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Ne este scris în ADN să fim conectați cu natura 
și cu ceilalți oameni. Iar dacă viața modernă vă 
îndepărtează de ceea ce contează cel mai mult, 
permiteți-i noii ŠKODA KODIAQ să vă ajute să vă 
reconectați.

Fiind o reinterpretare absolut nouă a ceea ce 
ne-am obișnuit să fie un SUV, KODIAQ se 
prezintă cu un design exterior uluitor, pe cât 
de robust, pe atât de frumos. Tracțiunea sa 
4x4 îi permite să se deplaseze cu ușurință pe 
orice fel de teren, iar la interior, dotările pentru 
conectivitate, spațiul generos și confortul fără 
egal vor trezi setea de aventură a întregii familii. 
Mai mult: numeroasele funcții și dotări Simply 

Clever vor avea grijă de latura practică a tuturor 
aventurilor dumneavoastră.

KODIAQ este încă un exemplu pentru pasiunea 
noastră de a fabrica automobile cu un design 
frumos, care să aducă la fel de multă bucurie atât 
pasagerilor, cât și celor de la volan, ca în vremea 
începuturilor noastre.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă 
ŠKODA.

O NOUĂ SPECIE
DIN GENUL SUV







   
EXTERIORUL
DESIGNUL
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Pregătită pentru a face față celor mai dure condiții, ŠKODA 
KODIAQ emană o reală forță majestoasă. Liniile sale precise dau 
formă limbajului de design rezervat de marca ŠKODA pentru SUV-
urile sale, ceea ce îi conferă modelului distincție, emoție, dar și un 
caracter atemporal. Fie că privim detaliile sau întregul automobil, 
forma și funcția sunt în perfectă armonie. KODIAQ este un atlet 
frumos, care îmbină caroseria sa robustă cu caracteristici off-road 
impresionante.

VEDERE DIN SPATE
Barele argintii de pe plafon accentuează caracterul 
atractiv al exteriorului. Extensiile verticale negre, 
care se contopesc cu eleronul de la nivelul plafonului 
și mărginesc geamurile din spate, optimizează 
caracteristicile aerodinamice. Blocurile optice spate 
pătrund mult în aripi, iluminând astfel și profilul 
autoturismului.

VEDERE DIN PROFIL
Muchiile ascuțite, combinate cu suprafețele 
netede creează condiții propice jocului 
impresionant dintre lumini și umbre.  
Pasajele angulare ale roților și protecțiile 
pragurilor transmit imediat că acest autoturism 
se simte ca acasă chiar și pe drumurile noroioase. 

FARURILE ȘI PROIECTOARELE DE CEAȚĂ 
Designul farurilor este unul dintre elementele 
caracteristice ale modelului KODIAQ. 
Poziționarea proiectoarelor de ceață la înălțimea 
grilei radiatorului, unde sunt protejate, arată clar 
ambițiile de off-roader ale modelului.

FRUMUSEȚEA
BESTIEI
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PRAGURILE
Rafinamentul autoturismului este subliniat și de 
bandourile decorative cu inscripția KODIAQ de 
pe pragurile ușilor frontale: încă un detaliu care 
îmbină foarte reușit forma cu funcția.

INSCRIPȚIA ŠKODA / BANDOUL DIN PLASTIC
Automobilul își declară cu mândrie apartenența la familia ŠKODA, afișând cu litere de 
tipar denumirea mărcii pe hayon. Bandoul din plastic dintre reflectoarele ce asigură o mai 
bună vizibilitate are, atât rol estetic, cât și practic. Bandoul se întinde de-a lungul marginii 
portbagajului, protejând bara de deteriorările care ar putea fi cauzate din neatenție la 
manevrarea bagajelor.

PLAFONUL PANORAMIC
KODIAQ deschide noi perspective și spre 
cer, grație plafonului panoramic cu acționare 
electrică, ce accentuează și senzația de spațiu 
generos a interiorului.



DESIGNUL 
LUMINILOR
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ILUMINĂRII

FARURILE FULL-LED CU AFS ȘI PROIECTOARE DE CEAȚĂ
Pentru KODIAQ sunt disponibile două tipuri de faruri și proiectoare de ceață. Farurile din vârful gamei au toate funcțiile generate de LED-uri. Acestea oferă 
performanțe superioare și o eficiență energetică foarte ridicată. Funcția adaptivă de iluminare (AFS) ajustează intensitatea luminii corespunzător condițiilor 
curente, de exemplu specific pentru condițiile 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 condiții de vizibilitate redusă, proiectoarele de ceață își demonstrează adevărata lor valoare.

BLOCURILE OPTICE SPATE CU LED 
Blocurile optice spate cu LED sunt incluse în dotarea standard, iar designul lor 
cristalin face referire la cubismul cehesc și la tradiția de prelucrare a sticlei din 
Cehia. Liniile precise și forma distinctivă a literei C sunt specifice modelelor 
ŠKODA, conferind automobilului o individualitate marcantă.

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



 INTERIORUL
DESIGNUL
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FRUMUSEȚEA 
INTERIOARĂ

Spațiul dumneavoastră poate să devină chiar și mai 
confortabil și mai plăcut: cu luminile ambientale estompate 
și armonioase, care sunt dispuse de-a lungul interiorului 
autoturismului, creând atmosfera potrivită fiecărei călătorii.

Iluminarea ambientală
Puteți alege culoarea 
dumneavoastră preferată sau 
puteți seta în fiecare zi o altă 
culoare, dintre cele 10 nuanțe 
atractive. La automobilele 
echipate cu Virtual Cockpit 
(vedeți paginile anterioare) sau cu 
ecran color Maxi DOT, astfel se 
va schimba și culoarea luminii de 
fundal.

LUMINILE DE LA NIVELUL PODELEI 
Lumina discretă transformă spațiul interior 

confortabil al automobilului într-un spațiu 
realmente excepțional. Astfel, datorită 

luminilor de la interior și a ambianței cu 
iluminare plăcută, veți beneficia de cel mai 

înalt nivel de confort în fiecare călătorie.Iluminare ambientală verde Iluminare ambientală albastră Iluminare ambientală roșie



CONECTIVITATE
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ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online 
furnizează informații în timp real către funcția de navigație, iar serviciul 
Care Connect este orientat spre asistență și siguranță, permițându-vă 
să accesați și controlați automobilul de la distanță și oferă, de asemenea, 
un serviciu de asistență pentru situațiile problematice.

Date despre călătorii
Salvează informațiile despre călătoriile 
dumneavoastră, precum consumul mediu, 
viteza medie, distanța și durata călătoriei.  
Puteți accesa astfel datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum și o listă a 
tuturor călătoriilor dumneavoastră.

LOCUL CURENT DE PARCARE 
Vedeți unde anume vă este parcat 
autoturismul în parcările mari. Adresa, ora 
și data parcării vor fi afișate pe telefonul 
dumneavoastră mobil.

