Notă privind imaginile:
Imaginile din acest catalog (această broșură) sunt utilizate
exclusiv în scopuri ilustrative și nu fac parte din niciun contract
și nu reprezintă nicio garanție. Automobilele de prezentare din
faza de prevânzare și anumite ilustraţii, dotări, detalii, elemente și
caracteristici pot să fie diferite la modelul din producţia de serie și
în anumite ţări.
Pentru detalii exacte privind configuraţia a dotărilor, detaliilor,
elementelor și caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai
apropiat distribuitor ŠKODA.

NOUA ŠKODA

KODIAQ

AplicAţia MyŠKODA
Beneficiaţi de propriu dumneavoastră
însoţitor la drum. Descărcaţi MyŠKODA cu
asistentul interactiv PAUL, care are rolul de
a vă ajuta zi de zi, monitorizând maşina şi
administrându-vă agenda.

Aplicaţia ŠKODA Connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI
DESPRE ACEASTĂ MAȘINĂ ,
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA
SĂ O CONDUCEŢI
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introducerea unei noi
specii din genul Suv
Ne este scris în ADN să fim mereu în legătură
cu natura. Şi mereu în legătură unii cu alţii. Iar
dacă viaţa modernă vă îndepărtează de ceea ce
contează cel mai mult, permiteţi-i noii ŠKODA
KODIAQ să vă ajute să vă reconectaţi.

KODIAQ este încă un exemplu pentru
pasiunea noastră de a fabrica automobile cu
un design frumos, care să aducă la fel de multă
bucurie şoferilor ca pe vremea începuturilor
noastre.

Fiind o interpretare absolut nouă a ceea ce un
SUV ar trebui să fie, KODIAQ se prezintă cu un
design exterior uluitor, fiind pe cât de robust, pe
atât de frumos. Tracţiunea sa 4x4 îi permite să
se deplaseze cu ușurință pe orice fel de teren,
iar la interior, dotările pentru conectivitate,
spaţiul generos şi confortul fără egal vor trezi
setea de aventură a întregii familii. Şi mai mult:
numeroasele funcţii şi dotări Simply Clever
vor avea grijă de latura practică a tuturor
aventurilor dumneavoastră.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce
înseamnă ŠKODA.

DESIGNul
EXTERIOR
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Frumuseţea
bestiei
Pregătită pentru a face faţă celor mai dure condiţii, ŠKODA
KODIAQ emană o reală forţă majestoasă. Liniile sale precise
dau formă noului limbaj de design rezervat de marca ŠKODA
pentru SUV-urile sale, ceea ce îi conferă modelului distincţie,
emoţie, dar şi un caracter atemporal. Fie că privim detaliile sau
întregul automobil, forma şi funcţia sunt în perfectă armonie.
KODIAQ este un atlet frumos, care îmbină caroseria sa robustă
cu caracteristici off-road impresionante.

secţiunea posterioară
Barele negre cu detalii argintii accentuează
caracterul atractiv al exteriorului. Extensiile
verticale negre, care se contopesc cu eleronul
de la nivelul plafonului şi mărginesc geamurile
din spate, optimizează caracteristicile
aerodinamice. Blocurile optice spate pătrund
mult în aripi, iluminând astfel şi profilul maşinii.

profilul
Muchiile ascuţite, combinate cu suprafeţele
netede creează condiţii propice jocului dintre
lumini şi umbre. Pasajele angulare ale roţilor,
apărătorile rezistente de noroi, cu margini
din plastic şi protecţiile pragurilor transmit
imediat că această maşină se simte ca acasă
chiar şi pe drumurile noroioase.
Farurile şi proiectoarele de
ceaţă
Designul farurilor este unul dintre
elementele caracteristice ale modelului
KODIAQ. Poziţionarea proiectoarelor
de ceață, la înălţimea grilei radiatorului,
unde sunt protejate, arată clar ambiţiile de
off‑roader ale modelului.
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Plafonul panoramic
KODIAQ deschide noi perspective, graţie plafonului
panoramic cu acționare electrică. Acesta accentuează de
asemenea senzaţia de spaţiu generos.

bandoul din plastic
Bandoul dintre "ochii de pisică" are, de asemenea,
atât rol estetic, cât şi practic. Bandoul se întinde
de-a lungul marginii portbagajului, protejând bara de
deteriorările care ar putea fi cauzate de manevrarea
bagajelor. Bandoul are model sportiv de fagure.

Design

Design

Pragurile
Rafinamentul maşinii este subliniat de
bandourile decorative cu inscripţia KODIAQ
de pe pragurile uşilor: încă un detaliu care
îmbină forma cu funcţia.

designul
luminilor
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Arta
iluminării

Blocuri optice spate cu LED
Blocurile optice spate cu LED sunt incluse în dotarea standard,
iar designul cristalin face referire la cubismul cehesc şi la
tradiţia de prelucrare a sticlei din această ţară. Liniile precise şi
forma distinctivă a literei C sunt specifice modelelor ŠKODA,
conferind automobilului o individualitate marcantă.

Design

Inovatorul design cristalin întâlneşte tehnologia inovatoare. A
vedea şi a fi văzut: cu frumuseţea sa misterioasă, când farurile
sunt aprinse, KODIAQ este realmente impresionant.

