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Ösztönösen kapcsolatban vagyunk a 
természettel és egymással is. Napjaink 
rohanó világában előfordulhat, hogy egy időre 
eltávolodunk attól, ami a leginkább számít, 
de ilyenkor sem vagyunk egyedül. A ŠKODA 
KODIAQ segít visszatalálni a legfontosabb 
dolgokhoz.

A formabontó KODIAQ külső megjelenése 
megdöbbentően erőteljes. Legalább annyira 
robusztus, mint amennyire gyönyörű. 
Négykerék-meghajtásának köszönhetően 
bármilyen terepen megállja a helyét, miközben 
belül a számos connectivity lehetőség, a 

hatalmas tér és a páratlan kényelem 
jóvoltából az egész család otthon érzi magát, 
bármilyen kalandról legyen is szó. És ahogy 
azt megszokhattuk, számos Simply Clever 
megoldás biztosítja, hogy az előttünk álló 
kihívások ne jelentsenek akadályt.

A KODIAQ újabb jó példája filozófiánknak, 
miszerint olyan gyönyörűen megtervezett 
autókat gyártunk, amelyek az utasokra 
összpontosítanak, és örömteli vezetési 
élményt nyújtanak.

Ez a Simply Clever. Ez a ŠKODA.

BEMUTATKOZIK A SUV-OK 
LEGÚJABB FAJTÁJA







     KÜLSŐ
DIZÁJN
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A fenséges erőt sugárzó ŠKODA KODIAQ készen áll a 
legkeményebb körülményekre. Precíz, éles vonalait a ŠKODA 
új, városi terepjárókhoz illő formanyelve alakította, amelytől a 
SUV megjelenése jellegzetes, érzelmes és időtálló lett. Akár a 
részletek vagy a teljes kép alapján akarjuk megítélni, egyértelmű 
a forma és funkció tökéletes harmóniája. A KODIAQ egy férfias 
szépség, amely a robusztusságot ötvözi a terepjárók lenyűgöző 
lehetőségeivel.

FÉNYSZÓRÓK ÉS KÖDLÁMPÁK
Az első fényszórók a KODIAQ  
legkarakterisztikusabb elemei. 
Az élesen megrajzolt ködfényszórók 
a hűtőrács magasságában helyezkednek 
el, ahol tökéletesen védve vannak a 
károsodástól, ami szintén utal az autó 
terepképességeire.

A SZÖRNYETEG
SZÉPSÉGE
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HÁTSÓ NÉZET 
Az ezüst vagy fekete tetőlécek a modell 
vonzerejét növelik. A hátsó fényszórók mélyen 
benyúlnak a sárvédőkbe, így tökéletesen 
megvilágítják az autót oldalról.

OLDALNÉZET
Az éles vonalak és a sima felületek 
kombinációja egyedülálló feltételeket 
biztosít a fény és árnyék kölcsönhatásának. 
A négyzetes alakú kerékívek, a műanyag 
éllel ellátott szögletes sárvédők és a 
védelmet szolgáló takarók bizonyítják, hogy 
ez az autó terepen is otthon érzi magát.
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KÜSZÖBVÉDŐ DÍSZLÉCEK
Az autó összetéveszthetetlen stílusát 
a KODIAQ jelzéssel ellátott dekoratív 
küszöbvédő díszlécek hangsúlyozzák. 
Egyértelmű jelei annak, hogy milyen 
tökéletesen keveredik az autóban 
a forma és a funkció.

MŰANYAG DÍSZÍTŐELEM
A macskaszemek között elhelyezett elemnek 
esztétikai és gyakorlati funkciója is van. 
A csomagtartó élei körül fut, így védi a 
lökhárítót a sérülésektől pakolás közben. 
Ha közelebbről megnézzük az elemet, méhsejt 
motívumot fedezhetünk fel rajta.
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PANORÁMATETŐ
A KODIAQ új távlatokat nyit a tágasságban. 
Az elektronikusan állítható panorámatető 
még jobban növeli az amúgy is hatalmas 
belső teret.



FÉNYSZÓRÓ
       DIZÁJN



FÉNYSZÓRÓ
       DIZÁJN
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A VILÁGÍTÁS
MŰVÉSZETE

LED FŐFÉNYSZÓRÓK
ADAPTÍV FÉNYSZÓRÓ-SZABÁLYOZÁSI 
RENDSZERREL ÉS KÖDLÁMPÁKKAL
A KODIAQ-hoz két típusú fényszóró és 
ködlámpa érhető el. A halogén fényszórók 
mellett a KODIAQ nagy teljesítményű és nagy 
energiahatékonyságú LED fényszórókat is kínál. 
Az AFS (adaptív fényszóró-szabályozási 
rendszer) a konkrét helyzethez (pl.: város, 
autópálya vagy eső) igazítja a világítás erősségét, 
miközben a  fényszórók szemet gyönyörködtető, 
integrált LED nappali menetfény-csíkkal 
büszkélkednek. Rossz fényviszonyok mellett a 
LED ködfényszórók is bekapcsolhatók, 
így biztosítva a maximális biztonságot.

Az innovatív kristálydizájn találkozása az innovatív 
technológiával. A fényárban úszó KODIAQ lenyűgöző élményt 
nyújt a maga misztikus szépségében. A modell a „látni és 
látszani” hitvallás hajthatatlan megtestesítője.
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LED HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓK
A szintén LED technológiával felszerelt hátsó 
lámpák a cseh kubizmus és az ország üvegkészítő 
hagyományára utaló kristályos dizájnjegyeket 
viselik magukon. A ŠKODA autóira jellemző 
éles vonalak és a jellegzetes C alak teszi 
magabiztosan egyedülállóvá a járművet.





     BELSŐ
DIZÁJN
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BELSŐ 
SZÉPSÉG

HANGULATVILÁGÍTÁS
Kiválaszthatjuk kedvenc színünket 
vagy akár minden nap egy másik 
árnyalatot használhatunk.
A belső hangulatvilágítás tíz 
ragyogó lehetőséget kínál.

LÁBTÉR MEGVILÁGÍTÁS
A diszkrét megvilágítás a 

kényelmes teret még kivételesebbé 
alakítja. Tapasztalja meg a 

tökéletes kényelmet a belső 
hangulatvilágításnak köszönhetően, 

és élvezze a diszkréten megvilágított 
környezetet az utazás minden 

pillanatában.