SERVICIUL APEL DE URGENȚĂ
Apelul de urgență este inițiat automat în situații 
de urgență, dacă a fost activat sistemul de reținere 
al automobilului. Sistemul de urgență poate fi, de 
asemenea, activat manual, apăsând butonul roșu 
de pe consola plafonului.

INFORMAȚII ONLINE DIN TRAFIC
Mereu pe drumul cel mai bun: informațiile 
actualizate vă oferă posibilitatea de a vă 
organiza optim fiecare călătorie. De asemenea, 
puteți reacționa la schimbări, ca de exemplu 
la porțiunile de drum în lucru, accidente sau 
blocajele din trafic. 

METEO
Obțineți cel mai actual buletin meteo 
pentru zona în care vă aflați sau pentru 
orice altă adresă, cu previziuni detaliate, 
inclusiv predicțiile privind precipitațiile 
și avertizări.

PERSONALIZARE ON-LINE 
Veți aprecia acest serviciu mai ales dacă automobilul dumneavoastră este condus de mai mulți utilizatori. 
Reglajele preferate pentru poziția scaunului, setările pe care le-ați făcut pentru afișajul panoului digital 
de instrumente sau parametrii aleși pentru sistemul de aer condiționat vor fi astfel sincronizate cu 
contul dumneavoastră ŠKODA ID. În acest fel, data următoare când vă veți autentifica în automobil, veți 
beneficia rapid de setările preferate, chiar dacă între timp automobilul a fost condus de o altă persoană. 
Cu funcția de personalizare on-line puteți să beneficiați de setările și reglajele preferate nu doar în propriul 
dumneavoastră automobil, ci și în orice automobil ŠKODA echipat corespunzător.

ŠKODA CONNECT: CU 
ÎNTREG UNIVERSUL 
ON-LINE LA BORD
KODIAQ vă ajută să rămâneți conectat, indiferent unde v-ați afla. La bordul 
acestui automobil veți fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veți avea acces la 
distracție și informații, dar și la asistență, dacă va fi nevoie. ŠKODA Connect este 
poarta dumneavoastră spre un univers cu posibilități nelimitate de comunicare.
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SMARTLINK 
Cu SmartLink (pachet 
ŠKODA pentru conectivitate, 
ce suportă MirrorLink®, 
Apple CarPlay și Android 
Auto), sistemul de 
infotainment al automobilului 
îi permite șoferului să 
folosească în siguranță 
telefonul în timp ce conduce, 
plus toate aplicațiile instalate 
care au certificare pentru 
utilizarea în siguranță la 
bordul autoturismului și sunt 
compatibile cu MirrorLink®, 
Apple CarPlay sau Android 
Auto. (Vizitați pagina noastră 
web pentru termenii de 
utilizare și compatibilitatea 
sistemelor SmartLink.)

PHONE BOX
Compartimentul Phone Box 
aflat în fața schimbătorului 
de viteze amplifică semnalul 
pentru dispozitivul 
dumneavoastră mobil. 
Totodată, va încărca telefonul 
în timp ce conduceți, fără să 
fie nevoie de cablu. Cele două 
interfețe opționale USB-C 
integrate în consola centrală vă 
permit să conectați cu ușurință 
dispozitivele externe cu 
sistemul de infotainment, fără 
să aveți nevoie de adaptoare 
sau de alte dispozitive 
adiționale. În panoul de pe 
plafon puteți găsi un slot USB-
C adițional, poziționat ideal 
pentru încărcarea dispozitivelor 
fixate pe parbriz.

INFOTAINMENT 
Noua generație de sisteme de infotainment 
oferă funcții noi. Opțiunile din vârful gamei 
sunt sistemul avansat Columbus cu ecran de 
9,2 inchi (în imagine) și sistemul Amundsen de 
8 inchi cu navigație. Puteți opera dispozitivele 
prin comenzi tactile și prin gesturi sau cu 
ajutorul asistentului digital Laura. Acest sistem 
de comandă vocală a fost optimizat și este 
conectat la internet, astfel că poate răspunde 
rapid și precis la comenzile și solicitările 
dumneavoastră cu privire la o varietate largă 
de subiecte. De exemplu, asistentul poate iniția 
navigația până la destinația dorită, vă poate găsi 
melodia preferată sau vă poate scrie SMS-urile 
pe care i le dictați. Funcția radio on-line este, de 
asemenea, oferită în combinație cu sistemele 
de infotainment Columbus și Amundsen și vă 
permite să extindeți gama uzuală de posturi 
radio cu alte canale preferate, dar și cu podcast-
uri și știri. Astfel puteți găsi și asculta la calitate 
ridicată orice serviciu de streaming radio în 
zonele cu acoperire pentru internet.

Sistemul de sunet Canton
Savurați claritatea absolută a sunetului 
muzicii sau a vocii cu sistemul de sunet 
Canton, care are 8 difuzoare, inclusiv 
un difuzor în bord și un subwoofer în 
portbagaj. Puterea sa totală se ridică la 
575 W.

INFOTAINMENT 
LA PURTĂTOR
Serviciile de infotainment au evoluat razant. astfel vă veți bucura de 
designul atractiv al dispozitivelor și afișajelor, dar și de numeroase 
funcții uluitoare, iar KODIAQ se va sincroniza, simplu și eficient, cu 
dispozitivele dumneavoastră externe. Şi nici copiii dumneavoastră nu 
se vor plictisi la drum. 

APLICAŢIA MyŠKODA 
Faceți cunoștință cu Paul, asistentul interactiv al aplicației My ŠKODA 
(pentru sistemele Android și iOS), care vă poate ajuta în diferite 
situații cotidiene. Îl puteți utiliza pentru a accesa informații despre 
autoturismul dumneavoastră sau pentru a vă solicita o descriere 
completă a comenzilor sau a semnificației martorilor de la bord, etc. 

Paul poate, de asemenea, monitoriza agenda dumneavoastră. Astfel, nu veți uita de 
nicio întâlnire, iar asistentul dumneavoastră personal vă va recomanda cum să ajungeți 
în cele mai bune condiții la locul întâlnirii.



SIMPLY
     CLEVER
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AJUTOARELE 
ŠKODA

RACLETA PENTRU GHEAȚĂ
Racleta pentru gheață 
este introdusă în clapeta 
rezervorului, deci nu va fi 
nicio problemă să o puneți la 
loc, nici atunci când va fi udă. 
Tot aici veți găsi și protecția 
împotriva alimentării cu 
combustibil greșit, oferită 
pentru automobilele cu motor 
diesel.