Faruri full-LED
cu funcţie adaptivă şi
proiectoare de ceață
Pentru KODIAQ sunt disponibile două tipuri de
faruri şi proiectoare de ceață. Farurile de top au
toate funcţiile asigurate de LED-uri. Acestea oferă
performanţe superioare şi o eficienţa energetică
foarte ridicată. Funcţia adaptivă de iluminare
(AFS) ajustează intensitatea luminii corespunzător
condiţiilor curente, de exemplu pentru condiţiile din
mediul urban, de pe autostradă sau pentru vreme
ploioasă, iar farurile principale dispun de un bandou
atractiv, dedicat luminilor de zi cu LED. În condiţii
de vizibilitate redusă, proiectoarele de ceață îşi
demonstrează adevărata lor valoare.

designul
interior
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Frumuseţe
interioară

Faceţi ca spaţiul dumneavoastră să fie şi mai confortabil
şi mai plăcut, cu luminile ambientale blânde şi armonioase,
care sunt dispuse de-a lungul interiorului maşinii, creând
atmosfera potrivită fiecărei călătorii.
Iluminarea ambientală
Dumneavoastră veţi alege care să fie
culoarea dumneavoastră preferată.
Sau vă puteţi completa fiecare zi cu
o altă nuanţă. Iluminarea ambientală
oferă zece variante de culori

Design

Luminile de la nivelul podelei
Lumina discretă transformă acest spaţiu
confortabil într-unul excepţional. Veţi
beneficia de cel mai înalt nivel de confort,
cu luminile de la interior şi vă veţi bucura
pe parcursul călătoriei dumneavoastră de
ambianţa cu iluminare discretă.

Iluminare ambientală verde

Iluminare ambientală albastră

Iluminare ambientală roşie

conectivitate
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ŠKODA CONNECT: LUAŢI
CU DUMNEAVOASTRĂ
UNIVERSUL ON-LINE

Poziţia de parcare
Vedeţi locul în care este parcată maşina în
parcările mari. Adresa, ora şi data parcării vor fi
afişate pe telefonul dumneavoastră mobil.

Butonul SOS
Sistemele de conectivitate ale
modelului KODIAQ includ şi o linie
de urgenţe. Acest sistem pentru
situaţii de urgență poate fi activat
apăsând butonul roşu aflat pe
plafon. În cazul unei coliziuni, apelul
de urgenţă este iniţiat automat.

INFORMATII ONLINE DIN TRAFIC
Alege întotdeauna cea mai bună rută.
Informațiile actuale îțî oferă o bună
imagine de ansamblu asupra rutei
tale. Totodată îți oferă posibilitatea
să reacționezi la evenimente din
trafic precum în cazul drumurilor
în construcție, accidentelor sau a
blocajelor din trafic.

KODIAQ vă ajută să rămâneţi conectat, indiferent unde v-aţi
afla. Veţi fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veţi avea
acces la distracţie şi informaţii, dar şi la asistenţă, dacă este
nevoie. ŠKODA CONNECT este poarta dumneavoastră spre
un univers cu posibilităţi nelimitate de comunicare.

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online furnizează informaţii în timp real către funcţia de
navigaţie, iar serviciul Care Connect este orientat spre asistenţă și siguranţă, permiţând accesul și controlul automobilului
de la distanţă. Oferă, de asemenea un serviciu de asistenţă pentru situaţiile în care aceasta este necesară.

Date despre călătorii
Informaţiile despre călătoria dumneavoastră, precum
consumul mediu, viteza medie, distanța şi durata
călătoriei vor fi trimise către un server back‑end.
Puteţi accesa astfel datele dumneavoastră personale
privind călătoriile, precum şi o vedere de ansamblu a
tuturor călătoriilor dumneavoastră.

Meteo
Obţineţi cel mai actual buletin
meteo pentru locul în care vă aflaţi
sau pentru destinaţie, cu previziuni
detaliate, inclusiv predicţii privind
precipitaţiile şi avertizări.

Conectivitate

Conectivitate

Staţii de alimentare
Puteţi afla distanța faţă de cea mai apropiată staţie de
alimentare, tipul staţiei şi preţurile actuale la combustibil.
Aceste informaţii sunt afişate în timp real. Tipul de
combustibil cu care funcţionează automobilul este
identificat automat, fiind afişat corespunzător.
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Phone Box
Dispozitivul Phone
Box, aflat în faţa
schimbătorului de viteze,
amplifică semnalul
pentru dispozitivul
dumneavoastră mobil.
Totodată, va încărca
telefonul în timp ce
conduceţi, fără să fie
nevoie de cablu.

Infotainment-ul a evoluat într-un ritm susținut. Vă puteţi bucura de
un design atractiv şi de numeroase funcţii uluitoare, iar KODIAQ se va
sincroniza, simplu şi eficient, cu dispozitivele dumneavoastră externe.
Mai mult chiar, copiii dumneavoastră nu se vor plictisi la drum.
MyŠKODA APP
Faceţi cunoştinţă cu Paul, asistentul interactiv al
aplicaţiei My ŠKODA (pentru sistemele Android şi iOS),
care vă poate fi de folos în diferite situaţii de zi cu zi.
De exemplu, îl puteţi utiliza pentru a accesa informaţii
despre maşina dumneavoastră sau pentru a vă oferi o descriere
completă a comenzilor, sau a semnificaţiei martorilor de la bord, etc.
De asemenea, Paul vă poate monitoriza agenda, dacă doriţi acest lucru.
Astfel, nu veţi uita de nicio întâlnire, iar asistentul dumneavoastră vă va
recomanda cum să ajungeţi mai bine la locul întâlnirii.