Zöld hangulatvilágítás Kék hangulatvilágítás Piros hangulatvilágítás

Tegye a teret még kényelmesebbé a belső 
hangulatvilágítással, amelyek az autó 
belsejében végigfutva biztosítanak tökéletes 
hangulatot az összes utazáshoz.
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CONNECTIVITY
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INFOTAINMENT ONLINE
Az információs szolgáltatások jóvoltából áttekintheti az 
aktuális forgalmi helyzetet. Amennyiben az autóban található 
navigációs rendszer, lehetőség nyílik a forgalmi információk 
frissítésére, az üzemanyagárak, parkolóhelyek, időjárás és más 
hasznos információk lekérdezésére.

VEZETÉSI ADATOK
A megtett úttal kapcsolatos információkat 
információit, mint például az átlagfogyasztást, 
átlagsebességet, távolságot és utazási időt 
a rendszer egy háttérszerverre küldi. Így 
megnézheti személyes vezetési adatait és 
áttekintheti valamennyi útját!

PARKOLÁSI POZÍCIÓ
Találja meg autóját a legnagyobb 
parkolókban is a mobiltelefonja segítségével, 
a cím, időpont és dátum megjelenítésével. 

ŠKODA CONNECT:
VIGYE MAGÁVAL
AZ ONLINE VILÁGOT
A KODIAQ segít, hogy kapcsolatban maradjon, bárhol is 
legyen! A teljes és állandó online jelenlét nem csak azt 
jelenti, hogy hozzáférünk a szórakoztató anyagokhoz 
és információkhoz, hanem segítséget is kérhetünk 
utazás közben. A ŠKODA CONNECT kapu a határtalan 
kommunikációs lehetőségek világába.
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VÉSZHÍVÓ GOMB
A KODIAQ ŠKODA Connect funkciója 
egy vészhívó vonalat is tartalmaz. 
Ez a vészhelyzeti rendszer a tetőn 
elhelyezett piros gomb megnyomásával 
aktiválódik. Baleset esetén (a 
légzsákok aktiválódásakor) a vészhívás 
automatikusan megtörténik.

BENZINKUTAK 
Derítse ki a benzinkút távolságát, ismerje 

meg a kút típusát és az aktuális, valós 
időben megjelenő üzemanyagárakat. 

A jármű a szükséges üzemanyag típusát 
automatikusan érzékeli és megjeleníti.

IDŐJÁRÁS
Olvassa el az aktuális 

helyzetére vagy úti céljára 
vonatkozó legfrissebb 

időjárásjelentéseket, 
részletes előrejelzéssel, 

beleértve a csapadékjóslást 
és figyelmeztetéseket is.



26
C

o
nn

ec
ti

vi
ty

SMARTLINK+ 
A SmartLink+ rendszer többek között 
a SmartGate funkciót is magában 
foglalja. Ennek segítségével az 
okostelefonunk csatlakoztatható az 
autóhoz, így többet megtudhatunk 
a vezetési adatokról, például 
a vezetési gazdaságosságról, 
vezetési dinamikáról vagy szerviz 
információkról.

INFOTAINMENT
MENET KÖZBEN
Infotainment rendszerünk egy hatalmas lépést tett előre: lenyűgöző 
megjelenésben kínál számos remek funkciót, mialatt a KODIAQ 
tökéletes szinkronba kerül külső eszközeinkkel. Sőt, ami még ennél 
is jobb: gyerekei soha többé nem fognak utazás közben unatkozni. 

MyŠKODA APP 
Ismerje meg Pault, a MyŠKODA App (Android vagy iOS rendszerekhez 
elérhető) interaktív asszisztensét, aki számos hétköznapi 
helyzetben a segítségére tud lenni. Információt kérhetünk le tőle 
az autóra vonatkozóan vagy megkérhetjük, hogy mondja el, melyik 

vezérlőgombnak mi a szerepe, illetve melyik visszajelző-lámpa mit jelent. Sőt, Paul a 
naptárunkban található időpontokat is figyelemmel kíséri. Nem csak emlékeztet minket 
a találkozóinkra, de még arra vonatkozóan is tanáccsal lát el, hogy a forgalom és az 
időjárási információk tükrében milyen indulással tervezzünk, hogy időben odaérjünk a 
megbeszélt időpontra.
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Csak egy ember vezetheti magát az autót, de a hátsó ülésen 
utazók ettől még ugyanúgy élvezhetik az utazást. A tablet 
tartó lehetővé teszi, hogy biztonságosan feltegyünk egy 
táblagépet az első ülés fejtámlájára.

MOBILBOX
Ez a praktikus telefonos 
kiegészítő, amely a 
sebességváltó előtt 
található, felerősített 
jelet biztosít telefonja 
számára, miközben 
vezeték nélkül tölti  
kompatibilis telefonját 
vezetés közben.

COLUMBUS 
A Columbus 3D navigációs rendszer 
kényelmes, érintésvezérelt funkciót 
kínál egy 8 collos kijelzőn. Az 
eszköz számos egyéb funkcióval 
egészíthető ki, mint például az autót 
Wi-Fi hotspottá alakító, LTE-modult 
tartalmazó telefonkihangosító, 
a Bluetooth, a SmartLink+ rendszert. 
A tökéletes hangminőséget a négy 
elülső és négy hátsó hangszóró 
garantálja.

CANTON HANGRENDSZER
Akár zenéről, akár beszélgetésről van szó, élvezze a 
teljesen tiszta hangzást a tíz hangszórós Canton
hangrendszerrel, amely egy műszerfalon elhelyezett 
mikrofont és egy csomagtartóban található mélynyomót 
is tartalmaz. A rendszer összteljesítménye 575 W.





SIMPLY
     CLEVER
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SIMPLY CLEVER 
MEGOLDÁSOK

JÉGKAPARÓ
A jégkaparót a tanksapka 
fedelébe helyeztük el ahova 
nedvesen is visszatehető.

BEÉPÍTETT ESERNYŐTARTÓ 
A két eredeti ŠKODA esernyővel felszerelt ötletes 
tárolórekesz mindkét első ajtó belsejében megtalálható. 
Ezeket úgy terveztük, hogy a víz könnyen eltávozzon belőlük.