SPAŢIUL DE DEPOZITARE PENTRU UMBRELĂ 
În portiera șoferului este integrat un compartiment de depozitare 
ingenios, ce conține o umbrelă originală ŠKODA și este astfel 
conceput încât apa să se poată scurge din autoturism, pentru a 
menține interiorul uscat.

Protecția pentru marginea portierelor
Automobilul dumneavoastră poate fi, de asemenea, 
echipat cu protecții pentru marginea portierelor. Astfel, 
la deschidere oricăreia dintre ușile laterale, va ieși 
automat o mască din plastic, pentru a proteja marginile 
portierelor. În acest fel, KODIAQ se protejează de 
avarii pe sine, dar și pe cei parcați în apropiere. O 
dotare perfectă, pentru locurile înguste de parcare, de 
exemplu.

SUPORTUL PENTRU 
BILETE LA PARBRIZ 
Când aveți nevoie să puneți 
un bilet de parcare într-un 
loc vizibil, aveți la dispoziție 
o soluție simplă,  
căci autoturismul este 
echipat cu un suport pentru 
bilete, aflat sub parbriz.

Viața este mult mai ușoară cu echipamentul potrivit.
Astfel, KODIAQ dispune de dotări concepute pornind 
de la nevoile dumneavoastră reale și include detalii 
Simply Clever, care sunt pe cât de intuitive, pe atât de 
ingenioase.
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CÂTE UN 
BUZUNAR 
PENTRU FIECARE 
LUCRUȘOR 
IMPORTANT.

JUMBO BOX
Spațioasa cutie de depozitare se află în cotiera din față. Aici vă puteți păstra 
în siguranță dispozitivele electronice, de pildă.  
Cutia Jumbo Box poate fi echipată, de asemenea, cu suporturi pentru 
băuturi și pentru monede.

Copii, ursuleți, cățeluși, jucării, gustări, plus situațiile 
și lucrușoarele pe care nu le puteți anticipa - toate 
acestea fac parte din călătoriile cu familia. Iar 
KODIAQ le face tuturor față cu brio.

UNIBAG 
Când folosiți sacul detașabil Unibag pentru transportarea schiurilor sau a 
snowboard-ului, puteți rabata spătarul scaunului central din spate.  Astfel se 
vor păstra și două locuri confortabile pentru pasagerii din spate.
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SPAȚIUL SUPERIOR DE DEPOZITARE
Acest compartiment spațios de depozitare 
cu capac rabatabil se află în partea de sus a 
bordului, în partea dreaptă.

SPAŢIUL INFERIOR DE DEPOZITARE
Datorită torpedoului cu capac din partea 
dreaptă, aveți un loc în care puteți păstra, de 
exemplu gustări proaspete la drum, deoarece 
acest compartiment poate fi răcit.

SUPORTUL PENTRU OCHELARII DE 
SOARE

Acest compartiment practic de deasupra oglin-
zii retrovizoare interioare se află la îndemâna 

șoferului și a pasagerului din față.

SUPORTURILE PENTRU STICLE ȘI TELEFON 
Bineînțeles că nu am uitat nici de confortul 

pasagerilor de pe al treilea rând de locuri. Cu 
siguranță că aceștia vor aprecia suporturile din 

pereții laterali ai portbagajului.
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COMPARTIMENTELE DIN UȘILE FRON-
TALE
Veți găsi un spațiu pentru o sticlă de 1,5 l și o 
bandă elastică în compartimentul spațios de 
depozitare aflat în ușa din față. Aici puteți așeza 
și recipientul detașabil pentru gunoi.

VESTELE REFLECTORIZANTE
Vestele pot fi păstrate în spațiile 
de depozitare din ușile din față 
și din spate, pentru a fi mereu la 
îndemână.

MĂSUȚE RABATABILE
Integrate în spătarele ambelor scaune 

din față, măsuțele rabatabile cu 
suporturi pentru pahare pot fi folosite 

și în alte scopuri, decât doar pentru 
paharele cu răcoritoare.

SPAȚIUL DE DEPOZITARE DE PE 
PARTEA ȘOFERULUI 

Șoferul poate utiliza cu ușurință 
compartimentul rabatabil de 

depozitare aflat chiar sub volan.



Cât de mare este familia dumneavoastră? La 
bordul modelului KODIAQ pot călători până 
la 7 persoane, datorită celui de-al treilea rând 
de locuri, care poate fi comandat ca dotare 
opțională.
Interiorul elegant și totodată practic conferă 
senzația de siguranță și calm. Funcția de 
optimizare digitală a vocii transmite vocile 
șoferului și pasagerului din față către partea din 
spate a autoturismului, oferind astfel condițiile 
ideale pentru o aventură outdoor cu prietenii și 
familia. 

SPAȚIU SUFICIENT PENTRU 
TOATĂ LUMEA
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PORTBAGAJUL
PENTRU TOATE BAGAJELE

PEDALA VIRTUALĂ 
Cum deschideți și închideți portbagajul când nu aveți mâinile libere? Simplu. Trebuie doar să mișcați piciorul sub hayon și portbagajul se va deschide automat. Pedala virtuală vă permite 
accesul la portbagaj fără să fiți nevoit să atingeți hayonul și este disponibilă exclusiv cu hayonul cu acționare electrică și cu sistemul KESSY (acces, pornire și blocare fără cheie).

CÂRLIGUL DE REMORCARE 
KODIAQ oferă un cârlig de remorcare cu 

deblocare electrică. Butonul pentru această 
funcție se află în portbagaj. Capacitatea de 

tractare a autoturismului se ridică până la 2,5 
tone.

A CINCEA UȘĂ CU ACȚIONARE ELECTRICĂ
Hayonul se deschide la simpla atingere a 

butonului telecomenzii sau a butonului de pe 
portiera șoferului. O funcție foarte practică, 

mai ales pe vreme rea. Puteți, de asemenea, să 
ajustați poziția cea mai înaltă până la care doriți 
să se deschidă capota portbagajului, în funcție 

de necesități și de condițiile date. Pe hayon 
mai există și un buton adițional, care permite 

închiderea acestuia.

Cu siguranță veți fi impresionat când veți deschide 
hayonul, pentru că modelul KODIAQ oferă un volum de 
neegalat și variabilitate excepțională. Adițional, oferim 
și o gamă largă de dotări și funcții Simply Clever, dintre 
care le puteți alege pe cele preferate și necesare. 



44 45

Si
m

pl
y 

C
le

ve
r

Si
m

pl
y 

C
le

ve
r

CÂRLIGELE
Cârligele rabatabile rezistente de pe pereții laterali ai 
portbagajului permit transportul mai facil și mai sigur al 
cumpărăturilor.

SPAŢIU ȘI PENTRU
MUSAFIRII AŞTEPTAŢI

COVORAȘUL CU DOUĂ FEȚE
Puteți folosi covorașul cu două fețe cu partea textilă în 
sus, când nu transportați lucruri care ar putea murdări 
autoturismul. Iar când aveți ceva murdar de transportat, 
trebuie doar să întoarceți covorașul cu partea cauciucată 
în sus.

PODEAUA DUBLĂ 
Podeaua dublă permite poziționarea podelei portbagajului la 
nivelul pragului portbagajului, ușurând manevrarea bagajelor. 
De asemenea, asigură un spațiu de depozitare discret.

SETUL DE PLASE
Setul de plase (1 orizontală și 2 verticale) 
crește flexibilitatea portbagajului, fixând 
totodată sigur obiectele în siguranță.

CAPACITATEA
În versiunea cu cinci locuri, veți putea dispune de o capacitate a 
portbagajului de 835* de litri. Aceasta poate crește chiar la 2.065 
de litri, dacă rabatați scaunele din spate,  folosind pentru aceasta 
butonul de deblocare aflat în portbagaj.

Interiorul cu cinci locuri

* În funcție de poziția spătarului și de poziția variabilă a banchetei.
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CAPACITATEA
Când nu aveți în plan o călătorie cu capacitatea maximă de pasageri 
la bordul versiunii cu 7 locuri, puteți configura extrem de flexibil 
spațiul de transport pentru bagaje. Rabatând al treilea rând de 
scaune, creați o podea plană și o capacitate de transport de 765* de 
litri. Dacă rabatați și al doilea rând de locuri, veți beneficia chiar de un 
volum liber de 2.005 litri. 

SPAŢIU PENTRU
MUSAFIRII NEAŞTEPTAŢI
Interiorul cu șapte locuri

* În funcție de poziția spătarului și de poziția variabilă a banchetei.

CÂRLIGELE
Agățați plasele de cumpărături de 
cârligele rabatabile și la finalul călătoriei, 
veți găsi totul la locul inițial.

PODEAUA DUBLĂ
Când folosiți al treilea rând de locuri, trebuie să scoateți panoul care 
acoperă portbagajul. Puteți introduce apoi panoul sub podeaua dublă. 
Astfel, nu trebuie să îl cărați și depozitați în garaj sau în casă.

SETUL DE PLASE
Versiunea cu 7 locuri oferă numeroase detalii practice care sporesc 
versatilitatea autoturismului. În portbagaj sunt cârligele pentru setul 
de plase, care vă vor ajuta să păstrați ordinea în automobil și să fixați 
bagajele. 

SETUL DE ELEMENTE CARGO
Atunci când nu le utilizați, aceste dispozitive pot fi 
păstrate în compartimentele din spatele pasajelor 
roților, pentru a nu se deplasa necontrolat în 
portbagaj în timpul călătoriilor.



CONFORT
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SPOTURI DE CURTOAZIE CU LED 
Spoturile cu LED-uri au rolul de a ilumina zona 
de acces în autoturism și sunt integrate în 
oglinzile exterioare. 

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

SISTEM SPĂLARE FARURI 
Sistemul telescopic de spălare a farurilor 
îndepărtează praful și noroiul.

AREA VIEW 
Vă veți simți mult mai în siguranță la volan, știind că beneficiați de asistența celor 4 camere video 
care monitorizează zona din jurul automobilului. Acestea sunt poziționate în grila radiatorului, 
în oglinzile exterioare și pe mânerul hayonului. Imaginile sunt redate în timp real pe display-ul 
sistemului de infotainment, astfel încât să puteți reacționa rapid, indiferent de obstacolul care vă 
apare în cale.

VOLANUL MULTIFUNCŢIONAL
Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele, care vă permite să controlați sistemul radio, telefonul și, dacă este cazul, și transmisia automată DSG, 
poate fi echipat cu o funcția de încălzire ajustabilă prin intermediul sistemului de infotainment (vedeți imaginea de mai sus). La automobilele 
echipate cu Virtual Cockpit, puteți schimba layout-ul display-ului folosind butonul de pe volanul multifuncțional.

CONFORTUL VĂ VA 
ÎNSOȚI LA DRUM, 
ORIUNDE AȚI MERGE

KODIAQ vă ajută să transformați fiecare drum de rutină într-o 
experiență specială. Răsfățați-vă cu luxul de care veți putea beneficia 
în fiecare călătorie, în drum spre serviciu, cumpărături sau școală sau în 
excursiile cu prietenii. Astfel, fiecare drum, oricât de obișnuit ar fi, vă va 
aduce bună dispoziție și experiențe speciale. 
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PARTEA DIN SPATE A COTIEREI JUMBO BOX 
În partea din spate a cotierei frontale cu Jumbo 
Box se află două prize (230 V și 12 V) și un slot 
USB cu care puteți încărca telefoanele mobile. 
Dacă automobilul dumneavoastră este echipat cu 
sistemul de climatizare cu reglaje pe 3 zone, aici va fi 
integrată și unitatea de control a climatizării pentru 
zona posterioară.

CLIMATRONIC CU REGLAJE PE 3 ZONE 
Cu acest sistem de aer condiționat de ultimă oră, puteți selecta 
temperaturi diferite pentru șofer, pasagerul din față și pentru 
pasagerii din spate. Include de asemenea un senzor de umiditate, 
care reduce aburirea geamurilor, precum și un senzor de soare.

SUPORTUL PENTRU 
PICIOARE 

Suportul pentru picioare 
poate fi atașat de 

covorașele textile din spate 
și aduce un plus de confort 

la drum lung.

JALUZELE PENTRU 
LOCURILE DIN SPATE 

Jaluzelele mecanice 
sporesc semnificativ 

confortul pasagerilor din 
spate, în zilele cu soare 

puternic. 

PACHETUL PENTRU DORMIT
Pasagerii din spate vor dormi liniștiți la drum lung, beneficiind de confortul Pachetului pentru 
dormit. Acesta include tetiere variabile pentru locurile laterale din spate, care permit o postură 
confortabilă a capului la dormit, plus jaluzele pentru geamurile laterale din spate, geamuri fumurii 
SunSet, două suporturi Lounge Step pentru picioare și o pătură ambalată într-o husă gri elegantă.

SPĂTARUL RABATABIL
Spătarul rabatabil al scaunului pasagerului din față 
crește și mai mult variabilitatea autoturismului și 
vă permite să transportați obiecte cu dimensiuni 
foarte mari.



SIGURANȚĂ
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Sistemul Travel Assist și versiunea sa superioară combină funcțiile mai multor asistenți și contribuie 
la sentimentul dumneavoastră de siguranță și confort, oriunde v-ați afla. Pentru siguranță maximă, 
sistemul trebuie să fie în permanență monitorizat de persoana de la volan, motiv pentru care volanul 
capacitiv detectează atingerile volanului de către șofer, asigurând astfel o interfață interactivă cu 
sistemul. Volanul capacitiv detectează situațiile în care șoferul nu mai poate conduce automobilul.

TRAVEL  
ASSIST

TEMPOMATUL PREDICTIV*
Tempomatul predictiv PCC poate calcula predictiv condițiile traficului pentru următorii 1-2 km, folosindu-se de un dispozitiv radar, precum și de camera video cu funcția de identificare a indicatoarelor de 
circulație, dar și de tehnologie GPS și de informațiile detaliate ale hărții. În funcție de acestea, sistemul poate ajusta automat viteza automobilului când e nevoie, în special înainte de viraje sau intersecții sau la 
intrarea într-o zonă cu limitări de viteză. Tempomatul predictiv sporește confortul celui de la volan și crește siguranța, reducând totodată consumul de combustibil și emisiile de CO2 .

* Disponibil mai târziu în 
decursul anului 2020.

ASISTENTUL PENTRU AMBUTEIAJE / FOLLOW DRIVE
Această funcție are menirea de a ajuta la condusul în blocajele din trafic. Astfel, controlând motorul, frânele și direcția, asistentul face ca autoturismul să pornească de pe loc, să frâneze și să vireze pentru a 
copia mișcarea autovehiculelor din jur (la viteze de până la 60 km/h). Dacă sistemul nu detectează benzi de rulare la viteze de până la 30 km/h sau dacă detectează o singură bandă (linie) la viteze de până la 60 
km/h, funcția Follow Drive va urma traiectoria vehiculului ce se deplasează în fața dumneavoastră, până când vor fi din nou disponibile marcajele benzii. 



58 59

Si
gu

ra
nț

ă

Si
gu

ra
nț

ă

EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist reduce riscul 

unui incident în cazul în care starea 
sănătății șoferului se deteriorează 

brusc. În aceste cazuri, sistemul 
va acționa oprind autoturismul în 

siguranță și activând luminile de 
avarie, de exemplu.

FUNCȚIA DE IDENTIFICARE 
A INDICATOARELOR DE 

CIRCULAȚIE Sistemul acesta 
folosește camera video din oglinda 

retrovizoare pentru a scana 
indicatoarele de circulație de pe 
drum și pentru a notifica șoferul 

cu privire la existența lor. Sistemul 
are capacitatea de a identifica 

indicatoarele de pe partea stângă și 
cea dreaptă, precum și de deasupra 

drumului. Mai mult, poate, de 
asemenea, identifica semnele cu 

caracter variabil (panouri electronice 
de informare).

LANE ASSIST+
Funcționând la viteze de peste 60 km/h, Lane Assist+ poate ajuta la păstrarea 
automobilului pe mijlocul benzii corespunzătoare. Acest sistem poate prelua 
controlul asupra autoturismului chiar și la schimbările de bandă în zonele cu 
șantiere rutiere.
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SIDE ASSIST
Folosind senzorii radar din bara de protecție spate, Side Assist monitorizează zonele de lângă și din spatele autoturismului și poate 
detecta, pe o distanță de 70 m, alte autovehicule, precum și obiectele mai greu de recunoscut, precum bicicletele. În funcție de distanța 
și de viteza autovehiculelor din apropiere, sistemul decide dacă va avertiza sau nu șoferul.

Side Assist, Rear Traffic Alert și Park Assist fac parte din versiunea superioară a sistemului Travel Assist.

REAR TRAFFIC ALERT
Sistemul avertizează șoferul cu 
privire la traficul din spate, când 
automobilul iese dintr-un șir de 

mașini parcate perpendicular 
(vizual pe display-ul sistemului 

de infotainment/display-
ul computerului de bord sau 

acustic), sau, dacă este cazul, 
intervine în mod proactiv, oprind 

autoturismul.

PARK ASSIST
Reduceți la minimum 

stresul parcării pe locurile 
strâmte, cu Park Assist. 

Acesta selectează automat 
locul de parcare potrivit în 

rândurile de mașini parcate 
paralel sau perpendicular.
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Pe șosea puteți întâlni diferite situații neașteptate. Pentru a 
vă asigura că autoturismul este pregătit să facă față tuturor 
situațiilor care ar putea să apară pe ruta dumneavoastră, vă 
stau la dispoziție asistenți adiționali cu diferite funcții, ce au 
menirea de a completa acțiunile șoferului.

EXPERȚI ADIȚIONALI
LA BORD

AUTO LIGHT ASSIST
Asistentul dumneavoastră pentru faruri va comuta automat între luminile 
de drum și cele de întâlnire, sporind confortul și siguranța în trafic.

CREW PROTECT ASSIST
Acest sistem asigură un nivel și 
mai ridicat de protecție pentru 

ocupanții locurilor din față, în 
situațiile critice care ar putea duce 

la o coliziune sau la răsturnarea 
autoturismului, caz în care sistemul 

închide geamurile laterale, lăsând 
doar o fantă de 5 cm deschisă. 

Sistemul va închide, de asemenea, 
trapa din plafon și va tensiona 

centurile de siguranță.

MULTI-COLLISION BRAKE 
În cazul unui accident, sistemul de 

frânare pentru prevenirea coliziunilor 
multiple Multi-Collision Brake începe 

să frâneze pentru a preveni depla-
sarea necontrolată a autoturismului 
și astfel reduce probabilitatea unor 

coliziuni ulterioare adiționale.
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AIRBAG-UL PENTRU GE-
NUNCHI 
Acest airbag, aflat sub coloana 
de direcție, protejează genunchii 
și tibiile șoferului.

AIRBAG-URILE PENTRU CAP
Când sunt activate, airbag-urile 
pentru cap creează un perete care 
protejează ocupanții din față și pe 
cei din spate împotriva leziunilor la 
nivelul capului.

AIRBAG-URILE LATERALE FAȚĂ ȘI SPATE
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană și 
zona toracică a șoferului și pasagerilor, în cazul 
unei coliziuni laterale.

AIRBAG-URILE PENTRU ȘOFER ȘI PASAGERUL 
DIN FAȚĂ 
Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar cel al 
pasagerului din față în bord. Dacă este nevoie, airbag-ul 
pasagerului din față poate fi dezactivat pentru montarea 
unui scaun pentru copii pe scaunul din dreapta față.

SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL 
LOC. ŞI PE AL DOILEA...
În situațiile extreme, când șoferul nu mai poate interveni 
activ, intră în acțiune dotările pentru siguranța pasivă, 
precum airbag-urile. Vă puteți echipa autoturismul cu 
până la 9 airbag-uri.
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SISTEMUL ELECTRIC DE BLOCARE 
PENTRU SIGURANȚA COPIILOR
Trebuie doar să apăsați un buton și 
copiii dumneavoastră vor călători și 
mai sigur. Sistemul electric de blocare 
pentru siguranța copiilor îi va împiedica 
pe aceștia să deschidă geamurile și 
portierele din spate.

SPAȚIUL POTRIVIT PENTRU COPII 
Copiii dumneavoastră vor călători pe 

locurile din spate în siguranță și confort. 
Important este și că va fi foarte ușor să îi 
așezați pe banchetă, datorită portierelor 

mari și a spațiului interior generos din 
spate. Pe locurile laterale din spate veți găsi 

pregătiri pentru montarea a două scaune 
Isofix pentru copii.

VĂ CUIBĂREȘTE PUIȘORII 
ÎN SIGURANȚĂ
KODIAQ este o opțiune excelentă pentru toți cei care doresc să le ofere copiilor 
siguranță optimă și la drum. Caroseria robustă și rezistentă, precum și numeroasele 
dotări avansate de siguranță contribuie la protejarea celor mici în orice situație. 
Astfel veți beneficia de sentimentul plăcut al siguranței.



PERFORMANȚE
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Sistemul de control adaptiv al șasiului (DCC) evaluează continuu diferitele situații dinamice (frânarea, accelerarea, 
virarea) și răspunde la acestea, adaptând amortizarea și caracteristicile direcției. DCC este oferit întotdeauna în 
combinație cu funcția Driving Mode Select și vă permite să alegeți între modurile Confort, Normal și Sport.

DIRECȚIA PROGRESIVĂ
Cu direcția progresivă, manevrabilitatea deja impresionantă a autoturismului 
va fi accentuată chiar și mai mult. Deoarece acest tip de direcție impune 
doar un efort mai redus de manevrare a volanului din partea șoferului, 
experiența condusului devine și mai dinamică, mai ales în viraje.

* Disponibil pentru tracțiunea 4x4 și pentru tracțiunea 
față.

TRANSMISIA
În funcție de versiunea de motor 

aleasă, automobilul poate fi 
echipat cu o transmisie manuală 

cu 6 trepte sau cu o transmisie 
automată DSG cu 7 trepte de 

viteză.

MOTOARELE DIESEL 
Oferta include aici variante de 110 kW și 140 kW. Pentru a menaja mediul 
și a respecta cerințele normelor de poluare, motoarele noastre diesel 
beneficiază de reductorul catalitic selectiv (SCR). Acest sistem injectează 
soluție AdBlue® pentru a reduce concentrația de mono-oxizi de azot 
(NOx). Volumul rezervorului AdBlue® este de 18 l, iar consumul soluției 
depinde de stilul de condus.

MOTOARELE PE BENZINĂ
Motoarele pe benzină pot furniza 110 kW 
sau 140 kW. O opțiune interesantă este 
motorul 2,0 TSI/140 kW cu B-cycle, care 
are consumul redus și emisii reduse la sarcină 
parțială. Motoarele pe benzină dispun și de 
filtru de particule pentru benzină (GPF), ce 
reduce emisiile de particule.

FORȚA
NATURII

Fiecare familie își are propria poveste: excursii frecvente la munte sau drumuri 
lungi pe șosea. Călătorii cu rulota. Aventuri urbane sau expediții off-road. Indiferent 
care va fi povestea dumneavoastră, noi avem alternativa potrivită pentru familia 
dumneavoastră. Şi, în orice caz, oferim dinamism, combinat cu valori excelente de 
consum.
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Tracțiunea 4x4 este asigurată de cuplajul interaxial multidisc controlat electronic. Cuplajul punții spate este automat, 
astfel că în condiții normale, autoturismul poate face uz de avantajele tracțiunii față, iar în condiții extreme, de 
excelenta tracțiune integrală.

DSG ȘI 4X4
Indiferent de condițiile cu care vă veți confrunta, veți 
beneficia de confort absolut și de eficiență, cu tracțiunea 
4x4 cu transmisia automată DSG cu 7 trepte de viteză.

MODUL OFF-ROAD
Cu sistemul inteligent al modului Off-road, care se activează la viteze de până la 30 km/h, puteți aborda chiar și porțiuni de off-road extreme. 
Acest sistem ajustează caracteristicile motorului, asistenții electronici și sistemele de control al stabilității. Funcțiile activate sunt afișate pe 
display-ul sistemului de infotainment.

MODUL SNOW
Funcția Driving Mode Select destinată versiunii 4x4 
include și modul Snow, care asigură o manevrabilitate 
excelentă, chiar și pe suprafețele cu aderență redusă.

SE ADAPTEAZĂ 
ORICĂRUI MEDIU

KODIAQ cu 4x4 se face remarcat prin spiritul său aventuros și 
potențialul extraordinar. Îi veți aprecia manevrabilitatea excelentă 
în orice călătorie, dar distracția maximă va fi în off-road. Dealuri 
înalte, văi adânci, macadam, noroi, zăpadă, gropi? Nicio problemă!
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CU UN PAS  
ȘI MAI SUS

EMBLEMA 
Dovadă a caracterului distinctiv al 
automobilului, emblema este aplicată pe 
aripile frontale.

DESIGNUL INTERIOR 
Interiorul se face remarcat 

prin tapițeria din piele bej sau 
neagră, cu emblema Laurin & 

Klement brodată pe 
spătarele scaunelor din față. 
Scaunele din față ajustabile 

electric cu funcție de 
memorie integrată sunt, de 

asemenea, incluse în 
echiparea standard. Opțional 

puteți comanda și scaunele 
ventilate pentru locurile din 

față, ce sunt întotdeauna 
acoperite cu piele perforată/

piele ecologică, atât în față, 
cât și în spate. Plăcerea 

condusului este augmentată 
și de dotările exclusive, ca de 

pildă de volanul 
multifuncțional îmbrăcat în 

piele, de iluminarea 
ambientală cu LED și de 

cusăturile decorative rafinate 
de pe cotieră.

Cea mai bogată linie de echipare disponibilă pentru ŠKODA KODIAQ este 
denumită după cei care au înființat compania ŠKODA: Laurin și Klement. Și 
deoarece această linie le poartă numele, nu am făcut economie la nimic, acest 
model special fiind echipat cu grilă cromată la radiator, cu emblemele Laurin & 
Klement exclusive, cu jantele unice din aliaj ușor Sirius cu finisaj antracit și cu 
interiorul optim pentru a cuceri noile terenuri în stil mare și rafinat. Puteți opta și 
pentru jantele din aliaj ușor de 20” Vega sau Ignite cu finisaj antracit și cu anvelope 
mai late, de 255/40 R20, ce accentuează atractiv look-ul dinamic al modelului.
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CEL MAI PUTERNIC 
SUPRAVIEŢUIEŞTE

Pentru a trece de o dificultate, trebuie întâi să ne adaptăm la condițiile 
date. Acesta este mantra modelului ŠKODA KODIAQ SCOUT. SCOUT 
duce KODIAQ, cu un pas și mai departe. Astfel, KODIAQ SCOUT este 
disponibil exclusiv cu tracțiune 4x4 și beneficiază de câțiva "mușchi" 
suplimentari, pentru a face față cu brio și fără efort, chiar și celor mai 
dificile terenuri.

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

DESIGNUL INTERIOR
Elementele de interior caracteristice versiunii Scout sunt tapițeria neagră realizată din Alcantara® și piele/piele ecologică, elementele de decor specifice și emblema Scout de pe spătarele scaunelor din față și 
de pe bord. Scaunele ventilate pentru locurile din față sunt o dotare opțională și sunt acoperite cu piele perforată/piele ecologică.* Puteți opta, de asemenea, pentru decorul Mythos negru gloss. Iluminarea 
ambientală cu LED din interiorul autoturismului oferă 10 opțiuni diferite pentru culoarea luminii. Cusăturile decorative de pe cotieră accentuează atmosfera plăcută a interiorului. 

DESIGNUL EXTERIOR
Caroseria robustă cu elemente de protecție din material plastic, inclusiv masca argintie de pe bara din spate, emană 
sete neostoită de aventură. Datorită pachetului pentru drumuri grele, inclusiv, de pildă, scuturile pentru motor și 
transmisie, puteți ieși fără nicio grijă și de pe drumurile asfaltate. Designul distinctiv al automobilului este subliniat și 
de jantele Braga de 19 inchi sau de jantele Crater de 19 inchi opționale, cu finisaj antracit (în imagine).

PRAGURILE
Înscrisul KODIAQ este aplicat pe 
elementele decorative ale pragurilor din 
față. 

*  Plafonul acoperit cu material Suedia negru este o dotare opțională disponibilă exclusiv în combinație cu 
plafonul panoramic. Disponibil pentru interiorul cu scaune ventilate acoperite cu piele.
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PANOURI RAFINATE LA PORTIERE
Alcantara® este încorporată și în panourile 
portierelor, fiind un material rafinat și foarte 
rezistent.

ACCELERAȚI-VĂ BĂTĂILE 
INIMII
Acum puteți să dați frâu liber inimii și să 
beneficiați și de un look deosebit de sportiv. 
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE îi conferă fiecărei 
aventuri tușe adiționale de rafinament.

DESIGNUL EXTERIOR
Detaliile negre, precum carcasele oglinzilor exterioare, rama grilei radiatorului 
și eleronul îi conferă automobilului un look unic, combinând atitudinea feroce 
a modelului KODIAQ cu trăsăturile individualiste ale versiuni SportLine. 
Jantele antracit din aliaj ușor (în imagine versiunea opțională Vega de 20 de 
inchi) subliniază alura sportivă a automobilului. Puteți opta și pentru jantele 
din aliaj ușor de 20 de inchi Vega sau Ignite cu finisaj antracit și cu anvelope 
și mai late, de 255/40 R20, ce accentuează atractiv look-ul dinamic al 
modelului.

DESIGNUL INTERIOR
Tapițeria combină Alcantara® neagră cu pielea/pielea ecologică neagră cu cusături decorative 
argintii. Scaunele sport din față și plafonul interior negru accentuează caracterul sportiv al 
interiorului, pe când cusăturile decorative de pe cotiere sporesc rafinamentul designului. 
Scaunul șoferului ajustabil electric, cu funcție de memorie integrată, este inclus în dotarea 
standard. Scaunele cu șezutul ajustabil ca adâncime sunt oferite ca dotare opțională.* Mai ales 
cei care conduc mult și pe timp de noapte, vor aprecia iluminarea ambientală cu LED cu 10 
opțiuni de culoare.

* Aceste scaune pot fi, de asemenea, ventilate și acoperite cu piele perforată/piele 
ecologică.
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DESIGNUL INTERIOR
Interiorul în care domină negrul 

dispune de scaune sport în față și 
nu îi va încânta doar pe șoferii cu un 

stil de condus mai dinamic, ci și pe 
pasagerii ce își doresc confort, inclusiv 

la drum lung. Scaunele cu șezutul 
ajustabil ca adâncime sunt oferite 

ca dotare opțională.* Volanul sport 
multifuncțional este acoperit cu piele 

perforată, cu cusături roșii și poartă 
cu mândrie emblema RS. Tapițeria 

combină Alcantara® neagră cu pielea/
pielea ecologică neagră cu cusături 

decorative roșii.

ŠKODA KODIAQ RS ajunge acolo unde nicio altă ŠKODA nu a ajuns înainte. Ca o completare perfectă 
a celui mai puternic motor TDI pe care l-am construit vreodată, de 240 CP (176 kW), am adăugat 
sistemul de tracțiune 4x4 și jante din aliaj de 20 de inchi. Astfel veți beneficia de manevrabilitate 
sportivă, atât pe șosea, cât și departe de asfalt.

AJUNGEȚI ORIUNDE. CÂT SE 
POATE DE RAPID.

JANTELE XTREME
Caracterul distinctiv al jantelor de 20" Xtreme din aliaj ușor 
cu finisaj antracit (în imagine), ce sunt o dotare standard 
pentru versiunea RS, este subliniat de etrierele roșii. Puteți 
opta și pentru jantele din aliaj ușor de 20" Ignite sau Ignite 
cu finisaj antracit cu anvelope mai late, de 255/40 R20, ce 
accentuează look-ul dinamic al modelului.

DESIGNUL RS
Caracterul individual al automobilului este subliniat de detalii rafinate, precum emblemele RS originale aplicate 
în față și în spate. Terminațiile din oțel inoxidabil polișat ale sistemului de evacuare sunt special reglate pentru 
a sublinia nu doar vizual, ci și sonor performanțele extraordinare ale sportivei. Sunetul poate fi accentuat și mai 
profund cu funcția Dynamic Sound Boost. 

* Aceste scaune pot fi, de asemenea, ventilate și acoperite cu piele perforată/piele 
ecologică.





PERSONALIZAREA
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ACTIVE AMBITION

INTERIOR ACTIVE NEGRU 
Decor Nano gri Metallic
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU  Decor 
Anthracite Light Brushed
Tapițerie textilă

Pentru oferta completă de tapițerii, vă rugăm să consultați paginile 104 și 
105.

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Nano gri Metallic
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Anthracite Light Brushed
Tapițerie textilă

Interior Ambition maro
Decor Mistral
Tapițerie textilă

Dotarea standard a liniei de echipare Active include oglinzile exterioare și mânerele exterioare 
ale portierelor cu finisaj în culoarea caroseriei, barele negre pe plafon, geamuri cu tentă închisă, 
lumini de zi cu LED, blocurile optice spate cu LED și a treia lumină de frână cu LED. Pentru această 
versiune este oferită și închiderea centralizată cu telecomandă, funcția KESSY GO (pentru pornirea 
și oprirea fără cheie a motorului), volanul multifuncțional și nuca schimbătorului îmbrăcate în piele, 
Maxi DOT, sistemul radio Swing, geamurile față și spate cu acționare electrică, sistemul de aer 
condiționat, compartimentul pentru ochelarii de soare, frâna de parcare electromecanică, plus multe 
altele.