Conectivitate

SmartLink+
Cu sistemul SmartLink+ (pachet
ŠKODA pentru conectivitate,
care suportă MirrorLink®, Apple
CarPlay şi Android Auto), sistemul
de infotainment al maşinii îi permite
şoferului să folosească în siguranţă
telefonul în timp ce conduce. De
asemenea, toate aplicaţiile instalate,
care au certificare pentru utilizarea
în siguranţă la bordul maşinii, sunt
compatibile cu MirrorLink®, Apple
CarPlay sau Android Auto. Sistemul
SmartLink+ include şi funcția
SmartGate. Cu aceasta puteţi să
vă conectaţi smartphone-ul la
automobil prin WiFi, pentru a accesa
date interesante despre călătoriile
dumneavoastră, precum eficienţa
călătoriei, caracteristicile dinamice sau
informaţii privind lucrările de service.*
* Vizitaţi pagina noastră web pentru
termenii de utilizare şi compatibilitatea
sistemelor SmartLink+.

Columbus
Sistemul de navigaţie Columbus
3D oferă control tactil confortabil,
prin intermediul ecranului de 9,2".
Dispozitivul oferă numeroase funcţii,
inclusiv Bluetooth, SmartLink+ şi
WiFi. Este de asemenea disponibil
modulul de telefonie integrat cu
compatibilitate cu internetul LTE
rapid. Calitatea sunetului perfect este
garantată de patru difuzoare în faţă şi
patru difuzoare în spate.

Sistemul de sunet Canton
Savuraţi claritatea absolută a sunetului
muzicii sau a vocii asigurată de sistemul
de sunet Canton, care are 10 difuzoare,
inclusiv un difuzor în bord şi un subwoofer
în portbagaj. Puterea totală se ridică la
575 W.
Suport multimedia
Din păcate doar o persoană poate conduce, dar şi cei din spate se
pot bucura la fel demult de fiecare călătorie. Suportul multimedia
vă permite să fixaţi o tabletă pe tetiera scaunului din faţă.

Conectivitate

Infotainment
la purtător

SIMPLY
CLEVER
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Ajutoarele
ŠKODA
Viaţa este mult mai uşoară cu echipamentul potrivit.
Astfel, KODIAQ dispune de dotări concepute în baza
nevoilor dumneavoastră reale şi include detalii Simply
Clever, care sunt pe cât de intuitive, pe atât de ingenioase.

Spaţii de depozitare pentru umbrelă
În panoul interior al ambelor uşi din faţă se află câte un spaţiu
ingenios destinat celor două umbrele originale ŠKODA.
Compartimentele acestea sunt astfel concepute încât apa să
se poată scurge din maşină, pentru a menţine interiorul uscat.
Protecţia pentru marginea
portierelor
La deschidere oricăreia dintre uşile laterale, iese
automat o mască din plastic, care protejează
marginile portierelor. Astfel, KODIAQ se
protejează pe sine de avarii, dar şi pe cei parcaţi
alături. O dotare perfectă, pentru locurile
înguste de parcare, de exemplu.

Racleta pentru gheaţă
Racleta pentru gheaţă
este introdusă în clapeta
rezervorului, deci nu va fi
nicio problemă să o puneţi la
loc, nici atunci când va fi udă.
Aici veţi găsi şi protecția
împotriva alimentării cu
combustibil greşit, oferită
pentru automobilele cu
motor diesel.

Simply Clever

Suportul pentru bilete
Când aveţi nevoie să puneţi un
bilet de parcare într-un loc vizibil,
aveţi o soluţie simplă. Maşina
este echipată cu un suport
pentru bilete aflat sub parbriz.
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Câte un buzunar
pentru fiecare
lucruşor important.

Unibag
Sacul detaşabil Unibag, pentru transportarea
schiurilor sau a snowboard-ului, poate fi
păstrat în deschiderea dintre portbagaj şi
spaţiul pentru pasageri.

Jumbo Box
Spaţioasa cutie de depozitare se află în cotiera din faţă.
Aici vă puteți păstra în siguranţă dispozitivele electronice,
de exemplu, sau o puteţi răci pentru a vă păstra gustările
proaspete. Cutia Jumbo Box poate fi echipată, de asemenea,
cu suporturi pentru băuturi şi pentru monede.

Simply Clever

Simply Clever

Copii, căţei, ursuleţi, jucării, gustări, plus situaţiile
şi lucruşoarele pe care nu le puteţi anticipa - toate
acestea fac parte din călătoriile cu familia. Iar
KODIAQ le face tuturor faţă cu brio.
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Spaţiul superior de depozitare
Acest compartiment spaţios de depozitare
cu capac rabatabil se află în partea de sus a
bordului, în partea dreaptă.

Suportul pentru ochelarii de soare
Acest compartiment practic de deasupra
oglinzii retrovizoare interioare este la
îndemâna şoferului şi a pasagerului din faţă.

Cutiile de sub scaunele faţă
Sub scaunele din faţă poate fi găsit câte un spaţiu de
depozitare în care puteţi păstra diferite obiecte mai mici.
Disponibil pentru versiunile cu scaune ajustabile manual.

Suporturile pentru sticle şi telefon
Bineînţeles că nu am uitat de confortul pasagerilor de
pe al treilea rând de locuri. Cu siguranţă că aceştia vor
aprecia suporturile din pereţii laterali ai portbagajului.

Simply Clever

Simply Clever

SPAŢIUL INFERIOR DE DEPOZITARE
Datorită torpedoului cu capac din
partea dreaptă, aveţi un loc în care
puteţi păstra, de exemplu gustări
proaspete la drum, deoarece acest
compartiment poate fi răcit.
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Spaţiul de depozitare de
pe partea şoferului
Șoferul poate utiliza
compartimentul rabatabil de
depozitare aflat imediat sub volan.

Vestele reflectorizante
Vestele pot fi păstrate în
spaţiile de depozitare din uşile
faţă şi spate, pentru a fi mereu
la îndemână.

