sportülések elöl

* A fekete Suedia tetőkárpit külön
rendelhető opció.

124
Személyre szabás

RS JÁRMŰBELSŐ
Carbon dekor, fekete tető*
Perforált bőr/műbőr kárpitozás piros öltésekkel
Elülső sportülések

* A fekete Suedia tetőkárpit külön
rendelhető opció.

Személyre szabás

Style bézs
(bőr/műbőr)

Style és "L&K" fekete (perforált bőr/
műbőr), Ergo szellőző első ülések

Ambition és Style fekete
(bőr/műbőr/)

"L&K" fekete (perforált bőr/műbőr),
szellőző első ülések

Ambition
(szövet)

Style fekete
(szövet/bőr/műbőr)*

Ambition és Style fekete
(Suedia/bőr/műbőr)

Ambition és Style fekete/"ECO"
(szövet/Suedia/műbőr)

Active (szövet)

Személyre szabás

* M-Packet

KÁRPITOZÁS

"L&K" bézs (perforált bőr/műbőr),
szellőző első ülések

127
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LÁVAKÉK METÁL

VERSENYKÉK METÁL

ATLANTI KÉK

Személyre szabás
FEKETEMÁGIA GYÖNGYHÁZ

VELVET VÖRÖS METÁL

EZÜSTSZÜRKE METÁL

ACÉLSZÜRKE

GRAFITSZÜRKE METÁL

HOLDFEHÉR METÁL

Személyre szabás

SZÍNEK

129
128

131

130
20" VEGA antracit könnyűfém
keréktárcsák

19" PROCYON könnyűfém keréktárcsák
antracit Aero borítással

19" PROCYON könnyűfém keréktárcsák
mattfekete Aero borítással

19" PROCYON könnyűfém keréktárcsák
metálfekete Aero borítással

19" TRIGLAV könnyűfém keréktárcsák

19" TRIGLAV fekete könnyűfém
keréktárcsák

19" CURSA antracit könnyűfém
keréktárcsák

18" TRINITY könnyűfém keréktárcsák

18" ASKELLA antracit könnyűfém
keréktárcsák

18" ELBRUS könnyűfém keréktárcsák

17" MITYKAS könnyűfém keréktárcsák

17" acél keréktárcsák BORNEO
borítással

A Laurin & Klement, a SportLine és
az RS változatokhoz tartozó kerekekkel
kapcsolatos információkért kérjük,
tekintse meg a vonatkozó katalógusokat,
látogasson el honlapunkra, vagy forduljon
ŠKODA márkaképviselőhöz.

Személyre szabás

Személyre szabás

KEREKEK

TARTOZÉKOK

135
A tartozékok nem csupán divatos kiegészítők.
Az eredeti ŠKODA tartozékokkal autója praktikusabbá
és biztonságosabbá tehető, és sokkal jobban
hozzáigazítható az Ön egyedi igényeihez.

HÁTSÓ ÜLÉSVÉDŐ

KUTYA BIZTONSÁGI ÖV

GYEREKÜLÉSEK

Ez a praktikus takaró megvédi a járműbelsőt a bepiszkolódástól vagy
rongálódástól. Mérete megváltoztatható, hogy a hátsó ülésnek csak
a felét fedje le.

Ha a rendszeres utasok egyike éppenséggel egy kutya,
akkor érdemes felszerelni az autót egy speciális
biztonsági övvel.

Az eredeti ŠKODA tartozékok minden egyes biztonsági gyermeküléstípusa szigorú tesztek sorozatán megy
keresztül. Széles kínálatunkban még 36 kg-os gyermekek számára tervezett üléseket is talál (a képen látható típus
a Kidfix II XP gyermekülés).

Tartozékok

134
Tartozékok

SZABJA SZEMÉLYRE
ÚJ AUTÓJÁT

Ez a hasznos és könnyen felszerelhető tartozék védelmet nyújt a nap ellen,
valamint elrejti a csomagteret a kíváncsi szemek elől.

NAPELLENZŐK A HÁTSÓ OLDALSÓ ABLAKOKRA
Ez az egész évben használható kiegészítő nyáron megvédi Önt a tűző naptól,
és fokozott védettséget biztosít a betekintő járókelőkkel szemben.