AJTÓÉL VÉDELEM 
Az oldalsó ajtók nyitásakor 
a rejtett műanyag lécek 
kiemelkednek, hogy eltakarják és 
ezzel védjék az ajtóéleket. 
A KODIAQ így nem csak magát 
védi a károsodástól , hanem más 
autókat is. Tökéletes megoldás 
szűk parkolókban.

PARKOLÓJEGY TARTÓ 
CSIPESZ 
Egyszerű megoldás arra, 
amikor jól látható helyen kell 
elhelyeznie a parkolójegyét. 
A parkolójegy tartó a szélvédő 
belső oldalán található.

Az élet könnyebb, ha praktikusan állunk hozzá.
A KODIAQ olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek 
valós igényeken alapulnak és magukban foglalják a 
leleményes és intuitív Simply Clever részleteket.
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CSOMAG
MINDENHEZ,
AMI SZÁMÍT

JUMBO BOX
A tágas tárolórekesz az első kartámaszban 
található. Ebben például elektronikus eszközök 
vagy hideg ropogtatnivalók tárolhatók.

Gyerekek, kutyák, mackók, állatok, ropogtatnivalók, 
plusz olyan helyzetek, amelyeket nem látunk előre, 
teljesen természetes velejárói a családi utazásnak. 
A KODIAQ pedig megbirkózik velük.
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SÍZSÁK 
A kivehető sízsák, amelyet sílécek vagy snowboard 
szállításához terveztünk, a csomagtartó és az utastér 
közötti nyílásban tárolható.
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FELSŐ TÁROLÓREKESZ 
Ez a meglepően tágas, dönthető 
fedővel rendelkező rekesz az utasoldali 
ülés műszerfalának felső részében 
található.

KESZTYŰTARTÓ
Az utasoldali ülés műszerfalának alsó 
részében található zárható tárolórekesz 
hűthető, így van lehetőség hűtött frissítők 
tárolására is utazás közben.
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TÁROLÓREKESZEK AZ ELSŐ ÜLÉSEK ALATT 
A számos kicsi tárgy elhelyezésére alkalmas rejtett 
tárolórekeszek az első ülések alatt találhatóak. A manuálisan 
állítható ülésekkel felszerelt autókban érhető el.

SZEMÜVEGTARTÓ
Ez a praktikus tároló a belső visszapillantó 
tükör felett található és elérhető a vezető- 
és anyósülésről is.

PALACK- ÉS MOBILTELEFON-TARTÓK 
Nem feledkeztünk meg a harmadik sorban utazók 
kényelméről sem. Ők nagyra fogják értékelni az autó 
oldalkárpitjában található tartókat.
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TÁROLÓK AZ ELSŐ AJTÓKBAN
Egy 1,5 literes palacktartót és egy 
gumiszalagot találunk az első ajtó tágas 
tárolójában. Ide helyezhető az eldobható
hulladéktároló is.

FÉNYVISSZAVERŐ 
MELLÉNYEK
A mellények az első és hátsó 
ajtók tárolórekeszeiben 
találhatók, így mindig kéznél 
vannak.

VEZETŐOLDALI 
TÁROLÓREKESZ 
A sofőr egy praktikus, nyitható 
tárolórekeszt használhat, amely 
közvetlenül a kormány alatt 
található.
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KIHAJTHATÓ ASZTALOK
Az italtartóval ellátott kihajtható asztalok mindkét 
első ülés háttámlájában megtalálhatók.



Milyen nagy a család? A KODIAQ-ban akár 
hét személy utazhat kényelmesen, mert 
opcionálisan harmadik üléssorral 
is rendelkezik.

Az elegáns, funkcionális belső tér bizalmat 
ébreszt, és békés környezetet biztosít.
A járművön belüli kommunikációt elősegítő 
rendszer a vezető és az anyósülésen utazó 
hangját az autó hátsó részébe vezeti. Így még 
jobban csatlakozhatunk családunkhoz 
és barátainkhoz az utazások során.

MEGOSZTHATÓ HELY
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CSOMAG,
TERHEK NÉLKÜL

VIRTUÁLIS PEDÁL 
Hogyan nyissa ki vagy zárja be a 
csomagtartót, amikor nincs szabad 
keze? Csak húzza el a lábát alatta és 
lásson csodát, az automatikusan kinyílik. 
A virtuális pedál érintkezés nélküli 
hozzáférést tesz lehetővé.

A csomagtérajtóba pillantva megdöbbenünk, mekkora 
helyet és milyen kivételes variálhatóságot kínál a KODIAQ. 
Továbbá számos Simply Clever megoldást kínálunk, 
amelyet konkrét igényeinek megfelelően választhat ki.



41
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

VONÓHOROG
A KODIAQ elektromos, kihajtható 
vonóhoroggal rendelkezik. A kapcsoló 
a csomagtartóban található. Az autó 
vontató kapacitása legfeljebb 2,5 tonna 
(motorizáltságonként eltérő).

LED ELEMLÁMPA
A praktikus, kivehető LED 
elemlámpa a csomagtartó 
bal oldalán található. Járó 
motor mellett automatikusan 
újratöltődik.

ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELHETŐ 
CSOMAGTÉRAJTÓ
A csomagtérajtó a távirányítón vagy a 
vezetőoldali ajtón lévő gomb egyszerű 
megnyomásával kinyílik vagy bezáródik, 
ami igazán hasznos lehet rossz idő 
esetén. Az ajtó felső pozíciója igényei 
szerint állítható. Az ajtón a csomagtérajtó 
bezárására is elhelyeztünk egy gombot.



42
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

HELY A VÁRT 
VENDÉGEK RÉSZÉRE

KAPACITÁS
Az ötüléses belsővel 720 literes csomagtér 
áll rendelkezésre, ami a hátsó üléstámlák 
ledöntésével 2065 literesre növelhető. Nem 
csoda, hogy a tér „A Nagy Otthon” nevet 
kapta. A hátsó ülések a csomagtartóban 
található leengedő karral is lendönthetőek.Ötüléses belső tér
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AKASZTÓK
Az erős lehajtható kampók 
a csomagtartó oldalain 
találhatók, így könnyebben 
és biztonságosabban 
szállíthatók a táskák.