Măsuţele rabatabile
Integrate în spătarele ambelor scaune din faţă, măsuţele
rabatabile cu suporturi pentru pahare pot fi folosite şi în
alte scopuri, decât doar pentru ceva de băut.

Simply Clever

Simply Clever

Compartimentele din
uşile frontale
Veţi găsi un spațiu pentru o sticlă de 1,5 l şi
o bandă elastică în compartimentul spaţios
de depozitare din uşa din faţă. Aici puteţi
aşeza şi recipientul detaşabil pentru gunoi.

Spaţiu pentru toată lumea
Cât de mare este familia dumneavoastră?
La bordul modelului KODIAQ pot călători
până la 7 persoane, datorită versiunii cu
al treilea rând de locuri, care poate fi
comandat ca dotare opţională.
Interiorul elegant şi totodată practic conferă
senzația de siguranţă şi calm. Funcţia de
optimizare digitală a vocii transmite vocile
şoferului şi pasagerului din faţă către partea
din spate a maşinii, oferind astfel condiţiile
optime pentru o aventură outdoor cu
prietenii şi familia.
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Loc suficient pentru
toate bagajele
Cârligul de remorcare
KODIAQ oferă un cârlig de remorcare
cu deblocare electrică. Butonul pentru
această funcţie se află în portbagaj.
Capacitatea de tractare a maşinii se ridică
până la 2,5 tone.

Pedala virtuală
Cum deschideţi şi închideţi portbagajul
când nu aveţi mâinile libere? Simplu.
Trebuie doar să mişcaţi piciorul sub hayon
şi portbagajul se va deschide automat.
Pedala virtuală vă permite accesul la
portbagaj fără să fiţi nevoit să atingeţi
hayonul şi este disponibilă exclusiv cu a
cincea uşă cu acţionare electrică şi cu
sistemul KESSY (acces, pornire şi
blocare fără cheie).

A cincea uşă cu acţionare electrică
Hayonul se deschide la simpla atingere a
butonului telecomenzii sau a butonului de pe
portiera şoferului. O funcţie foarte practică,
mai ales pe vreme rea. Puteţi de asemenea să
ajustaţi poziţia cea mai înaltă a uşii deschise,
astfel încât să corespundă necesităţilor
dumneavoastră. Pe hayon mai există şi un buton
adiţional, care permite închiderea acestuia.

Lanterna cu LED
În partea stângă a portbagajului
găsiţi o lanternă cu LED
detaşabilă. Aceasta se încarcă
automat atunci când motorul
este pornit.

Simply Clever

Simply Clever

Cu siguranţă veţi fi impresionat când veţi deschide hayonul,
pentru că modelul KODIAQ oferă un volum neegalat şi
variabilitate excepţională. Adiţional, oferim o gamă largă de
dotări şi funcţii Simply Clever, pentru care puteţi opta în
funcţie de ceea ce vă este necesar.
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SPAŢIU PENTRU TOŢI
MUSAFIRII AŞTEPTAŢI
Interiorul cu cinci locuri

Volumul portbagajului
În versiunea cu cinci locuri, veţi dispune de
o capacitate a portbagajului de 720 de litri.
Aceasta se va ridica chiar la 2.065 de litri,
dacă rabataţi scaunele din spate, folosind
pentru aceasta butonul de deblocare aflat în
portbagaj.

Covoraşul cu două feţe
Puteţi folosi covoraşul cu două feţe cu partea textilă în sus,
dacă nu transportaţi lucruri care ar putea murdări maşina.
Iar când aveţi ceva murdar de transportat, trebuie doar să
întoarceţi covoraşul cu partea cauciucată în sus.

Podeaua dublă
Podeaua dublă permite poziţionarea podelei
portbagajului la nivelul pragului portbagajului,
uşurând manevrarea bagajelor. Adiţional,
asigură un spaţiu de depozitare discret.

Setul de plase
Setul de plase (1 orizontală şi 2
verticale) creşte flexibilitatea
portbagajului, fixând totodată
sigur obiectele.

Simply Clever

Simply Clever

CÂRLIGELE
Cârligele rabatabile
rezistente de pe pereţii
laterali ai portbagajului
permit transportul
mai facil şi mai sigur al
cumpărăturilor.
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Simply Clever

Interiorul cu şapte locuri

Podeaua dublă
Când folosiţi al treilea
rând de locuri, trebuie
să scoateţi panoul care
acoperă portbagajul. Dar
sub podeaua dublă găsiţi
locul cu potrivire perfectă
pentru acesta. Astfel, nu
trebuie să-l căraţi în garaj
sau în casă.

Cârligele
Agăţaţi plasele de cumpărături de cârligele
rabatabile şi la finalul călătoriei, veţi găsi
totul la locul iniţial.

Setul de plase
Versiunea cu 7 locuri oferă numeroase detalii practice care sporesc
versatilitatea maşinii. În portbagaj sunt cârligele pentru setul de plase,
care vă vor ajuta să păstraţi ordinea în automobil şi să fixaţi bagajele.

Dispozitivele Cargo
pentru transport
Pentru evitarea deplasării acestor dispozitive
în portbagaj în timpul călătoriilor, ele pot fi
depozitate în compartimentele din spatele
pasajelor roţilor atunci când nu le utilizaţi.