Tartozékok

137
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Tartozékok

NAPELLENZŐK A CSOMAGTÉRAJTÓ
ÉS A CSOMAGTÉR OLDALSÓ ABLAKAIRA
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OKOS TARTÓ – FOGAS
Nem kell, hogy a kézitáskák és
hátizsákok a hátsó ülésen foglalják
a helyet. Akassza őket az első
ülések fejtámlájára rögzített
ötletes fogasra!

OKOS TARTÓ – MULTIMÉDIA
Az első ülés fejtámlájára rögzíthető készüléktartó különösen a hátsó ülésen
utazók kényelmét és szórakoztatását szolgálja.

Az első ülés fejtámlájára rögzíthető
vállfa nagyon hasznos kiegészítő,
különösen azoknak, akik öltönyben
járnak munkába.

Tartozékok

Tartozékok

OKOS TARTÓ RUHAAKASZTÓ
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KIHAJTHATÓ
CSOMAGTÉRVÉDŐ
Ez a praktikus tartozék a csomagtér
padlójának és oldalainak védelmére
szolgál. A hátsó lökhárítót is lefedheti,
hogy megakadályozza a sérüléseket.
Vízálló anyagának köszönhetően
könnyen mosható.

SÁRFELFOGÓ TÁLCA
Ez a tartozék megvédi a
csomagteret a nedvességtől és a
szennyeződésektől, ezért minden
járműhöz praktikus megoldás.

Az összehajtható kétoldalas szőnyeg
(gumi/textil) segít tisztán tartani
a csomagteret még akkor is, ha
viszonylag hosszú, piszkos tárgyakat
szállít. Lehetővé teszi
a hátsó lökhárító letakarását
a tárgyak berakodása közben,
így védve azt a szennyeződésektől
és a sérülésektől.

ALUMÍNIUM
ELVÁLASZTÓELEM
SÁRFELFOGÓ TÁLCÁHOZ
A tálcába behelyezhető alumínium
válaszfal tetszőleges számú kisebb
rekeszre osztja a tárolóteret.

Tartozékok

Tartozékok

KIHAJTHATÓ KÉTOLDALAS
CSOMAGTÉRSZŐNYEG
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KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ VONÓHOROGRA
Rendkívül stabil, könnyen felszerelhető és könnyen használható
tartó – egyszerűen emelje fel egy kicsit a kerékpárt, hogy
rögzíthesse a helyén. Minden típusú vonóhoroggal működik,
és 2 vagy 3 db kerékpár szállítására alkalmas változatban kapható.

ZÁRHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
Az alumíniumprofilos zárható kerékpártartót biztonságosan
felrögzítheti az alap tetőcsomagtartóra.

KERESZTIRÁNYÚ TETŐCSOMAGTARTÓ

ZÁRHATÓ SÍ- VAGY SNOWBOARDTARTÓ
A ŠKODA terhelési és biztonsági tesztjein megfelelt, zárható tároló egyszerű megoldást jelent
a sílécek vagy snowboard szállítására az autó tetején. Egyszerre 4 pár síléc vagy 2 db snowboard
szállítható benne.

Tartozékok

Tartozékok

A zárható keresztirányú tetőcsomagtartónak köszönhetően
az eredeti ŠKODA tartozékok kínálatából egyéb csomagtartók
és tartók, például kerékpár- vagy síléctartók, sí- vagy
snowboarddobozok is használhatók.
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KERÉKÁPOLÁS ÉS
STÍLUS CSOMAG
19" CURSA antracit-metál könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
7.5J x 19"

Az autó kerekei olyanok, mint a cipők. Nem számít, hogy az Ön
ŠKODÁJÁNAK „cipője” stílusos, sportos vagy pusztán funkcionális,
a kerékápolás és stílus csomag (dísztárcsák, szelepsapkák, biztonsági
csavarok) számos olyan terméket kínál, amelyek még vonzóbbá
és teljesen egyedivé teszik kerekeit!

20" ARCTOS ezüstmetál könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
8J x 20"

20" FORNAX ezüstmetál könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
8J x 20"

DEKORATÍV SZELEPSAPKÁK
A ŠKODA logóval díszített
szelepsapkákkal az autója
a legkisebb részleteiben is
stílusos lesz.