KÉTOLDALÚ CSOMAGTÉRBORÍTÁS
Amikor nem szállít semmit, amitől az autó piszkos 
lehet, a kárpit elegáns oldalát használhatja, ám 
amikor szükséges, megfordíthatja a kárpitot, hogy a 
mosható gumifelület nézzen felfelé.

REJTETT RAKODÓREKESZ
A rejtett rakodórekesz a csomagtartó alját 
a rakodási szintre hozza, hogy könnyebben 
kezelhetők legyenek a csomagok. Az alsó 
szint diszkrét tárolási helyet biztosít.

RÖGZÍTŐHÁLÓK
A csomagtér rugalmasságát egy vízszintes 
és két függőleges rögzítőháló növeli, 
a hálórendszer gondoskodik a tárgyak 
megfelelő biztosításáról is. 
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KAPACITÁS
Ha nem teljes létszámmal utazunk, hétüléses autónkban az 
éppen szükséges csomagteret alakíthatjuk ki. Hajtsuk le a 
harmadik sor üléseit és 630 literes csomagteret kapunk. 
Hajtsuk le a második sor üléseit is és máris 2005 liternyi 
szabad térhez jutottunk.

HELY A VÁRATLAN 
VENDÉGEK RÉSZÉRE
Hétüléses belső tér
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A hétüléses verzió olyan praktikus részleteket vonultat fel, 
amelyek még sokoldalúbbá teszik az autót. A rögzítőhálókhoz 
a csomagtérben találunk akasztókat, így mindent rendben 
tarthatunk az autóban és elkerülhetjük, hogy bármelyik 
csomagunk eldőljön.

RAKODÓELEMEK
Arra az esetre, ha nem szeretnénk, hogy 
csomagjaink vezetés közben össze-vissza 
mozogjanak. Ha nem használjuk őket, elrejthetjük a 
hátsó kerékívek mögötti tárolókban.

AKASZTÓK
Akassza fel táskáit a dönthető akasztókra, hogy 
mindent a helyén találjon az utazás után is.

REJTETT 
RAKODÓREKESZ
A harmadik sor üléseinek 
használatakor a kalaptartót 
le kell venni. A rejtett 
rakodórekesz extra helyet 
biztosít a tárolásához, így 
nem kell a garázsban vagy 
otthon tartania.



KÉNYELEM
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KESSY
A KESSY (elektronikus 
nyitási, indítási és zárási 
rendszer) rendszerrel 
felszerelt autók 
Start/Stop gombbal 
rendelkeznek 
a kormányoszlopon, 
a kulcs nélküli gyújtás és 
motorleállítás érdekében.

FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK
A multifunkcionális bőrkormány, amellyel a rádió, telefon és 
akár a DSG (Direct Shift Gearbox) váltó is irányítható, fűtési 
funkcióval látható el, amelyet az infotainment rendszeren 
keresztül lehet vezérelni.  A három hőfokozat biztosítja 
a maximális kényelmet.

A KÉNYELEM 
NAVIGÁLJA
A KODIAQ a mindennapi utazást is kivételesen 
élvezetessé teszi. Kényeztesse magát munkába menet, ha 
bevásárolni készül, ha iskolába viszi a gyerekeket, vagy ha 
a barátait látogatja meg. Induljon el hétköznapi, rutinszerű 
helyekre különleges érzéssel!
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A tükrökre szerelt LED fényeket a beszállási területek 
megvilágítására terveztük.

SEBESSÉGTARTÓ 
AUTOMATIKA
Az előre megválasztott 
sebesség megtartásán túl 
a tempomat lehetővé teszi, 
hogy a pedálok használata 
nélkül növelje vagy 
csökkentse a sebességet.

FÉNYSZÓRÓMOSÓK
Az integrált, teleszkópos 
fényszórómosók 
könnyedén gondoskodnak 
a por és sár eltüntetéséről.

SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK
Az infotainment rendszerrel az autó vezetői létrehozhatják saját, egyéni 
beállításaikat. Ebbe beletartozik például a vezetési profil, az elektronikusan állítható 
vezetőülés, a klímaberendezés, illetve a rádió és a navigációs rendszer beállítása is. 
A személyre szabott modellhez három kulcsot biztosítunk. Amikor a modellt az 
adott kulccsal kinyitják, a vezető mentett beállításai automatikusan betöltődnek.
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LÁBTÁMASZ
A hátul található szögletes 
lábtámasz a textil lábtörlőhöz 
van rögzítve, és még 
kényelmesebbé teszi a 
hosszú utakat.

3 ZÓNÁS KLÍMA 
Ezzel a legkorszerűbb klímaberendezéssel 
rendszerrel különböző hőmérsékletet 
állíthatunk be a vezető, az anyósülésen 
és a hátsó ülésen utazók számára. 
A napfényérzékelő mellett páratartalom 
érzékelővel is elláttuk, amely páramentesíti 
a szélvédőt.

LEHAJTHATÓ HÁTTÁMLA
Az anyósülés lehajtható támlája 
még több lehetőséget nyújt és 
lehetővé teszi, hogy rendkívül 
nagy méretű tárgyakat is 
szállítsunk.
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A JUMBO BOX HÁTSÓ RÉSZE
A Jumbo Box hátsó részén kívánság 

szerint egy 230V-os konnektor és egy 
USB is megtalálható. 

Ha a modell rendelkezik 3 zónás 
klímaberendezéssel, a hátsó zóna 

vezérlése is itt található.

NAPFÉNYROLÓK A HÁTSÓ ABLAKOKON
A mechanikus rolók jelentősen növelik a hátsó utasok 
kényelmét napos időben.

ALVÁSKÉNYELMI CSOMAG
Az alváskényelmi csomagnak köszönhetően a hátsó üléseken utazók a hosszú 
utakon kényelmesen álomra tudják hajtani fejüket. A második üléssor szélső 
ülései több irányban állítható fejtámlával vannak ellátva, amelyek kényelmesen 
megtámasztják a fejet alvás közben, emellett egy takarót is adunk a 
csomaghoz.



BIZTONSÁG
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Mindent megtettünk annak érdekében, hogy 
biztonságosan érkezzen meg úticéljához. A KODIAQ 
számos asszisztens rendszerrel rendelkezik, amelyekkel 
azonnal reagálhat a különféle helyzetekre. Egyes 
rendszereknek köszönhetően még a közelgő ütközést is 
képes megakadályozni.

AREA VIEW - KÖRNYEZETFIGYELŐ RENDSZER
Sokkal magabiztosabbnak fogja érezni magát a volán mögött 
a négy kamerának köszönhetően, amelyek érzékelik a 
teljes jármű körüli területet. Ezeket a hűtőrácson, a külső 
visszapillantó tükrökön és a csomagtartó kilincsén helyeztük 
el. A kép valós időben jelenik meg az infotainment kijelzőn, így 
gyorsabban tud reagálni arra, ami az útjába kerül.

PARK ASSIST RENDSZER
Minimalizálja a szűk helyekre 
parkolás okozta problémát a 
Park Assist rendszerrel, ami 
automatikusan kiválasztja 
a megfelelő parkolóhelyet 
a párhuzamosan vagy 
merőlegesen parkoló autók 
között. A párhuzamos parkolás 
alatt csak az autó hosszánál 
60 cm-el nagyobb helyre van 
szüksége.

KÉZNÉL 
A SEGÍTSÉG
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KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁS ASSZISZTENS
Ezt a funkciót úgy terveztük, hogy segítse a DSG 
váltós járművek közlekedését a 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 sebesség mellett).

VONTATMÁNY ASSZISZTENS
Utánfutóval kell parkolnia? 
A Trailer Assist rendszer 
könnyebbé és biztonságosabbá 
teszi a parkolási manővereket. 
Ez a rendszer átveszi az 
irányítást lassú tolatás közben.
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TÁBLAFELISMERŐ RENDSZER
Ez a kiegészítő a multifunkcionális 

kamera és a navigációs rendszer 
közötti együttműködést használja 

fel bizonyos közúti jelzőtáblák 
felismerésére és megjelenítésére a 
Maxi DOT színes kijelzőn, valamint 

a navigációs kijelzőkön.

FÁRADTSÁGÉRZÉKELŐ
Ez az okos kisegítőrendszer a 
szervokormány érzékelőinek adatait 
értékeli ki, hogy felismerje, ha a 
vezető kimerült. Ilyen esetben a Maxi 
DOT kijelzőn figyelmeztető üzenet 
jelenik meg, hogy pihenjen a sofőr.

SMART LIGHT ASSIST RENDSZER
A világítás asszisztens automatikusan tompított 
fényre kapcsol és vissza,  ezáltal növeli a 
kényelmet és biztonságot.
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KIÁLLÁSI ASSZISZTENS
Ez a kisegítő, a holttér-
figyelő rendszer részeként, 
ugyanazokat a radarokat 
használva segít a 
biztonságos tolatásban 
gyenge látási viszonyok 
mellett. Még a fékeket 
is működésbe hozza, ha 
elkerülhetetlen veszélyt 
érzékel.

HOLTTÉR-FIGYELŐ RENDSZER 
A hátsó lökhárítón lévő radarok segítségével a holttér-
figyelő rendszer figyeli a holttereket az autó mögött és 
mellett. A környező járművek távolsága és sebessége 
alapján dönti el, hogy figyelmeztesse-e a sofőrt vagy ne.

ADAPTÍV TEMPOMAT
Az elülső hűtőrácson található 

radar segítségével – az alap 
tempomat funkciók mellett – ez 
a kisegítő rendszer biztonságos 

távolságot tart az Ön előtt 
haladó járművektől.

SÁVTARTÓ 
ASSZISZTENS RENDSZER
A sávtartó asszisztens a 
megfelelő sávban tartja az 
autót. A rendszer a Maxi 
DOT kijelzőn látható.
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TÉRDLÉGZSÁK
Ez a légzsák, amely a 
kormányoszlop alatt 
található, védi a vezető 
térdét és lábszárát.

VEZETŐOLDALI ÉS UTASOLDALI LÉGZSÁKOK 
A vezetőoldali légzsák a kormányberendezésben, 
az utasoldali légzsák a műszerfalban található. 
Ha szükséges, ez utóbbi kikapcsolható, amikor 
gyerekülést teszünk az első ülésre.

BIZTONSÁG ELŐSZÖR. ÉS 
MÁSODSZOR IS…
Szélsőséges helyzetekben, amikor a sofőr nem 
tudja aktívan befolyásolni a következményeket, 
az autó passzív biztonsági elemei, például a 
légzsákok veszik át az irányítást. Az autó kilenc 
légzsákkal szerelhető fel.
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FEJLÉGZSÁKOK
A fejlégzsákok védik 
az elülső és hátsó utasokat 
a fejsérüléstől.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÉGZSÁKOK
Ez a négy légzsák védi a sofőr és az utasok 
medencéjét és mellkasát oldalirányú 
ütközés esetén.
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ELEKTRONIKUS GYEREKZÁR
Csak egy gombnyomás, és gyermekei 
utazása még biztonságosabb lesz. 
A gyerekzár megakadályozza, hogy 
kinyissák a hátsó ablakokat és ajtókat.

HELY A GYERMEKEKNEK
Gyermekei teljes biztonságban és 

kényelemben utazhatnak hátul. 
A gyerekülések elhelyezése is 

könnyű a nagy oldalajtóknak és a 
tágas belső térnek köszönhetően. A 
hátsó ülésekre kettő Isofix rögzítési 

rendszert szereltünk.
 

BIZTONSÁG 
A GYERMEKEKNEK 

A KODIAQ kiváló választás mindenkinek, aki a legnagyobb 
biztonságot szeretné biztosítani útközben gyermekei 
számára is. A megbízható és erős karosszéria számos 
fejlett biztonsági elemmel felszerelve megvédi a kisebb 
utasokat minden körülmények között. Élvezze a maximális 
megbízhatóság és nyugalom érzését!
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TELJESÍTMÉNY
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ADAPTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS-SZABÁLYOZÁS 
Az adaptív lengéscsillapítás-szabályzó rendszer folyamatosan elemzi és reagál  a különböző közlekedési helyzetekre (fékezés, 
gyorsítás, kanyarodás), és ennek megfelelően módosítja a csillapítási és kormányzási karakterisztikát. Az infotainment menürendszer 
segítségével egyéni igényeinek megfelelően hat üzemmód közül választhat: Normal, Comfort, Eco, Sport, Egyéni és Snow (kizárólag 
4x4 modellekhez). Egy gombnyomás elég ahhoz, hogy a KODIAQ kényelmes autóból a kanyargós utak mesterévé alakuljon.

A TERMÉSZET 
EREJE

Minden családnak megvan a maga története. Rendszeres túrák 
a hegyekbe vagy hosszú utak az autópályán. Utánfutó vontatása. 
Városi kaland vagy számos terepen megtett kilométer. Bármerre jár 
a család, van megfelelő alternatívánk. Magabiztos erőt kínálunk a 
tökéletes üzemanyag-fogyasztás mellett.
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SEBESSÉGVÁLTÓ
Az autó a motor függvényében manuális 6 

fokozatú sebességváltóval, illetve 6 vagy 
7 fokozatú DSG (Direct Shift Gearbox) 

automata váltóval van felszerelve.

DÍZELMOTOROK
Tekintettel a környezeti és kibocsátási szabványra (EU6), a 150 LE 
és 190 LE teljesítményű dízelmotorok Szelektív Katalitikus  Redukciós 
(SRC) rendszert használnak. Ez a rendszer AdBlue® folyadék 
befecskendezésével csökkenti a nitrogén monoxid (NOx) kibocsátást. 
Az AdBlue® tank űrtartalma 13,7 literes.

BENZINMOTOROK
A rendelkezésre álló benzinmotorok 
125 LE, 150 LE és 180 LE 
teljesítményűek.
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Az összkerék-meghajtást a tengelyek közötti tengelykapcsoló biztosítja. A hátsó tengelyre való 
kapcsolódás automatikus, így normál körülmények között az autó az elsőkerék-meghajtás előnyeit, 
míg extrém útviszonyok mellett az összkerék-meghajtás tökéletes tapadását használhatja ki.

BÁRMILYEN 
KÖRNYEZETHEZ 
ALKALMAZKODIK

Az összkerék-meghajtású KODIAQ kalandvágyó 
szellemmel és nagy lehetőségekkel rendelkezik. Nagyszerű 
kezelhetőségét minden utazás során értékelni fogja, de 
legjobban a terepen érzi majd jól magát.  Magas hegyek, 
völgyek, kavics, sár, hó, gödrök? Nem probléma!
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A LEGKEMÉNYEBB 
HELYZETEK TÚLÉLŐJE
Ahhoz, hogy túljussunk egy nehézségen, először alkalmazkodnunk kell hozzá.  
Ez az új ŠKODA KODIAQ SCOUT jelmondata. A szabadba vágyó KODIAQ-ot  
eggyel magasabb szintre emelve a - kizárólag 4x4 meghajtással elérhető - 
SCOUT változat izmosabb lett, hogy játszi könnyedséggel birkózzon meg  
a legnagyobb kihívást jelentő terepekkel.

SCOUT LOGÓ
Az autó mindkét 

első sárvédőjén ott 
díszeleg az eredeti 

Scout logó.

KÜLSŐ DIZÁJN
A műanyag védőelemekkel és az 
ezüst bevonatú első lökhárítóval  
felszerelt erőteljes karosszéria 
végtelen kalandvágyat sugároz.  
A karosszéria terepfelszereltségének 
- így az alsó motor- és 
sebességváltóburkolatnak - hála 
bátran letérhet az aszfaltról. Az autó 
egyedi megjelenését hangsúlyozzák  
a 19" Crater könnyűfém keréktárcsák.

KÜSZÖBVÉDŐ 
DÍSZLÉCEK

KODIAQ felirat található 
az első és hátsó 

küszöbvédő díszléceken.
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BELSŐ DIZÁJN
Az egyedi díszítés, valamint az üléseken és 
a műszerfalon lévő Scout logó meghatározó 
belső dizájnjegyek. A fekete Alcantara®/
bőr üléshuzat maximális kényelmet nyújt, 
bármilyen terepen is autózik. Az autó belső 
terén végigfutó LED hangulatvilágítás tíz 
ragyogó színlehetőséget kínál.
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SPORTLINE
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GYORSABB SZÍVVERÉS, 
RÖVIDEBB KÖRIDŐ
Most egyszerre lehet kalandvágyó és sportos 
megjelenésű. Az új ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
minden kalandhoz remekbe szabott külsőt kölcsönöz.

KÜLSŐ DIZÁJN
A feketére festett elemek, így a 
külső visszapillantó tükrök borítása, 
az első rács kerete és a spoiler 
a KODIAQ vad testtartását a 
SportLine változat egyéni vonásaival 
ötvöző egyedi megjelenést 
kölcsönöznek.
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BELSŐ DIZÁJN
Az üléshuzat fekete Alcantara® és bőr kombinációja, 
ezüst színű öltésekkel. Az első sportülések és a fekete 
tetőkárpit a belső sportos stílusát hangsúlyozzák.  
A beépített memóriával rendelkező, elektromosan 
állítható vezetőülés alapfelszereltség. Az éjszakai 
vezetők értékelni fogják az autó belső terén 
végigfutó és tíz ragyogó színlehetőséget kínáló LED 
hangulatvilágítást.

S
p

o
rt

Li
ne

STÍLUSOS RÉSZLETEK
A műszerfalat az eredeti 
SportLine logó és feltűnő 
szénszálas dizájn díszíti.

STÍLUSOS AJTÓBORÍTÁS
Az ajtó borításába jellegzetes és időtálló 
Alcantara® burkolat is lett beépítve.





SZEMÉLYRE
SZABÁS
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ACTIVE

ACTIVE FEKETE/FEKETE 
BELSŐ TÉR

ACTIVE FEKETE/FEKETE 
BELSŐ TÉR

Az Active felszereltségi szint többek között fekete külső 
visszapillantó tükröket és ajtókilincseket, 17" méretű acél 
keréktárcsákat, hátsó LED fényszórókat, LED nappali 
menetfényeket és Front Assist rendszert foglal magában. 
Továbbá tartalmaz távirányítású központi zárat, Swing rádiót, 
elektronikusan vezérelhető első és hátsó ablakokat, Climatic 
klímaberendezést, Bluetooth kihangosítót, multifunkciós 
kormánykereket, elektromechanikus kéziféket.
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AMBITION

AMBITION FEKETE/FEKETE 
BELSŐ TÉR

AMBITION FEKETE/FEKETE 
BELSŐ TÉR

AMBITION FEKETE/BARNA BELSŐ TÉR

 Az Ambition felszereltségi szint többek között az autóval megegyező  
színű külső visszapillantó tükröket és ajtókilincseket, fekete tetőlécet,  
Care Connect szolgáltatást 1 évre, fáradtságérzékelő szenzort, fűthető  
első üléseket, kétzónás Climatronic klímaberendezést, hátsó parkolóradart,  
17"-os könnyűfém keréktárcsákat, tempomatot, multifunkciós Maxi-DOT 
kijelzőt és csomagrögzítő hálórendszert tartalmaz.
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STYLE

STYLE FEKETE/FEKETE BELSŐ TÉR

A Style felszereltségi szint többek között krómozott ablakkereteket, KESSY 
(elektronikus nyitás, indítás és zárás) rendszert, ezüst tetőlécet, 18"-os könnyűfém 
keráktárcsákat, LED főfényszórót, Bolero rádiót, elektromosan állítható első üléseket, fűthető 
első és hátsó üléseket, gerincktámaszt az első üléseken, színes Maxi DOT kijelzőt, Climatronic 
háromzónás klímaberendezést, valamint első és hátsó parkolóradart tartalmaz.
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STYLE FEKETE/BÉZS 
BELSŐ TÉR SZÖVET

STYLE FEKETE/BÉZS 
BELSŐ TÉR (ALCANTARA)

STYLE FEKETE/FEKETE 
BELSŐ TÉR (ALCANTARA)
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KERÉKTÁRCSÁK

Acél keréktárcsa 17"

Könnyűfém keréktárcsa 18" TRITON

Könnyűfém keréktárcsa 17" RATIKON

Könnyűfém keréktárcsa 18" ELBRUS

Könnyűfém keréktárcsa 17" MITYKAS

Könnyűfém keréktárcsa 18" TRINITY
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Könnyűfém keréktárcsa 19" SIRIUS ezüstKönnyűfém keréktárcsa 19" TRIGLAV



TARTOZÉKOK
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GYEREKÜLÉS
Az ISOFIX pontokon felül az autóba 
Kidfix II XP gyerekülés is rögzíthető 
az oldalt található Top Tether 
rendszer felhasználásával. A három 
pozícióba állítható (ülés, pihenés 
és fekvés) ülést 9-18 kg közötti 
gyerekeknek terveztük.

KUTYA BIZTONSÁGI ÖV 
Ha rendszeresen magával 
viszi kutyáját is, akkor 
javasoljuk, hogy szerelje 
fel autóját ezzel a 
különleges biztonsági 
övvel.

KALAND 
A NÉGYZETEN
Kezdődjön a kaland, fedezze fel újra önmagát és 
környezetét! Igazítsa autóját családja konkrét igényeihez 
és indulás! A biztonságot, praktikusságot esztétikusan 
növelő ŠKODA Eredeti Tartozékok között megtalálja 
a legjobb megoldást. Teljes kínálatunkért vegye fel a 
kapcsolatot a legközelebbi hivatalos ŠKODA partnerrel!
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OKOS TARTÓ - RUHAAKASZTÓ
A ruhaakasztó, amelyet az első 
ülés fejtámlájára lehet szerelni, 
rendkívül praktikus kiegészítő, 
főként azoknak, akik öltönyt 
visznek magukkal.

OKOS TARTÓ – FOGAS
A kézitáskák vagy hátizsákok 
nem foglalnak felesleges helyet 
a hátsó ülésen. Akassza fel őket 
az első ülés fejtámláján lévő 
okos fogasra!

OKOS TARTÓ – MULTIMÉDIA
Az első ülés fejtámlájára 
szerelhető tartó, amelyet 
egészen biztosan értékelni 
fognak a hátsó ülésen utazók.
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MŰANYAG CSOMAGTARTÓ TÁLCA
Ha gyakran visz magával olyan 
dolgokat, amelyek összekoszolhatják 
a csomagtartót, a magas szélekkel és 
alumínium elválasztókkal rendelkező 
műanyag tálca a tökéletes megoldás, 
mivel könnyen kivehető és tisztítható.

EREDETI SZELEPSAPKÁK
A ŠKODA eredeti szelepsapkákkal autója 
a legkisebb részletében is stílusos lesz.

KÜSZÖBVÉDŐ DÍSZLÉCEK
A tartozékok között alumínium betétekkel 
ellátott stílusos és praktikus küszöbvédő 
díszléceket is talál.







ŠKODA 
TERMÉKEK

Válasszon eredeti ajándéktárgyainkból, amelyek sokban hasonlítanak a KODIAQ
modellhez. Ugyanannyira stílusosak és eredetiek, mint amennyire kényelmesek.
Még több ŠKODA termékért látogasson el a tartozektrend.hu weboldalra!
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1.4 TSI  
125 LE

1.4 TSI ACT 
150LE

1.4 TSI 4x4 ACT
150LE

1.4 TSI 4x4 
150LE

2.0 TSI  4x4
180 LE

2.0 TDI SCR 
150LE

2.0 TDI 4x4 SCR 
150LE

2.0 TDI 4x4 SCR 
150LE

2.0 TDI 4x4 SCR
190LE

Turbótöltéses benzin
motor, nagynyomású 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses benzin
motor, nagynyomású 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses benzin
motor, nagynyomású 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses benzin
motor, nagynyomású 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses benzin
motor, nagynyomású 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses dízel 
motor nagynyomású 
közös nyomócsöves 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses dízel 
motor nagynyomású 
közös nyomócsöves 
közvetlen 
befecskendezéssel

Turbótöltéses dízel 
motor nagynyomású 
közös nyomócsöves 
közvetlen
befecskendezéssel

Turbótöltéses dízel 
motor nagynyomású 
közös nyomócsöves 
közvetlen
befecskendezéssel

MOTOR

Hengerek száma 
hengerűrtartalom (cm3)

4/1 395 4/1 395 4/1 395 4/1 395 4/1 984 4/1 968 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Max. motorteljesítmény/ford. 
(kW/perc-1)

92/5 000–6 000 110/5 000–6 000 110/5 000–6 000 110/5 000–6 000 132/3 900–6 000 110/3 500–4 000 110/3 500–4 000 110/3 500–4 000 140/3 500–4 000

Max. forgatónyomaték/ford. 
(Nm/perc-1)

200/1 400–4 000 250/1 500–3 500 250/1 500–3 500 250/1 500–3 500 320/1 400–3 940 340/1 750–3 000 340/1 750–3 000      340/1 750–3 000 400/1 750–3 250

Légszennyezésre 
vonatkozó előírás

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Üzemanyag
min 95 o.sz. 
ólmozatlan benzin

min 95 o.sz. 
ólmozatlan benzin

min 95 o.sz. 
ólmozatlan benzin

min 95 o.sz. 
ólmozatlan benzin

min 95 o.sz. 
ólmozatlan benzin

Dízel Dízel Dízel Dízel

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 190 (189) 198 (197) 197 (196) 194 (192) 207 (205) 199 (198) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Gyorsulás 0-100 km/h-ig (s) 10,5 (10,8) 9,6 (9,7) 9,8 (9,9) 9,9 (10,1) 8,0 (8,2) 10.1 (10.3) 9.5 (9.8) 10,2 (10,1) 8,9 (9,1)

Üzemanyag fogyasztás (l/100 km)
– városi

7,5 (7,6) 7,5 8,3 8,5 9,1 5,7 6,3 (6,4) 6,7 (6,8) 6,6

– országúti 5,3 (5,4) 5,6 6,0 6,3 6,4 4,5 4,7 (4,8) 5,1 (5,2) 5,3

– kombinált 6,1 (6,2) 6,3 6,9 7,1 7,4 4,9 5,3 (5,4) 5,6 (5,7) 5,7

CO2 kibocsátás (g/km) 139 (141) 143 155 (156) 163 170 129 139 (142) 147 (149) 150 (151)

Fordulókör-átmérő (m) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Tengelykapcsoló

Hidraulikus 
működtetésű
egytárcsás 
tengelykapcsoló

Két koaxális 
tengelykapcsoló, 
elektrohidraulikus 
működtetéssel

Többlamellás, hidrauli-
kus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Két koaxális 
tengelykapcsoló, 
elektrohidraulikus 
működtetéssel

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Sebességváltó
Manuális 6 fokozatú Automata 6 fokozatú

DSG
Manuális 6 fokozatú Automata 6 fokozatú

DSG
Automata 7 fokozatú
DSG

Automata 7 fokozatú
DSG

Manuális 6 fokozatú Automata 7 fokozatú
DSG

Automata 7 fokozatú
DSG

MŰSZAKI
ADATOK

SEBBESÉGVÁLTÓ MŰ

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás 4x4 4x4 4x4 Elsőkerék-meghajtás 4x4 4x4 4x4

Tengelykapcsoló

Hidraulikus 
működtetésű
egytárcsás 
tengelykapcsoló

Két koaxális 
tengelykapcsoló, 
elektrohidraulikus 
működtetéssel

Többlamellás, hidrauli-
kus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Két koaxális 
tengelykapcsoló, 
elektrohidraulikus 
működtetéssel

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Többlamellás, hidrau-
likus működtetésű 
tengelykapcsoló

Sebességváltó
Manuális 6 fokozatú Automata 6 fokozatú

DSG
Manuális 6 fokozatú Automata 6 fokozatú

DSG
Automata 7 fokozatú
DSG

Automata 7 fokozatú
DSG

Manuális 6 fokozatú Automata 7 fokozatú
DSG

Automata 7 fokozatú
DSG

SÚLY

Saját tömeg – 
75 kg súlyú vezetővel (kg)

1 502 (1 545) 1 546 (1 589) 1 610 (1 653) 1 625 (1 668) 1 695 (1 738) 1 667 (1 710) 1 705 (1 748) 1 740 (1 783) 1 752 (1 795)

Hasznos terhelés – vezetővel 
és extra felszereltséggel (kg)

650 (734) 650 (733) 675 (757) 675 (756) 675 (752) 655 (752) 675 (710) 675 (768) 675 (767)

Össztömeg (kg) 2 077 (2 255) 2 121 (2 299) 2 210 (2 368) 2 225 (2 383) 2 295 (2 453) 2 247 (2 425) 2 305 (2 383) 2 340 (2 460) 2 352 (2 510)

Megengedett vontatóterhelés 
fék nélkül (max. kg)

750 750 750 750 750 750 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés 
fékkel – 12% (max. kg)

1600 1800 2000 2000 2 200 (2 000) 2000 2000 2 500 (2 000) 2 500 (2 000)

Üzemanyagtartály 58 58 60 60 60 58 60 60 60
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 ( ) A 7 üléses kivitelre vonatkozik.
 ACT  – Active Cylinder management Technology, aktív hengerlekapcsolás
SCR - AdBlue adalékanyag használata szükséges

TOVÁBBI ADATOK  

Karosszéria  Külső méretek  

Típus 5/7 üléses, 5 ajtós Hosszúság/szélesség (mm) 4 697/ 1 882

Légellenállási együttható  CW 0,323-0,334 (0,324-0,341) a motor típusa szerint Magasság (mm) 1 676 (1 673)

Futómű  Tengelytáv (mm) 2 791

Első tengely
MacPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal 
és torziós stabilizátorral

Nyomtáv első/hátsó (mm) 1 586/1 576

Hátsó tengely
Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú 
lengőkarokkal és torziós stabilizátorral Hasmagasság (mm) 187 (188)

Fékrendszer Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer 
Dual Rate vákuumos rásegítéssel

Belső méretek  

– első fékek Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyereggel Könyökszélesség elöl/hátul (mm) 1 527/1 510 (1 527/1 511/1 270)

– hátsó fékek Tárcsafékek Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 1 020/1 014 (1 020/1 015/905)

Kormánymű Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel Csomagtartó térfogata(max. l)  

Keréktárcsák 7.0J x 17" 
Ötüléses kivitel esetén, pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott 
állapotban 720/2 065

Gumiabroncsok 215/65 R17
Hétüléses kivitel esetén, pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott 
állapotban

270/2 005
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HA ÉLVEZETTEL OLVASOTT RÓLA      
― KÉPZELJE,  MILYEN LEHET VEZETNI!

HÍVJON MINKET, HOGY EGYEZTESSÜNK 
EGY TESZTVEZETÉST!

Az Ön ŠKODA márkakereskedése