Simply Clever

SPAŢIU PENTRU
MUSAFIRII NEAŞTEPTAŢI

Volumul portbagajului
Dacă nu aveţi în plan o călătorie cu capacitatea maximă
de pasageri, puteţi crea spaţiul de transport pentru toate
bagajele, la bordul versiunii cu 7 locuri. Rabataţi al treilea
rând de scaune, creând o podea plană şi o capacitate de
transport de 630 de litri. Dacă rabataţi şi al doilea rând de
locuri, veţi beneficia chiar de 2.005 litri.

confortul
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Confortul vă va
însoţi mereu la drum

Tempomat
Tempomatul menţine
viteza selectată de
către şofer şi vă
permite să creşteţi sau
să reduceţi viteza fără a
utiliza pedalele.

KESSY
Automobilele echipate cu
KESSY (acces, pornire şi
blocare fără cheie) dispun
de un buton Start/Stop pe
coloana de direcţie, care
permite pornirea şi oprirea
motorului fără cheie.

Încălzire volan
Volanul multifuncţional îmbrăcat în piele, care vă permite să
folosiţi sistemul radio, telefonul şi, dacă este cazul, transmisia
automată DSG, poate fi echipat cu o funcţie de încălzire
controlabilă prin intermediul sistemului de infotainment.

OPŢIUNI DE PERSONALIZARE
Sistemul de infotainment permite fiecărui şofer să-şi creeze propriul profil. De exemplu,
şoferii pot seta modul de condus, pot regla scaunul şoferului cu ajustare electrică,
sistemul de aer condiţionat, precum şi sistemul radio sau de navigaţie. Maşinile cu
funcţie de personalizare sunt livrate cu 3 chei. Când cheia este folosită pentru a descuia
maşina, funcţiile sunt ajustate automat la setările salvate de respectivul şofer.

Spoturi LED de curtoazie
Spoturile cu LED-uri au rolul de a ilumina zona de acces în
maşină şi sunt integrate în oglinzile exterioare.

Confortul

Confortul

KODIAQ vă ajută să transformaţi fiecare drum de rutină
într-o experienţă specială. Răsfăţaţi-vă cu luxul de care veţi
putea beneficia în fiecare călătorie, în drum spre serviciu,
cumpărături sau şcoală sau în excursiile cu prietenii. Astfel
veţi pleca la orice drum, oricât de obişnuit ar fi, având mereu
o senzație plăcută şi bună dispoziţie.

sistem spălare faruri
Sistemul telescopic
de spălare a farurilor
îndepărtează praful şi noroiul.
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Jaluzele pentru locurile din spate
Jaluzelele mecanice sporesc semnificativ confortul
pasagerilor din spate, în zilele cu soare puternic.
Climatronic cu reglaje pe 3 zone
Cu acest sistem de aer condiţionat de ultimă oră, puteţi
selecta temperaturi diferite pentru şofer, pasagerul din
faţă şi pentru pasagerii din spate. Include de asemenea
un senzor de umiditate, care reduce aburirea geamurilor,
precum şi un senzor de soare.

Spătarul rabatabil
Spătarul rabatabil al scaunului
pasagerului din faţă ridică şi mai
mult nivelul de variabilitate al
maşinii şi vă permite să transportaţi
obiecte cu dimensiuni mari.

Confortul

Partea din spate a
cotierei Jumbo Box
În partea din spate a cotierei cu Jumbo
Box, găsiţi o priză de 230V şi un slot
USB. Dacă automobilul dumneavoastră
este echipat cu sistemul de climatizare cu reglaje pe 3 zone, aici va fi
poziţionată, de asemenea, unitatea de
control pentru zona posterioară.

Suportul pentru picioare
Suportul pentru picioare poate fi
ataşat de covoraşele textile din
spate şi aduce un plus de confort
la drum lung.

Pachetul pentru dormit
Pasagerii din spate vor dormi liniştiţi la drum lung, beneficiind de
confortul Pachetului pentru dormit. Aceste include tetiere variabile
pentru locurile laterale din spate, care permit o postură confortabilă a
capului la dormit. Este inclusă, de asemenea, o pătură.

siguranţă
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Siguranţă

Am făcut tot posibilul pentru ca dumneavoastră să
ajungeţi în siguranţă la destinaţie. KODIAQ oferă
numeroase sisteme de asistenţă care să vă permită să
reacţionaţi prompt în orice situaţie. O parte dintre sisteme
pot preveni chiar automat o coliziune iminentă.

Camera Area View
Vă veţi simţi mult mai sigur la volan, ştiind că beneficiaţi de asistenţa
celor 4 camere video care monitorizează zona din jurul automobilului.
Acestea sunt poziţionate în grila radiatorului, în oglinzile exterioare şi
pe mânerul hayonului. Imaginile sunt transmise în timp real la displayul sistemului de infotainment, astfel încât să puteţi reacţiona rapid,
indiferent de obstacolul care vă apare în cale.

Park Assist
Reduceţi la minimum stresul
parcării pe locurile înguste,
cu Park Assist. Acesta
selectează automat locul de
parcare potrivit în rândurile
de maşini parcate paralel sau
perpendicular. La parcarea
paralelă este nevoie de un
spaţiu cu doar 80 cm mai lung
decât maşina.
Trailer Assist
Trebuie să parcaţi maşina cu
remorcă ataşată? Trailer Assist
face ca manevrele acestea să
devină mai simple şi mai sigure.
Sistemul preia controlul asupra
maşinii la deplasarea cu viteză
mică în marşarier.

Traffic Jam Assist
Este o funcţie concepută pentru a uşura
condusul autovehiculelor cu DSG în ambuteiaje.
Controlând motorul, frânele şi direcţia, asistentul
face ca maşina să plece de pe loc, să frâneze şi să
vireze pentru a copia mişcarea autovehiculelor
din jur (la viteze de până la 60 km/h).