19" CURSA metálfekete könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
7.5J x 19"

20" ARCTOS metálfekete könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
8J x 20"

20" FORNAX antracit-metál könnyűfém
keréktárcsa, szálcsiszolt
8J x 20"

KERÉKVÉDŐ HUZAT
A poliészterből készült minőségi kerékhuzattal könnyen szállíthatja és tárolhatja kerekeit.

Kínálatunk a biztonsági csavarral ellátott
és anélküli kerekekre egyaránt kínál dekoratív
csavarvédő sapkákat.

Tartozékok

Tartozékok

CSAVARVÉDŐK
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110/5 000–6 000

110/5 000–6 000

140/4 200–6 000

110/3 000–4 200

110/3 000–4 200

147/3 600-4 100

Max. forgatónyomaték/ford.szám (Nm/
min-1)

250/1 500–3 500

250/1 500–3 500

320/1 500–4 100

360/1 600-2 750

360/1 600-2 750

400/1 750-3 500

Légszennyezésre vonatkozó előírás

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Benzin, RON: min. 95

Benzin, RON:20
min. 95

Benzin, RON: min. 95

Gázolaj

Gázolaj

Gázolaj

Maximális sebesség (km/h)

206

205

216 (215)

204

200

218 (216)

Gyorsulás 0–100 km/h-ra (s)

9,8 (9,9)

9,7 (9,8)

7,5 (7,7)

9,6 (9,8)

9,6 (9,8)

7,7 (7,8)

Típus

Elsőkerékhajtás

Elsőkerékhajtás

4x4

Elsőkerékhajtás

4x4

4x4

Tengelykapcsoló

Hidraulikus
egytárcsás tengelykapcsoló

Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működésű

Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működésű

Sebességváltó

Manuális, hatfokozatú

Automata, hétfokozatú DSG

Automata, hétfokozatú DSG

Automata, hétfokozatú DSG

Automata, hétfokozatú DSG

Automata, hétfokozatú DSG

Üzemanyag

14

MENETTELJESÍTMÉNY

26

ERŐÁTVITEL

54

34

12,2

Tengelytávolság (mm)

2 790

Első/hátsó nyomtáv (mm)

1 585 / 1 575
193; 4x4: 192

Futómű
Első tengely

McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral

Hasmagasság (mm)

Hátsó tengely

Többelemes tengely, hossz- és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral

Belső méretek

Fékrendszer

Kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, Dual Rate vákuumos rásegítéssel

Oldalirányú tér elöl/hátul (mm)

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

– első fékek

Tárcsafékek belső hűtéssel és egydugattyús úszó féknyereggel

Effektív fejtér elöl/hátul (mm)

1 059 / 1 014 (1 059 / 1 015 / 905)

– hátsó fékek

Tárcsafékek

Csomagtér (max. l)

Kormánymű

Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus szervokormánnyal

Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlákkal –

Kerekek

7.0J x 17"

függőleges/lehajtva****

835/2 065 (270/765/2 005)

Gumiabroncsok

215/65 R17

Üzemanyagtartály (l)

58

1 701–1 910 (1 751–1 947)

1 785–1 987 (1 829–2 024)

1 765–1 969 (1 807–2 003)

542–733 (581–731)

543–730 (580–731)

557–763 (615–764)

519–724 (586–753)

518–720 (578–771)

518–720 (587–779)

Össztömeg (kg)**

2 208–2 250 (2 232–2 350)

2 226–2 270 (2 257–2 375)

2 400–2 410 (2 420–2 510)

2 340–2 360 (2 404–2 470)

2 430 (2 525–2 527)

2 410 (2 510–2 529)

750

750

750

2 000

2 500*** (2 000)

2 500*** (2 000)

Megengedett vontatóterhelés fék
nélkül (max. kg)

750

750

70
750

Megengedett vontatóterhelés fékkel –
12% (max. kg)

1 800

1 800

2 200 (2 000)

82

1,681

1 720–1 924 (1 762–1 957)

66

1,585

1,585

2,087

2,087

1,585
2,087

1,585
2,087

720 l
1,165

897

897

897

2,790

2,790

4,697

4,697

897

2,790
4,697

1,009

2,790

1,009

4,697

720 l
1,165

1,009
15.8°

1 593–1 802 (1 639–1 836)

720 l
1,165

15.8°

1 569–1 778 (1 615–1 830)