Versiunea Ambition include în dotarea standard 
compartimentul Jumbo Box, compartimentul pentru 
umbrelă în ușa frontală inclusiv umbrelă, plus multe altele.
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STIL

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Waves
Suedia/piele/piele ecologică sau
tapițerie piele/piele ecologică

Dotările standard generoase ale liniei de echipare Style includ ramele cromate 
ale geamurilor laterale, funcția KESSY de acces, pornire și blocare fără cheie, 
iluminarea zonei de la nivelul podelei din față, compartimentul de depozitare 
sub scaunul pasagerului din față, suport lombar pentru scaunele față, cusături 
decorative pe cotierele portierelor, sistemul de aer condiționat Climatronic cu 
reglaje pe 2 zone, senzori pentru parcare în spate și multe altele.

Pentru oferta completă de tapițerii, vă rugăm să consultați paginile 104 și 
105.

Pentru oferta completă de tapițerii, vă rugăm să consultați paginile 104 și 105.

INTERIOR LAURIN & KLEMENT BEJ 
SAU NEGRU
Decor Piano negru
Tapițerie piele/piele ecologică sau
tapițerie piele/piele ecologică perforată

INTERIOR LAURIN & KLEMENT BEJ SAU NEGRU
Decor Piano negru
Tapițerie piele/piele ecologică sau
tapițerie piele/piele ecologică perforată

Dotarea standard a liniei de echipare Laurin & Klement include bare argintii pe 
plafon, geamuri cu tentă închisă SunSet în spate, faruri LED cu AFS, radio Bolero, 
display color Maxi DOT, scaune față cu ajustare electrică și funcție de memorie, 
direcție progresivă, iluminare ambientală cu LED, cusături decorative pe cotiere, 
Side Assist, senzori pentru parcare în față și în spate, plus multe altele.

LAURIN 
& KLEMENT

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Mythos negru gloss 
Tapițerie Suedia/piele/piele ecologică 
Volanul sport



98 99

Pe
rs

on
al

iz
ar

e

Pe
rs

on
al

iz
ar

e

INTERIOR SCOUT
Decor Ash Brown
Tapițerie din Alcantara®/piele/piele ecologică sau 
piele/piele ecologică perforată

INTERIOR SCOUT
Decor Ash Brown
Tapițerie din Alcantara®/piele/piele ecologică sau 
piele/piele ecologică perforată

Trăiți aventurile la care visați, dar în confortul deplin, oferit, de pildă, 
de direcția progresivă, funcția de selectare a modului de condus 
(Driving Mode Select), modul Off-road, iluminarea ambientală cu 
LED, cusăturile decorative de pe cotieră și pedalierul acoperit cu 
oțel inoxidabil elegant.

SCOUT
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SPORTLINE

INTERIOR SPORTLINE
Decor Carbon, plafon interior negru
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică
Scaune sport față și volan sport

INTERIOR SPORTLINE
Decor Carbon, plafon interior negru
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică
Scaune sport față și volan sport

Fiecare centimetru al interiorului este proiectat astfel încât să asigure funcționalitate maximă, 
în condițiile unui design luxos. Astfel varianta aceasta de echipare oferă volanul multifuncțional 
sport îmbrăcat în piele perforată, iluminare ambientală cu LED, cusături decorative pe cotieră, 
pedalier acoperit cu oțel inoxidabil, plus ajustare electrică și funcție de memorie pentru 
scaunul șoferului, precum și direcție progresivă.
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RS

INTERIOR RS NEGRU
Decor Carbon, plafon interior negru
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică
Scaune sport față și volan

INTERIOR RS NEGRU
Decor Carbon, plafon interior negru
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică
Scaune sport față și volan sport

Materialele de calitate superioară și dotările sport excelente au fost astfel combinate încât să 
dea naștere unui automobil de primă clasă. Astfel modelul oferă volanul sport multifuncțional 
îmbrăcat în piele perforată cu cusături decorative roșii, Virtual Cockpit, iluminare ambientală 
cu LED, cusături decorative pe cotieră, pedalier rafinat cu aplicații din oțel, direcție progresivă, 
funcția de selectare a modului de condus Driving Mode Select și controlul dinamic al șasiului, 
plus multe altele.
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Piele perforată / piele artificială 
bej - 
Laurin & Klement*, Style*

Piele perforată / piele artificială 
neagră - 
Laurin & Klement*, Style*

Pi
el

e 
/ p

ie
le

 ar
tif

ici
ală

 n
ea

gr
ă -

 
La

ur
in

 &
 K

le
m

en
t*

, A
m

bi
tio

n*
, S

ty
le

*

Piele / piele artificială bej - Laurin & Klement, Style*
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JANTE

Capace de 17" BORNEO Jante de 17" RATIKON din aliaj ușor Jante de 17" MITYKAS din aliaj ușor

Jante antracit de 20” VEGA din aliaj ușor Jante antracit de 20" XTREME din aliaj ușor 
(pentru versiunea RS)

Jante de 19" SIRIUS din aliaj ușor Jante de 19" SIRIUS din aliaj ușor cu finisaj 
antracit  
(pentru versiunea Laurin & Klement)

Jante de 18" ELBRUS din aliaj ușorJante negre de 19" TRIGLAV din aliaj ușor

Jante de 19" BRAGA din aliaj ușor cu finisaj 
antracit 
(exclusiv pentru versiunea SCOUT)

Jante negre de 19" CRATER din aliaj ușor* Jante de 19" TRIGLAV din aliaj ușor

Jante antracit de 19" TRIGLAV din aliaj ușor 
(pentru versiunea SportLine)

Jante de 18” TRINITY din aliaj ușor cu finisaj 
antracit***

 * Disponibile cu finisaj antracit exclusiv pentru versiunea Scout.
 ** Disponibile, de asemenea, cu finisaj argintiu/negru metalizat și argintiu/negru metalizat mat. 
 *** Disponibile, de asemenea, cu finisaj argintiu.

Jante antracit de 20" IGNITE din aliaj ușor 
(pentru versiunile L&K, SportLine și RS)



DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE 
ACEST AUTOMOBIL, 
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ 
ÎL CONDUCEŢI!

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN 
DRIVE TEST.

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (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 
ilustrații, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la 
modelul din producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot 
fi diferite.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și 
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor 
ŠKODA.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați automobilul pe deplin. Descărcați 
ŠKODA Connect și accesați oricând toate 
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei și 
chiar locul unde ați parcat ultima dată.

Distribuitorul dumneavoastră 
ŠKODA:

06
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