Siguranţă

Ajutoarele mereu
disponibile
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adaptive cruise control
Folosind radarul din grila
radiatorului, tempomatul
adaptiv Adaptive Cruise Control
are, în plus faţă de funcţia
de tempomat, de asemenea,
funcţia de menţinere a distanţei
sigure faţă de autovehiculele
din faţa dumneavoastră.

Siguranţă

Detectorul de oboseală
Detectorul de oboseală
analizează datele provenite
de la senzorii direcţiei servoasistate pentru a identifica un
comportament al şoferului
care indică oboseala. În astfel
de cazuri, Maxi DOT afişează
avertizări pentru şofer,
recomandându-i să facă o pauză.

Auto Light Assist
Asistentul dumneavoastră pentru faruri va
comuta automat pe luminile de drum şi
înapoi, sporind confortul şi siguranţa în trafic.

LANE ASSIST
Puteţi lăsa sarcina de
a menţine maşina pe
banda corectă în seama
sistemului Lane Assist.
Funcţia este afişată pe
Maxi DOT.

rear traffic alert
Acest asistent, care
este oferit ca parte a
sistemului Blind Spot
Detect, utilizează aceiaşi
senzori radar ca acest
sistem şi vă ajută să
manevraţi maşina în
siguranţă în marşarier,
de pe locurile de parcare,
în condiţii de vizibilitate
redusă. Sistemul poate
chiar acţiona automat
frânele, dacă detectează
un pericol iminent.

Blind Spot Detect
Folosind senzorii radar din bara de protecţie spate, Blind Spot
Detect monitorizează unghiurile moarte din spatele maşinii şi
din lateral. În funcţie de distanța şi viteza autovehiculelor din
apropiere, sistemul decide dacă va avertiza sau nu şoferul.

Siguranţă

Travel Assist
Interconectarea camerei
multifuncţionale cu sistemul de
navigaţie este utilizată de acest
asistent pentru identificarea şi
afișarea anumitor indicatoare
de circulaţie pe display-urile
Maxi DOT şi pe cel de navigație.
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Siguranța este pe primul loc.
Şi pe al doilea...
În situaţii extreme, când şoferul nu mai poate
interveni activ, intervin elementele de siguranţă
pasivă ale maşinii - precum airbag-urile.
Vă puteţi echipa maşina cu până la 9 airbag-uri.

Airbag-uri şofer şi pasager faţă
Airbag-ul şoferului este integrat în volan, iar cel al
pasagerului din faţă în bord. Dacă este nevoie, airbag-ul
pasagerului din faţă poate fi dezactivat pentru montarea
unui scaun pentru copii pe scaunul din dreapta faţă.

Airbag pentru
genunchi
Acest airbag, aflat sub coloana
de direcţie, protejează
genunchii şi tibiile şoferului.

Airbag-uri pentru cap
La activare, airbag-urile pentru
cap creează un perete care
protejează ocupanţii din faţă şi
din spate de răniri la cap.

Siguranţă

Siguranţă

Airbag-uri laterale faţă şi spate
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană
şi pe cea toracică a şoferului şi pasagerilor
în cazul unei coliziuni laterale.
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Vă cuibăreşte
puii în siguranţă

Siguranţă

KODIAQ este o opţiune excelentă pentru toţi cei care
doresc să le ofere siguranţă optimă copiilor, inclusiv
la drum. Caroseria robustă şi rezistentă, precum şi
numeroasele dotări avansate de siguranţă contribuie la
protejarea celor mici în orice situaţie. Astfel veţi beneficia
de sentimentul plăcut al liniştii sufleteşti.

Spaţiul potrivit pentru copii
Copiii dumneavoastră vor călători
în spate în siguranţă şi confort. De
asemenea, va fi foarte uşor să îi
aşezaţi în spate, datorită portierelor
mari şi a spaţiului interior generos din
spate. Pe locurile laterale din spate
veţi găsi pregătiri pentru montarea a
două scaune Isofix pentru copii.

Sistemul electric de blocare
pentru siguranţa copiilor
Trebuie doar să apăsaţi un buton şi copiii
dumneavoastră vor călători şi mai sigur.
Sistemul electric de blocare pentru siguranţa
copiilor îi va împiedica pe aceştia să deschidă
geamurile şi portierele din spate.

PERFORMANŢE
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Forţa
naturii

Fiecare familie își are propria poveste: Excursii frecvente la munte
sau drumuri lungi pe şosea. Călătorii cu remorcă. Aventuri urbane sau
expediţii off-road. Indiferent care ar fi povestea dumneavoastră, noi
avem alternativa potrivită pentru familia dumneavoastră. Şi, în orice
caz, oferim dinamism, combinat cu valori excelente de consum.

DCC - controlul dinamic al şasiului
Sistemul de control adaptiv al şasiului evaluează continuu diferitele situaţii de condus (frânare, accelerare, virare) şi răspunde la acestea,
adaptând suspensia şi caracteristicile direcţiei. Din meniul de infotainment puteţi selecta unul dintre cele şase moduri, în funcţie de
cerințele dumneavoastră: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual sau Snow (exclusiv pentru 4x4). O simplă acţionare a unui buton este
suficientă pentru a transforma KODIAQ dintr-o limuzină confortabilă, într-un maestru al şoselelor virajate.

Transmisia
În funcţie de versiunea de motor,
maşina poate fi echipată cu o
transmisie manuală cu 6 trepte
sau cu o transmisie automată DSG
cu dublu ambreiaj, fie cu 6 sau cu 7
trepte de viteză.

Motoare diesel
Pentru a menaja mediul, motoarele diesel cu puteri de 110 kW şi 140 kW,
utilizează reductorul catalitic selectiv (SCR) şi îndeplinesc cerinţele normei
de poluare Euro 6. Acest sistem injectează AdBlue® pentru a reduce
concentraţia de mono-oxizi de azot (NOx). Volumul rezervorului AdBlue®
este de 13,7 l, iar consumul depinde de stilul de condus.

Performanţe

Performanţe

Motoare pe benzină
Motoarele pe benzină sunt disponibile
pe o plajă de putere între 110 - 140 kW
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Se adaptează
oricărui mediu

KODIAQ cu 4x4 are un spirit aventuros şi un potenţial
excelent. Îi veţi aprecia manevrabilitatea excelentă în
orice călătorie, dar distracţia maximă va fi în off-road.
Dealuri înalte, văi adânci, macadam, noroi, zăpadă, gropi?
Nicio problemă.

Tracţiunea integrală
Tracţiunea 4x4 este asigurată de cuplajul interaxial multidisc controlat electronic. Cuplajul punţii
spate este automat, astfel că în condiţii normale, maşina poate face uz de avantajele tracţiunii faţă,
iar în condiţii extreme, de excelenta tracţiune integrală.

Modul Off-road
Cu sistemul inteligent al modului Off-road, care se activează
la viteze de până la 30 km/h, puteţi aborda chiar şi porţiuni
off-road extreme. Acest sistem ajustează caracteristicile
motorului, asistenţii electronici şi sistemele de control
al stabilităţii. Funcţiile activate sunt afişate pe display-ul
sistemului de infotainment.

DSG şi 4x4
Indiferent de condiţiile cu
care vă veţi confrunta, veţi
beneficia de confort absolut şi
de eficienţă, cu tracţiunea 4x4
cu transmisia automată DSG cu
7 sau 6 trepte de viteză.

Performanţe

Performanţe

Modul Snow
Funcţia Driving Mode Select
destinată versiunii 4x4 include
modul Snow, care asigură o
manevrabilitate excelentă, chiar şi
pe suprafeţele cu aderenţă redusă.

scout
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CEL MAI PUTERNIC
SUPRAVIEŢUIEŞTE

EMBLEMA SCOUT
Automobilul poartă
emblema originală
Scout pe ambele
aripi din faţă.

Pentru a trece de o dificultate, trebuie mai întâi să ne adaptăm la condiţiile date.
Acesta este mantra noii ŠKODA KODIAQ SCOUT. Ducând iubitorul de off-road,
KODIAQ, cu un pas mai departe, avatarul său, SCOUT, disponibil exclusiv cu
tracţiune 4x4, beneficiază de câţiva "muşchi" suplimentari, pentru a face faţă cu
brio şi fără efort, celor mai dificile terenuri.

DESIGNUL INTERIOR
Elementele caracteristice de la interior constau
în detaliile de decor specifice, la care se adaugă
emblema Scout pe scaune şi pe bord. Tapiţeria
neagră, realizată din Alcantara® în combinaţie cu
piele asigură confort maxim, indiferent de teren.
Iluminare ambientală cu LED din interiorul maşinii
oferă 10 opţiuni atractive de culoare.

Scout

DESIGNUL EXTERIOR
Caroseria robustă, cu elemente de
protecţie din plastic, inclusiv masca
argintie de pe bara din spate, emană
un enorm apetit pentru aventură.
Graţie pachetului pentru drumuri
grele pentru şasiu, ca de exemplu
scutul inferior pentru motor şi
sistemul de transmisie, puteţi părăsi
fără teamă drumurile neasfaltate.
Designul distinctiv al automobilului
este subliniat de jantele din aliaj uşor
de 19", numite Crater.

Pragurile
Înscrisul KODIAQ este
aplicat pe elementele
decorative ale pragurilor
din faţă şi din spate.

PERSONALIZARE
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ACTIVE

Dotarea standard a liniei de echipare Active include oglinzile exterioare şi mânerele
exterioare ale portierelor cu finisaj negru, geamuri cu tentă închisă, lumini de zi cu LED,
blocurile optice spate cu LED şi a treia lumină de frână cu LED. De asemenea, printre dotări
se mai numără şi închiderea centralizată cu telecomandă, sistemul radio Swing, geamurile
faţă şi spate cu acţionare electrică, sistemul de aer condiţionat, compartimentul pentru
ochelarii de soare, frâna de parcare electromecanică şi multe altele.

AMBITION

Interior Active negru/negru
Decor Nano gri Metallic
Tapiţerie textilă Ullu gri

În dotarea standard a liniei de dotare Ambition sunt incluse oglinzile
exterioare şi mânerele exterioare ale portierelor vopsite în culoarea
caroseriei, barele negre de pe plafon, volanul îmbrăcat în piele, la fel ca şi
nuca schimbătorului, protecțiile pentru marginile portierelor, iluminarea de
la nivelul podelei, cutia Jumbo Box, spaţiile de depozitare pentru umbrele în
uşa față inclusiv umbrele, setul de plase pentru portbagaj şi multe altele.

Interior Ambition negru/negru
Decor Anthracite Light Brushed
Tapiţeria textilă Raven neagră

Interior Ambition TOSCANA
Decor Mistral
Tapiţeria textilă Raven Toscana
Interior Ambition negru/negru
Decor Anthracite Light Brushed
Tapiţeria textilă Raven neagră

Personalizare

Personalizare

Interior Active negru/negru
Decor Nano Metallic gri
Tapiţerie textilă Ullu gri
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Interior Style negru/negru
Decor Mythos negru gloss
Tapiţerie piele perforată neagră

Interior Style
negru/bej
Decor Waves
Tapiţerie textilă bej/
piele neagră

Interior Style
negru/bej
Decor Waves
Tapiţerie Alcantara®/
piele bej

Interior Style
negru/negru
Decor Mythos
negru gloss
Tapiţerie neagră
(scaune sport piele)
Volan supersport

Interior Style
negru/negru
Decor Mythos negru gloss
Tapițerie Alcantara®/
piele neagră Volan
supersport

Personalizare

Personalizare

STYLE

Dotările standard generoase ale liniei de echipare Style includ ramele cromate ale
geamurilor laterale, funcţia KESSY de acces, pornire şi blocare fără cheie, iluminarea zonei
de la nivelul podelei din faţă şi din spate, compartimentele de depozitare de sub scaunele
din faţă, suport lombar pentru scaunele faţă, computerul de bord Maxi DOT, sistemul de
aer condiţionat Climatronic cu reglaje pe 2 zone, senzori pentru parcare şi multe altele.

Style Moonlight bej (textil)

Ambition Raven negru (textil)

Negru (piele) scaune sport
– Ambition*, Style*

Negru (textil/piele)
– Ambition*, Style*

Style negru (piele perforată)*
* Dotare opţională
** Disponibil din noiembrie 2018

Bej (piele) – Style*

Personalizare

Negru (piele) – Ambition*, Style*

Style bej (piele perforată)*

Bej (textil/piele) – Style*

Style Moonlight negru (textil)

Style negru (Alcantara®/ piele)**

Style bej (Alcantara®/ piele)**

Ambition Raven Toscana (textil)

Active gri Ullu (textil)

Personalizare

Tapiţerii
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Energy blue uni
BEJ CAPPUCCINO METALIZAT

Negru Magic METALIZAT

Personalizare
roșu velvet metalizat

Magnetic brown metalizat

Personalizare

Moon white metalizat

Gri Quartz metalizat

Verde Emerald Metalizat

GRI Business METALIZAT

Albastru Lava metalizat

ARGINTIU BRILLANT metalizat

ALB CANDy UNI

Valabil din martie 2018

steel grey metalizat

Culori exterioare
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Jante din aliaj de 19" TRIGLAV

Jante din aliaj de 19" SIRIUS argintii

Jante din aliaj de 19" CRATER antracit*

Jante din aliaj de 17" MITYKAS

Jante din aliaj de 18" TRITON

Jante din aliaj de 18" TRINITY

Jante din oţel de 17" BORNEO

Jante din aliaj de 17" RATIKON

Jante din aliaj de 18" ELBRUS

* Exclusiv pentru varianta Scout.

Personalizare

Personalizare

Jante

ACCESORII
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Amplificaţi
aventura

SUPORTURI SMART – UMERAŞUL
Umeraşul, care poate fi montat pe
tetierele din faţă, este un accesoriu
foarte practic, mai ales pentru cei
care poartă costum în călătorii.

Pregătiţi-vă să exploraţi, redescoperiţi şi să vă reconectaţi.
Trebuie doar să adaptaţi maşina la preferinţele şi dorinţele
familiei dumneavoastră. Gama Accesoriilor Originale ŠKODA
este cea mai bună soluţie în acest sens, putând creşte nivelul de
siguranţă, precum şi caracterul practic şi atractiv al automobilului
dumneavoastră. Pentru întreaga gamă de accesorii, contactaţi
distribuitorul dumneavoastră autorizat ŠKODA.

SUPORTURI SMART – CÂRLIGUL
Nu este nevoie ca poşetele şi
rucsacurile să ocupe locul de
pe banchetă. Le puteţi agăţa de
cârligul prins de tetierele din faţă.

Scaunul pentru copii
Scaunul pentru copii Kidfix II XP
poate fi montat cu centuri Isofix şi
adiţional cu sistemul de prindere
Top Tether din spate. Scaunul poate
fi reglat în 3 poziţii (şezut, odihnă,
întins) şi este conceput pentru copiii
cu greutatea între 9 kg şi 18 kg.

SUPORTURI SMART – MULTIMEDIA
Suportul pentru dispozitive externe,
care poate fi montat pe tetierele din
faţă, va fi cu siguranţă apreciat de
pasagerii din spate.

Accesorii

centura de siguranţă
pentru câini
Dacă unul dintre pasagerii
dumneavoastră obişnuiţi
este un câine, vă
recomandăm să vă echipaţi
maşina cu o centură de
siguranţă specială.
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TAVA DIN PLASTIC
PENTRU PORTBAGAJ
Dacă transportaţi des lucruri care ar putea
să vă murdărească portbagajul, tăviţa din
plastic cu marginile ridicate şi separatoare
din aluminiu este soluţia perfectă, aceasta
putând fi scoasă şi spălată.

CAPACELE DECORATIVE
PENTRU VENTILE
Cu capacele decorative pentru
ventilele roţilor, maşina
dumneavoastră va avea un aspect
rafinat, până la ultimul detaliu.

Accesorii

APLICAŢIILE DECORATIVE PENTRU PRAGURI
Gama de accesorii include şi bandourile rafinate
şi practice pentru praguri, cu inserţii din
aluminiu în faţă.

ACCESORII MARCA
ŠKODA

Alegeţi din colecția noastră de Accesorii Originale. Sunt cadouri interesante,
care au foarte multe lucruri în comun cu modelul KODIAQ. Sunt pe cât de
rafinate şi inteligente, pe atât de confortabile. Pentru mai multe accesorii
Škoda, vizitaţi www.skoda.ro
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1,527
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Dimensiuni

2,70 l
477

15.7°

1,586

1,676

1,020

1,676

720 l
1,165

1,015

Versiunea cu 7 locuri

1,014

Versiunea cu 5 locuri