720 l
1,165

15.8°

Saját tömeg – 75 kg-os vezetővel (kg)**
Teherbírás – vezetővel és extra
felszereléssel (kg)

9

SÚLY

4

Max. teljesítmény/ford.szám (kW/rpm)

Fordulókör-átmérő (m)

1,01

4/1 968

4

4/1 968

1,01

4/1 968

9
1,01
4

4/1 984

1 681

1,05

4/1 498

4 697 / 1 882

Magasság (mm)

1,05
9
1,01
4

4/1 498

Hosszúság/szélesség (mm)

0,312–0,358 a motor-/felszereltségváltozattól függően

9

Hengerszám/Hengerűrtartalom

Öt-/hétüléses, ötajtós, kétterű

Légellenállási együttható

1,05

4

MOTOR

Típus

1,05

Turbótöltéses dízelmotor

19.1°

Turbótöltéses dízelmotor

Külső méretek

19.1°

Turbótöltéses dízelmotor

Karosszéria

19.1°

Turbótöltéses benzinmotor

TOVÁBBI ADATOK

19.1°

Turbótöltéses benzinmotor

2.0 TDI / 147 kW
4x4

15.8°

KÜLSŐ DIZÁJN
BELSŐ DIZÁJN
CONNECTIVITY
SIMPLY CLEVER
KÉNYELEM ÉS TÁGAS TÉR
BIZTONSÁG
TELJESÍTMÉNY
LAURIN & KLEMENT
SPORTLINE
RS
SZEMÉLYRE SZABÁS
TARTOZÉKOK
MŰSZAKI ADATOK
Turbótöltéses benzinmotor

2.0 TDI / 110 kW
4x4

2.0 TDI / 110 kW

1,681

2.0 TSI / 140 kW
4x4

1.5 TSI / 110 kW

1,681

1.5 TSI / 110 kW

1,681

MŰSZAKI ADATOK

1,009

86

*** A gyárilag felszerelt vonóhoroggal rendelkező
járművekre vonatkozik.
( ) A 7 üléses változatra vonatkozik.

Minden dízelmotor szelektív katalitikus redukciót használ. Ez a rendszer AdBlue®-t fecskendez be a mono-nitrogén-oxidok (NOx)
mennyiségének csökkentése érdekében. Az AdBlue®-tartály térfogata 18 l, és a fogyasztás a vezetési stílustól függ.

1,575

1,882

1,882
1,575

**** A hátsó ülés háttámlahelyzetének és az ülés
különböző helyzeteinek megfelelően.
1,575

1,882

1,882

1,004
1,004

1,004

1,510
1,510

1,510

1,527

A műszaki rajzok az 5 üléses változatra vonatkoznak. A műszaki adatok a motor méretétől függően eltérhetnek. A 7 üléses változat méretei a fent látható
„További műszaki adatok” című dokumentumban találhatók.

Műszaki adatok

* Könnyű haszongépjárművek világszinten harmonizált vizsgálati
eljárása.
** Eszköz alapján.

1,575

1,004

146

1,527

1,527

Műszaki adatok

132

1,510

1,527
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KÉPEKRE VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT
A jelen katalógusban (brosúrában) található képek, információk,tartalmak
csak illusztrációk, kizárólag a szemléltetést szolgálják,és nem képezik részét
semmilyen szerződésnek, ajánlatnak vagy garanciának. A kiadványban
szereplő, sorozatgyártás előtti autók nem feleltethetők meg a végleges
változatoknak. A ténylegesen elérhető, sorozatgyártott modellekben
bizonyos jellemzők (pl. színek, funkciók, alkatrészek stb.) különbözhetnek
a katalógusban feltüntetett értékektől, tulajdonságoktól.
További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz
legközelebbi ŠKODA márkakereskedéssel.

MyŠKODA ALKALMAZÁS
Élvezze az autója feletti teljes
irányítást! Töltse le a MyŠKODA
alkalmazást, és bármikor hozzáférhet
a szükséges funkciókhoz, legyen szó
vezetési adatokról, hatótávolságról,
útvonaltervezésről vagy akár arról,
hogy hol parkolt utoljára!

HA TETSZETT, AMIT OLVASOTT,
KÉPZELJE EL , MILYEN LEHET VEZETNI!
JELENTKEZZEN TESZTVEZETÉSRE!
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Az Ön ŠKODA márkakereskedése:

