ATTĒLU ATRUNA
Šajā katalogā redzamie attēli tiek izmantoti tikai ilustratīviem
nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa no līguma vai garantijas.
Tie parāda pirmssērijas automašīnas, un dažas ilustrācijas,
funkcijas, detaļas un aprīkojums var atšķirties no faktiskās
sērijas automašīnām un dažādās valstīs. Lai iegūtu precīzu
funkciju, detaļu un aprīkojuma specifikāciju, lūdzam, sazināties
ar tuvāko vietējo ŠKODA izplatītāju.

MyŠKODA APP
Izbaudiet pilnu automašīnas kontroli.
Lejupielādējiet MyŠKODA App un
piekļūstiet visām nepieciešamajām
funkcijām jebkurā laikā, neatkarīgi no tā,
vai tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt
automašīnu.
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PADARIET ZIŅKĀRI PAR ĢIMENES HOBIJU
Izpēte sākas mājās. Pareizāk sakot, uz piebraucamā ceļa. Izturīgais un plašais ŠKODA KODIAQ ir gatavs pārvērst katru ģimenes
braucienu par ziņkārīgu izpēti. Automašīna ātri atklāj savas neapstrīdamās ambīcijas, pateicoties pārsteidzošajam dizainam, ko
papildina aizsargdetaļas, piemēram, riteņu arku aizsargi un pastiprināti priekšējie un aizmugurējie buferi. Kopā ar satriecošajiem LED
Matrix priekšējiem lukturiem ir pieejams plašs palīgsistēmu klāsts, lai pasargātu jūs ikvienā piedzīvojumā. Pateicoties priekšējiem
Ergo sēdekļiem, viss ir mājīgs. Lielākas ģimenes var izvēlēties septiņvietīgu versiju, bet piedzīvojumu kārākās var tikt galā ar jebkuru
reljefu, izvēloties 4x4 piedziņu.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

VIRSBŪVES
DIZAINS
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SAĢĒRBTS
JEKURAM CEĻAM
Kā jau tas ir raksturīgs ŠKODA apvidus
automašīnām, viss ir ideāli līdzsvarots. Ārējie
elementi veido harmonisku veselumu, kurā
robustums apvienojas ar eleganci.

Dizains

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Jaunizveidotie priekšējās daļas elementi, piemēram, dzinēja
pārsegs, reste, lukturi un buferis ar spoileri, uzsver
automašīnas pārliecinošo izteiksmi. Galvenokārt
plastmasas aizsargelementi visapkārt automašīnai, tostarp
bezceļu dizaina uzliktnis uz priekšējā bufera spoilera, tieši
aicina jūs izpētīt jaunus ceļus.
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Dizains

PANORĀMAS JUMTS
Elektriski regulējama panorāmas jumta lūka, kas ļauj
izveidot lielu atvērumu virs priekšējiem sēdekļiem,
uzlabos automašīnas pievilcīgo izskatu un sniegs
lielāku prieku un lielāku brīvības sajūtu visiem
pasažieriem. Vajadzības gadījumā to var aizsegt ar
elektriski regulējamu žalūziju.
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Dizains

FULL LED MATRIX PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Jaunās formas KODIAQ priekšējie lukturi ir pieejami divu veidu
funkcionalitātes izpildījumā. Abi aprīkoti ar LED gaismām, kas piedāvā
augstu veiktspēju un augstu energoefektivitāti. Augstākās klases versija ir
aprīkota ar pilnām LED Matrix gaismām, kas ietver vismodernākās
tehnoloģijas.

FULL LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Pilnie LED aizmugurējie lukturi pārsteidz ar savu stilīgo izskatu un efektīvo
veiktspēju. Aprīkoti ar animētiem pagriezienu rādītājiem, tie ievērojami uzlabo
jūsu automašīnas pamanāmību citiem autovadītājiem. Turklāt, atslēdzot un
aizslēdzot automašīnu, tā sasveicinās ar animētiem gaismu efektiem.
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Dizains

SUV ROKRAKSTS
Aizmugurē ir jauns jumta spoileris glancēti melnā
krāsā, kas uzsver automašīnas atšķirīgo izskatu,
vienlaikus uzlabojot tās aerodinamiku. Izturīgais
buferis ar melnu matētu apakšējo daļu un alumīnija
krāsas uzliku uzsver, ka KODIAQ bezceļa
piedzīvojumos jūtas kā mājās. Ar savu palielināto
klīrensu automašīna var nobraukt no asfalta neatkarīgi
no izvēlētā piedziņas veida. Ja jūs meklējat vislabākās
spējas bezceļa apstākļos, tad iesakām 4x4 versiju, kas
pieejama ar benzīna vai dīzeļdzinēju.

SALONA
DIZAINS

18

PALUTINIET
SAVU ĢIMENI

Automašīna ir radīta, lai visi jūsu ģimenes locekļi būtu atpūtušies un
izklaidēti. Lai gan vides apgaismojums un citi dekoratīvie elementi
papildina salona kopējo stilīgo sajūtu, virtuālais kokpits un
ventilējamie Ergo priekšējie sēdekļi uzlabos jūsu pārliecību par
braukšanu.

Dizains

LED VIDES APGAISMOJUMS / SKAŅAS SISTĒMA
Vides apgaismojums ļauj izvēlēties vienu no desmit krāsām paneļa, priekšējo un aizmugurējo durvju
apgaismojumam vai pat priekšējās un aizmugurējās kāju zonas apgaismojumam. Izvēlētā krāsa parādīsies arī
virtuālā kokpita fonā. Unikālo salona apgaismojumu var pavadīt nevainojama skaņa. Izbaudiet absolūti dzidru
skaņu Canton Sound System ar divpadsmit skaļruņiem, kas nodrošina 625 vatu kopējo jaudu.

VIRTUĀLAIS KOKPITS
Virtuālā kokpits parāda borta datora informāciju kopā
ar citu informāciju, piemēram, navigāciju. Jūs varat
izvēlēties no pieciem izkārtojumiem, izmantojot pogu
View uz stūres.
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Dizains

ERGO PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
Maksimālu komfortu vadītājam un blakussēdētājam nodrošina
papildaprīkojuma elektriski regulējamie Ergo priekšējie sēdekļi, kuriem
cita starpā ir arī spilvenu dziļuma regulēšana un masāžas funkcija.

DEKORATĪVIE ELEMENTI
Dekoratīvās šuves, kas atrodamas arī uz paneļa, un hromētas
detaļas, piemēram, gaisa ventilācijas lūciņu rāmji un Canton Sound
System skaļruņu rāmji, uzlabo komforta sajūtu.

SAVIENOJAMĪBA

24

ŠKODA CONNECT: ŅEMIET
TIEŠSAISTES PASAULI
SEV LĪDZI

Savienojamība

Pilnībā un pastāvīgi būt tiešsaistē nozīmē ne tikai piekļuvi izklaidei un
informācijai, bet arī iespējamu palīdzību, atrodoties ceļā. ŠKODA Connect ir
jūsu vārti neierobežotu saziņas iespēju pasaulē.

ŠKODA CONNECT
Šis piedāvājums ietver divas pakalpojumu
kategorijas. Kamēr Infotainment Online,
piemēram, nodrošina navigācijai reāllaika
informāciju par satiksmi, Care Connect
koncentrējas uz palīdzību un drošību,
nodrošinot attālinātu piekļuvi un
transportlīdzekļa vadību. Tā piedāvā arī
palīdzības pakalpojumus jebkurā situācijā, kad
tas ir nepieciešams. Šie pakalpojumi ir
pieejami lietotnē MyŠKODA.

AIZSLĒGT & ATSLĒGT

PARKOŠANĀS VIETA

Šī funkcija ļauj ērti aizslēgt un atslēgt savu automašīnu, izmantojot lietotni
MyŠKODA neatkarīgi no atrašanās vietas. Piemēram, ja esat aizmirsis aizslēgt
automašīnu, to varat viegli izdarīt, izmantojot viedtālruni no jebkuras vietas.

Apskatiet precīzu automašīnas atrašanās vietu no
jebkuras vietas. Lietotne MyŠKODA tālrunī parāda
adresi un attālumu līdz automašīnai.
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TIEŠSAISTES
PERSONALIZĀCIJA
Jūs novērtēsit šo pakalpojumu, it īpaši,
ja jūsu automašīnu vada vairāki cilvēki.
Iestatiet ērtu sēdekļa stāvokli, digitālo
paneļa izkārtojumu vai gaisa
kondicionēšanas parametrus iestatījumi tiks sinhronizēti ar jūsu
ŠKODA ID kontu. Tāpēc nākamreiz,
pierakstoties savā automašīnā, pēc tam,
kad to vadījis kāds cits, varēsiet ērti
doties ceļā, izmantojot savus
iestatījumus. Izmantojot tiešsaistes
personalizāciju, jūs varat iestatīt
vēlamos iestatījumus ne tikai savā
automašīnā, bet jebkurā ŠKODA
automašīnā, kas to atļauj.

Izmantojot Kalendārs aplikāciju, kas
paredzēta ar darbu saistītām darbībām,
jūs varat produktīvi un droši pavadīt
savu ceļojuma laiku. Aplikācija ļauj ērti
piekļūt kalendāram un mijiedarboties ar
kalendāru braukšanas laikā. Izmantojot
navigācijas pogu, lietotne Kalendārs
novirzīs jūs uz plānotajām sapulcēm.
Varat arī pievienoties konferences
zvaniem, izmantojot pievienoto mobilo
tālruni. Viss saturs tiek sinhronizēts
tiešsaistē un saistīts ar jūsu kontu, lai
nodrošinātu nevainojamu pāreju starp
ierīcēm.

SMARTLINK

Izmantojot SmartLink, automašīnas izklaides sistēma ļauj vadītājam droši lietot tālruni braukšanas laikā. Turklāt visas instalētās
lietojumprogrammas, kas ir sertificētas kā drošas automašīnām, ir saderīgas ar Apple CarPlay vai Android Auto, kas ir pieejamas arī bezvadu
režīmā. (Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu funkcionalitāti, sazinieties ar savu ŠKODA partneri. Lai uzzinātu SmartLink lietošanas
noteikumus un saderības informāciju, apmeklējiet mūsu vietni.)

Savienojamība

Savienojamība

KALENDĀRS

SIMPLY
CLEVER
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Dzīve ir vieglāka, ja aprīkojums ir praktisks. Tāpēc KODIAQ
ir aprīkotas ar funkcijām, kas balstītas uz jūsu faktiskajām
vajadzībām, un ietver Simply Clever risinājumus, kas palīdz
izvairīties no neērtībām, pat ja tikai meklējat vietu, kur
uzglabāt dzērienu.

DURVJU MALU AIZSARDZĪBA

LIETUSSARGA GLABĀŠANAS NODALĪJUMS

Jūsu automašīnu var aprīkot arī ar durvju malu aizsardzību. Atverot visas sānu durvis, tiek
izbīdītas plastmasas sloksnes, kas pārklāj malas. Tādā veidā KODIAQ pasargā sevi no
bojājumiem, kā arī ir saudzīgs pret citām automašīnām. Piemērots, piemēram, šaurām
stāvvietām.

Vadītāja durvīs ir iebūvēts ģeniāls nodalījums ar oriģinālo
ŠKODA lietussargu. Tas ir paredzēts, lai ļautu ūdenim aizplūst
no automašīnas, saglabājot salonu sausu.

Simply Clever

Simply Clever

MAZIE ŠKODA
PALĪGI
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VADĪTĀJA UZGLABĀŠANAS KASTĪTE

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI

Vestes var novietot priekšējo un
aizmugurējo durvju uzglabāšanas
nodalījumos, nodrošinot, ka tās vienmēr ir
sasniedzamas.

Vadītājs var izmantot praktisku atlokāmu
nodalījumu, kas atrodas tieši zem stūres.

Divi plaši nodalījumi ar atlokāmu vāku atrodas
priekšējā panelī pretim blakussēdētāja sēdeklim.
Apakšējo daļu var dzesēt ar gaisa kondicionieri.

Simply Clever
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Simply Clever

ATSTAROJOŠĀS VESTES
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ŠĶIDRUMA TVERTNE

Ledus skrāpi, kas uzstādīts aiz degvielas vāciņa, var
izmantot arī riepas protektora dziļuma mērīšanai.

Uzpildot stiklu mazgāšanas šķidrumu, jūs nekad nezaudēsiet nevienu pili.
Šķidruma tvertne ir ne tikai viegli pieejama, bet tai ir arī integrēta piltuve.

Simply Clever

34
Simply Clever

LEDUS SKRĀPIS

KOMFORTS
UN
IETILPĪBA
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KOMFORTS IR JŪSU
SABIEDROTAIS

KESSY
Ar jauno KESSY
(bezatslēgas ieejas, starta
un izejas sistēma) versiju
visas durvis var izmantot
automašīnas atslēgšanai
vai bloķēšanai.

KODIAQ ļauj pārvērst ikdienas braucienu par ārkārtīgi patīkamu
piedzīvojumu. Palutiniet sevi ar kādu greznību, kas dos jums šo īpašo
sajūtu, dodoties parastos, ikdienas braucienos.

Komforts un ietilpība

PIELOKĀMI SPOGUĻI
Automātiski pielokāmi ārējie sānu
spoguļi pielokās, kad automašīna ir
aizslēgta. Tas pasargā spoguļus no
bojājumiem, it īpaši, novietojot
autostāvvietā ierobežotā vietā, un jums
ir arī vizuāls apstiprinājums, ka esat
aizslēdzis savu automašīnu. Vadītāja
sānu spogulim ir arī aptumšošanās
funkcija, kas novērš atspīdumu no
automašīnas aiz jums.
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IZGAISMOTS LOGO

Integrētie teleskopiskie lukturu
mazgātāji viegli tiek galā ar
putekļiem un dubļiem.

Gaismas diodes, kas atrodas priekšējo durvju apakšpusē,
izgaismojot ŠKODA uzrakstu, izgaismo ieejas zonu.

Komforts un ietilpība

40
Komforts un ietilpība

LUKTURU MAZGĀTĀJI

42
Komforts un ietilpība

TĀLRUŅA KASTE
Tālruņa kaste, kas piemērota arī lielu displeju ierīcēm, pastiprina signālu jūsu mobilajam tālrunim un
vienlaikus bezvadu režīmā uzlādē jūsu ierīci braukšanas laikā. Divi USB-C datu porti, kas atrodas virs
tālruņa kastes, ļauj ērti savienot ārējās ierīces ar izklaides sistēmu.

KOMFORTS AIZMUGURĒ
Jumbo Box aizmugurējā daļā cita starpā atradīsit
USB-C portu, kas nodrošina mobilā tālruņa uzlādi,
un kontaktligzdu (230V vai 12V).

45
Plašais Jumbo Box uzglabāšanas nodalījums atrodas
priekšējā roku balstā. Kad ir ieslēgts gaisa kondicionieris,
šeit pat varat atdzesēt uzkodas.

ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Vadītāja komfortu garos braucienos pa šoseju uzlabo adaptīvā kruīza
kontrole, kas darbojas līdz 210 km/h ātrumam. Ir pieejama arī
prognozējošā adaptīvā kruīza kontrole (skatiet sadaļu Drošība).

Komforts un ietilpība

JUMBO BOX

46
Komforts un ietilpība

AIZMUGURĒJAIS ROKU BALSTS
Kad aizmugurē vidējais sēdeklis nav aizņemts,
var nolocīt roku balstu ar dzērienu turētājiem.

ATLOKĀMIE GALDIŅI
Pasažieru komfortu aizmugurējos sēdekļos var palielināt arī ar atlokāmajiem
galdiņiem, kas iebūvēti abu priekšējo sēdekļu atzveltnēs.
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Komforts un ietilpība

SEPTIŅVIETĪGAIS SALONS
KODIAQ versijā, kura ir aprīkota ar trešo sēdekļu rindu, var
ceļot līdz septiņiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka ir pieejami divi
papildu sēdekļi ar atsevišķi nolokāmu atzveltni. Izmantojot
trešo sēdekļu rindu, ir jānoņem bagāžas nodalījuma pārsegs.
Tam uzglabāšanas vietu nodrošina dubultā grīda, tāpēc jums
tas nav jātur garāžā vai mājās. Mēs neesam aizmirsuši
pasažieru komfortu trešajā sēdekļu rindā. Viņi novērtēs
pudeļu un mobilo tālruņu turētājus bagāžas nodalījuma sānos.
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ATGRIEZIETIES MĀJĀS NE
TIKAI AR FOTOGRĀFIJĀM

TĪKLU SISTĒMA
Komplekts, ieskaitot vienu
horizontālu un divus vertikālus
tīklus, droši novērsīs jūsu lietu
pārvietošanos. Turklāt jūs skaidri
redzēsit, kur visu ievietojat.

Vērienīgiem plāniem ir vajadzīgs vērienīgs plašums, it īpaši, ja ceļojat ar lielu
ģimeni. Jaunais KODIAQ ir rūpīgi pārdomāts, tāpēc ikviens var atrast vietu visam,
ko vēlas ņemt līdzi.

Komforts un ietilpība

KRAVAS ELEMENTI
Lai izvairītos no nevēlamas
bagāžas kustības braukšanas
laikā, ideāli piemēroti ir šie
divi plastmasas kravas
elementi. Kad tie netiek
izmantoti, tie ir novietoti
nodalījumos aiz aizmugurējām
riteņu arkām.

52

IETILPĪBA

Komforts un ietilpība

Piecvietīgā versija piedāvā 835 litrus vai
2065 litrus pēc aizmugurējo sēdekļu
nolaišanas (skat. foto). Septiņvietīgā
versija piedāvā arī vairāk iespēju: no 270
litriem, kad automašīna ir pilna ar
pasažieriem, līdz 2 005 litriem, nolaižot
trešo un otro sēdekļu rindu.

ĀĶI
Izturīgie bīdāmie āķi, kas
atrodas bagāžas nodalījuma
sānos, padara jūsu somas
vieglāk transportējamas un
drošākas.
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DUBULTĀ GRĪDA
Dubultā grīda nodrošina
vieglāku bagāžas
iekraušanu, gan diskrētu
uzglabāšanas vietu, grīda ir
novietota bagāžas
nodalījuma sliekšņa līmenī.

Komforts un ietilpība

VADĪBAS SVIRAS
BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīnu var aprīkot ar
pielokāmu sakabes āķi ar
elektrisko atbloķēšanu. Slēdzis
atrodas bagāžas nodalījumā.
Šeit jūs varat atrast arī
atbrīvošanas pogu, kas ļauj
nolocīt aizmugurējā sēdekļa
atzveltni no bagāžas nodalījuma,
kas padara bagāžas iekraušanu
vēl vieglāku.

DROŠĪBA

59

58

Ceļojuma asistents, kā arī tā augstākā versija apvieno vairāku asistentu funkcijas un nodrošina,
ka jūs jūtaties droši un ērti neatkarīgi no tā, kur braucat. Lai nodrošinātu maksimālu drošību,
vadītājam pastāvīgi jāuzrauga sistēma. Tāpēc kapacitatīvā stūre nosaka vadītāja taktilitāti,
nodrošinot sistēmai interaktīvu saskarni. Ja vadītājs ir novērsies no braukšanas, to nosaka
kapacitatīvā stūre.

PROGNOZĒJOŠĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE

SASTRĒGUMU ASISTENTS / SEKOŠANA

Izmantojot radaru, kameru, kas aprīkota ar ceļa zīmju atpazīšanu, GPS tehnoloģiju un detalizētu informāciju no navigācijas kartes, šī sistēma var paredzēt braukšanas
apstākļus nākamajiem 1 - 2 km. Tādējādi sistēma vajadzības gadījumā var automātiski pielāgot braukšanas ātrumu - parasti pirms pagrieziena vai apļa, vai iebraucot zonā ar
samazinātu ātruma ierobežojumu. Sistēma palielina vadītāja komfortu un drošību, vienlaikus samazina degvielas patēriņu un CO izmešus.

Šī funkcija ir paredzēta, lai atvieglotu braukšanu sastrēgumos. Kontrolējot dzinēju, bremzes un stūrēšanu, Sastrēgumu asistents liek transportlīdzeklim
paātrināties, nobremzēt un pagriezties, lai kopētu apkārtējo transportlīdzekļu kustību (ar ātrumu līdz 60 km/h). Ja joslu marķējumu nevar piefiksēt līdz 30 km/h vai
tikai viena josla (līnija) tiek konstatēta ar ātrumu līdz 60 km/h, Follow Drive sekošanas sistēma seko priekšā braucošā transportlīdzekļa trajektorijai līdz atkal ir
pieejami joslu marķējumi.
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Drošība

Drošība

CEĻOJUMA
ASISTENTS

61
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AVĀRIJAS ASISTENTS
Avārijas asistents samazina negadījumu
risku pēkšņa vadītāja veselības stāvokļa
pasliktināšanās gadījumā, piemēram,
droši apturot automašīnu un ieslēdzot
brīdinājuma gaismas.

Drošība

ADAPTĪVAIS JOSLU ASISTENTS
Sistēma spēj noturēt automašīnu pareizās joslas vidū un brīdināt
vadītāju par novirzēm. Tā var arī pārņemt kontroli pār automašīnu,
pat ceļu remontdarbu vietās.

Priekšējais asistents, kas izmanto radaru
priekšējā restē, ir paredzēts, lai uzraudzītu
attālumu no priekšā braucošā
transportlīdzekļa, kā arī veiktu avārijas
bremzēšanas funkciju. Sistēma ietver arī
prognozējošo gājēju aizsardzību, kas
brīdina vadītāju, izmantojot audio/vizuālo
signālu, kā arī vieglu bremžu aktivizēšanu.

Drošība

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS
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PARKOŠANĀS ASISTENTS
Sistēma automātiski izvēlas
atbilstošu stāvvietu paralēli vai
perpendikulāri novietotu
transportlīdzekļu rindā.
Atjauninātais Parkošanās asistents
tagad ļauj izmantot arī tikai daļu no
parkošanās manevra. Piemēram, jūs
pats varat izvēlēties stāvvietu un
mēģināt novietot automašīnu, bet
grūtākajā stāvvietas manevra daļā
vienkārši aktivizējiet Parkošanās
asistentu, kas pārņem kontroli.

Drošība

SĀNU ASISTENTS / BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ
Izmantojot radara sensorus aizmugurējā buferī, Sānu asistents (kas var atpazīt citus transportlīdzekļus un grūtāk saskatāmus objektus, piemēram,
velosipēdistus līdz 70 m attālumam) uzrauga zonas sānos un aiz automašīnas. Pamatojoties uz apkārtējo transportlīdzekļu attālumu un ātrumu, tā izlemj, vai
brīdināt vadītāju. Izmantojot Sānu asistenta sensorus, sistēma brīdina autovadītāju par satiksmi aizmugurē, kad vadītājs cenšas atpakaļgaitā izbraukt no
perpendikulāri novietotu transportlīdzekļu rindas (vizuāli MIB displejā / borta datora displejā vai akustiski), vai, ja ir nepieciešamība, iejaucas proaktīvi - aptur
auto.

Izmantojot Parkošanās asistenta
sensorus, šī sistēma nodrošina
aizsardzību pret šķēršļiem
automašīnas attālumā (ar ātrumu
līdz 8 km/h). Ja tiek atklāts šķērslis,
pamatojoties uz attālumu no šķēršļa
un automašīnas ātrumu, sistēma
aktivizē avārijas bremzēšanu.
Sānu asistents, Brīdinājums par satiksmi aiz automašīnas (nav attēlots) un
Parkošanās asistents ir ietverts Ceļojuma asistenta augstākajā versijā.

Drošība

MANEVRU ASISTENTS

65

64

EKSPERTI,
KAS PALĪDZĒS

Uz ceļa var sastapt dažādas lietas. Lai nodrošinātu, ka
automašīna ir gatava atrisināt visas situācijas, kas var
rasties ceļā, ir pieejami papildu asistenti ar vairākām
funkcijām, kas ir gatavas palīdzēt vai pat aizstāt vadītāju.

PASAŽIERU
AIZSARDZĪBAS
ASISTENTS
Šī palīgsistēma nodrošina
pastiprinātu aizsardzību priekšā
sēdošajiem kritiskās situācijās, kas
var izraisīt avāriju, aizverot sānu
logus, atstājot tikai 5 cm šķirbu,
aizverot jumta lūku un nospriegojot
drošības jostas. Jaunā, modernā
sistēmas versija var izmantot radara
sensorus gan priekšā, gan
aizmugurē.

Drošība

MATRICAS STARU FUNKCIJA
Pilnajiem LED Matrix lukturiem ir matricas staru funkcija. Tas ļauj nepārtraukti izmantot tālās gaismas, neapžilbinot citus vadītājus. Izmantojot vējstikla
kameru, matricas staru funkcija reaģē uz satiksmes situāciju un izslēdz tikai dažus gaismas segmentus. Citi segmenti paliek ieslēgti un apgaismo ceļu.
Turklāt, pateicoties šai funkcijai, jūs netiekat apžilbināti ar spilgto gaismu no atstarojošiem materiāliem, piemēram, uz ceļa zīmēm. Matricas staru funkcija
izmanto arī informāciju no navigācijas sistēmas, tāpēc tālās gaismas ieslēgsies tikai tad, kad esat ārpus apdzīvotām vietām.

Sistēma pārņem kontroli, kad lēnām
braucat atpakaļgaitā ar piekabi vai
treileri, atvieglojot un padarot
drošākus parkošanās manevrus.
Jums atliek tikai izlemt, kur
atgriezties, kad sākt un kad apstāties.

Drošība

PIEKABES ASISTENTS
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Ārkārtas situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi
ietekmēt iznākumu, situāciju pārņem
automašīnas pasīvie drošības elementi,
piemēram, drošības spilveni. Jūs varat savu
automašīnu aprīkot ar līdz pat deviņiem
spilveniem.

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE
SĀNU DROŠĪBAS SPILVENI
Šie gaisa spilveni (parādīti kopā ar aktivizētu
galvas gaisa spilvenu) aizsargā vadītāja un
citu pasažieru iegurni un krūtis sānu
sadursmes gadījumā.

VADĪTĀJA UN BLAKUSSĒDĒTĀJA DROŠĪBAS SPILVENI

GALVAS DROŠĪBAS SPILVENI

CEĻU DROŠĪBAS SPILVENS

Kamēr vadītāja gaisa spilvens ir ievietots stūres ratā, blakussēdētāja drošības
spilvens atrodas priekšējā panelī. Ja nepieciešams, to var deaktivizēt, ja
blakussēdētāja sēdeklī ir uzstādīts bērnu sēdeklītis.

Pēc aktivizēšanas galvas drošības spilveni
veido sienu, kas aizsargā priekšā un aizmugurē
sēdošos pret galvas traumām.

Šis gaisa spilvens, kas atrodas zem
stūres kolonnas, aizsargā vadītāja
ceļus un apakšstilbus.

Drošība

Drošība

NOTIEK
DROŠI

VEIKTSPĒJA
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DABAS
SPĒKS

Katrai ģimenei ir atšķirīgs stāsts: bieži braucieni uz kalniem,
pilsētas piedzīvojums vai bezceļu izpēte. Lai kāds būtu stāsts,
mums ir piemērota alternatīva katrai ģimenei. Un katrā gadījumā
mēs piedāvājam dinamismu apvienojumā ar lielisku degvielas
patēriņu.

Veiktspēja

DINAMISKĀ ŠASIJAS KONTROLE
Izbaudiet savas automašīnas augsto veiktspēju maksimālā komfortā un drošībā.
Dinamiskā šasijas kontrole (DCC) nepārtraukti novērtē un reaģē uz dažādām
braukšanas situācijām (bremzēšana, paātrinājums, pagrieziens), pielāgojot
amortizācijas un stūrēšanas īpašības. Informācijas un izklaides izvēlnē tā ļauj izvēlēties
vienu no trim režīmiem atbilstoši jūsu īpašajām prasībām: Komforts, Normāls vai
Sports.

DZINĒJI
Ja vēlaties benzīna dzinēju, varat izvēlēties 110 kW jaudu kombinācijā ar priekšējo
riteņu piedziņu vai 140 kW jaudu kopā ar 4x4 piedziņu. Mūsu dīzeļdegvielas klāstā ir
110 kW dzinējs, kas aprīkots gan ar priekšējo riteņu piedziņu, gan ar 4x4, un 147 kW
dzinējs kombinācijā ar 4x4 piedziņu.

LAURIN &
KLEMENT

NES UZVĀRDUS
AR LEPNUMU
Izsmalcinātība nav tikai izvēle. Tā ir emblēma, ko nesīsiet ar
lepnumu katru reizi, kad iekāpsiet ŠKODA KODIAQ LAURIN &
KLEMENT. Automašīna, kas aprīkota ar mūsu izcilākajiem
meistarības, dizaina un mantojuma elementiem, piedāvā
individuālu komfortu un labas audzinātu braukšanas manieres.
Iedvesmojoties no mūsu dibinātājiem Laurina un Klementa, šī
ekskluzīvā aprīkojuma versija ir izstrādāta ar iedzimtu
uzmanību pret detaļām, piešķirot tai moderna SUV raksturu.
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Laurin & Klement

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Laurin & Klement versijai ir īpaši ārējie elementi, piemēram, hromēta priekšējā reste un hromēti dekoratīvie
izpūtēju uzgaļi. 19" vai papildaprīkojuma 20" antracīta vieglmetāla diski uzsver dizaina ekskluzivitāti. Automašīnas
gaisīgais dizains ir augstākajā līmenī. Pilnie LED Matrix priekšējie lukturi un LED aizmugurējie lukturi ar animētiem
pagriezienu rādītājiem ir iekļauti standarta aprīkojumā.

UZLABOJIET LĪDZ
LUKSUSA KLASEI
Izstrādājot Laurin & Klement versiju, mēs pilnveidojām visas detaļas, lai
tās būtu augstākās klases, neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu braukšanas
komforts vai līdzbraucēju izklaide. Interjeru raksturo augstas kvalitātes
materiāli, bagātīgs standarta aprīkojums un ekskluzīvas detaļas, tostarp
Laurin & Klement logotips, kas atrodams uz stūres un sēdekļu apdares.

81
Interjers ir aprīkots ar melnu vai smilškrāsas apdari (attēlos) no perforētas ādas ar Laurin & Klement logotipu, kas izšūts uz
priekšējiem sēdekļiem, kuriem ir arī ventilācija. Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums. Ventilējamie Ergo priekšējie
sēdekļi, kas ir apvilkti ar melnu perforētu ādu un aprīkoti ar masāžas funkciju un spilvenu dziļuma regulēšanu, ir
papildaprīkojums.

CANTON SOUND SYSTEM
Standartā ir iekļauta Canton Sound System,
kas aprīkota ar divpadsmit skaļruņiem un
625 vatu jaudu.

Laurin & Klement

APDARE UN SĒDEKĻI

MŪSU MANTOJUMS
TAGAD IR JŪSU

SPORTLINE

86

STRĀDĀ NO MĀJĀM,
SPELĒJIES JEBKUR

Jūsu dzīvesveids var mainīties, taču sportiskais stils ir uz
palikšanu. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE tam ir pārliecinošs
pierādījums. Ar dinamisku raksturu un attieksmi pret visu,
šī automašīna var pārvērst jebkuru ceļu par jūsu rotaļu
laukumu.

SportLine

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Jaunā KODIAQ SPORTLINE virsbūvei ir stilīgi elementi, tostarp priekšējās restes rāmis glancēti melnā krāsā, sānu spoguļu korpusi un jumta
reliņi melnā krāsā, SportLine emblēmas uz priekšējiem spārniem, melni uzraksti (piemēram, ŠKODA, modeļa nosaukums vai 4x4) un hromēti
dekoratīvie izpūtēju uzgaļi. Automašīnas harizmu uzsver antracīta vieglmetāla diski (standartā 19" vai 20” kā papildaprīkojums).

SPORTISKS DETAĻĀS
Katra jaunā KODIAQ SPORTLINE detaļa atspoguļo tā enerģisko
attieksmi. Salonu raksturo augstas kvalitātes materiāli un
ekskluzīvi sportiska stila elementi, ieskaitot SportLine logotipu
uz stūres.
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Automašīnai vienmēr ir priekšējie sporta sēdekļi, kas uzsver dinamisko salona dizainu. Standarta komplektācijā
ietilpst arī melnā perforētā Suedia ādas/ādas imitācijas apdare (attēlā) ar sudraba šuvēm. Suedia griesti melnā
krāsā ir papildaprīkojums. Papildaprīkojumā ir atrodama arī perforēta ādas/ādas imitācijas apdare (komplektā ar
ventilējamiem, elektriski regulējamiem priekšējiem sēdekļiem ar iebūvētu atmiņu un spilvenu dziļuma
regulēšanu).

SPORTA STŪRES RATS
Braukšanas prieku pastiprina
daudzfunkcionālā sporta stūre ar
perforētu ādu ar sudraba šuvēm.

SportLine

APDARE UN SĒDEKĻI

IEKĻAUJ SPORTU
TRANSPORTĀ

RS

96

ĢIMENES DZĪVE
AR TURBO SPĒKU

RS EMBLĒMA

RS

Automašīnas unikalitāti uzsver oriģinālas
detaļas, piemēram, sporta RS emblēma uz
priekšējās restes, kas ir mājiens uz
slavenajām ŠKODA auto sacīkšu tradīcijām.

Ar 4x4 piedziņu un 2.0 TSI/180 kW dzinēju ŠKODA KODIAQ RS pārvērš
visus darbus par dinamisku piedzīvojumu. Lai nodrošinātu, ka jauda
nesajauc jums galvu, tajā ir iebūvēti daudz drošības asistenti, kas
aizsargā visspēcīgāko ģimeni. Jūsu ģimeni!

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Automašīnas sportiskos gēnus un dinamisko personību izceļ daudzi elementi, piemēram, RS dizaina buferi, glancēti
melni ārējie elementi, ieskaitot priekšējo resti ar RS emblēmu, melni uzraksti (piemēram, ŠKODA, modeļa nosaukums
vai 4x4), redzami pulētā tērauda izpūtēja gali un melni 20” vieglmetāla diski. Pilnie LED Matrix priekšējie lukturi un
LED aizmugurējie lukturi ar animētiem pagriezienu rādītājiem arī ir iekļauti standarta aprīkojumā.

SAGATAVOJATIES
PACELŠANĀS BRĪDIM
Esiet sveicināti kokpitā! Piesprādzējiet drošības
jostas un sagatavojieties ārkārtīgi patīkamam
braucienam. Salons atspoguļo automašīnas izcilo
sportisko harizmu, vienlaikus saglabājot
maksimālu komfortu.
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Automašīnai vienmēr priekšējie ir sporta sēdekļi ar atzveltnē izšūtu RS logotipu, kas uzsver
dinamisko salona dizainu. Standarta komplektācijā ietilpst arī melna perforētā Suedia ādas/ādas
imitācijas apdare Sarkans ar sarkanām (attēlā) šuvēm. Suedia griesti melnā krāsā ir
papildaprīkojums. Papildaprīkojumā ir atrodama arī perforēta ādas/ādas imitācijas apdare
(komplektā ar ventilējamiem, elektriski regulējamiem priekšējiem sēdekļiem ar iebūvētu atmiņu un
spilvenu dziļuma regulēšanu).

SPORTA STŪRES RATS
Automašīnas sportisko harizmu uzsver sporta stūre ar perforētu
ādu ar sarkanām šuvēm, uz kuras arī ir RS logotips. Bez stūres un
sēdekļu apdares, sarkanās šuves ir atrodamas arī uz priekšējā
paneļa, ātrumpārslēga kulises, priekšējā roku balsta, kā arī
priekšējo un aizmugurējo durvju apdares.

RS

APDARE UN SĒDEKĻI

VIENMĒR NOSĒŽAS LAIKĀ

PERSONALIZĀCIJA
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Personalizācija

ACTIVE

ACTIVE PELĒKS INTERJERS
Pelēks metālikas dekors
Auduma apdare

Active versijas standarta aprīkojumā ietilpst 17" tērauda riteņi ar Borneo uzlikām, sānu spoguļu
korpusu un durvju rokturi virsbūves krāsā, jumta reliņi melnā krāsā, hromēts priekšējās restes ietvars,
LED priekšējie lukturi, LED aizmugurējie lukturi, 2 spieķu daudzfunkcionālā ādas stūre, priekšējais
panelis ar šuvēm, KESSY GO (motora iedarbināšana un noslāpēšana bez atslēgas), 6.5" Swing radio,
elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie stikli, gaisa kondicionieris, saulesbriļļu nodalījums,
elektromehāniskā stāvbremze un daudz kas cits.
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Personalizācija

AMBITION

AMBITION MELNS/PELĒKS INTERJERS
Alu Brushed dekors
Auduma apdare

Ambition versijas standarta aprīkojumā ietilpst 17" Mitykas vieglmetāla diski, LED
aizmugurējie lukturi ar animētiem pagriezienu rādītājiem un sasveicināšanās efektu, šuves
uz durvju apdares, lietussarga glabāšanas nodalījumi priekšējās durvis (iekļaujot
lietussargu), Jumbo Box ar glāžu turētāju un 12V pieslēgvietu, aizmugurējais roku balsts ar
glāžu turētāju, mantu novietnes aiz aizmugurējām riteņu arkām un daudz kas cits.
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Personalizācija

AMBITION MOCCA INTERJERS
Alu Brushed dekors
Auduma/Suedia/ādas imitācijas apdare (Eko pakotne)
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Personalizācija

AMBITION MELNS INTERJERS

Alu Brushed dekors
Auduma/Suedia/ādas imitācijas apdare
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Personalizācija

AMBITION MELNS INTERJERS
Alu Brushed dekors
Ādas/ādas imitācijas apdare
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Personalizācija

ELEGANCE

Elegance versijas standarta aprīkojumā ietilpst 18" Elbrus vieglmetāla diski, hromēti sānu stiklu ietvari,
elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi sānu spoguļi, sudraba jumta reliņi, durvju sliekšņu uzlikas
priekšā, KESSY (atslēgšana, aizslēgšana, motora iedarbināšana un noslāpēšana bez atslēgas), kāju
zonas izgaismošana priekšā, jostas vietas atbalsts priekšējiem sēdekļiem, parkošanās distances
kontrole aizmugurē, Climatronic divu zonu klimata kontrole un daudz kas cits.

ELEGANCE MOCCA INTERJERS
Linear Diamonds dekors
Auduma/Suedia/ādas imitācijas apdare (Eko pakotne)
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Personalizācija

ELEGANCE MELNS INTERJERS
Linear Diamonds dekors
Auduma/ādas/ādas imitācijas apdare
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Personalizācija

ELEGANCE MELNS INTERJERS
Linear Diamonds dekors Ādas/ādas
imitācijas apdare
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Personalizācija

ELEGANCE MELNS INTERJERS
Linear Diamonds dekors
Perforēta/ādas/ādas imitācijas apdare, ventilējami priekšējie Ergo sēdekļi

126
Personalizācija

LAURIN &
KLEMENT

Laurin & Klement versijas standarta aprīkojumā ietilpst 19" Sirius antracīta vieglmetāla diski, SunSet,
pilnie LED Matrix priekšējie lukturi, parkošanās distances kontrole priekšā, elektrisks bagāžas
nodalījuma vāks, LED pakotne (iekļauj vides apgaismojumu, lasīšanas gaismas, utt.), elektriski
regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju, 8" Bolero izklaides sistēma, Canton Sound System,
Gaismu asistents (Tuneļa gaisma, Coming home / Leaving home), Apkārtnes skats, progresīvā
stūrēšana un daudz kas cits.

LAURIN & KLEMENT BĒŠS INTERJERS
Piano melns dekors
Perforēta/ādas/ādas imitācijas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi
Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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LAURIN & KLEMENT MELNS INTERJERS
Piano melns dekors
Perforēta/ādas/ādas imitācijas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi

130
Personalizācija

SPORTLINE

SportLine versijas standarta aprīkojumā ietilpst 19" Triglav antracīta vieglmetāla diski,
sānu spoguļu korpusu melnā krāsā, priekšējās restes ietvars glancēti melns, SunSet,
elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju, Braukšanas režīma izvēle (4x4
versijai ar Off-Road režīmu), 3 spieķu multifunkcionāla sporta stūre, LED pakotne un
daudz kas cits.

SPORTLINE INTERJERS
Oglekļa dekors, melni griesti*
Perforēta Suedia/ādas/ādas imitācijas apdare ar sudraba šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi
* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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Personalizācija

SPORTLINE INTERJERS
COglekļa dekors, melni griesti*
Perforēta ādas/ādas imitācijas apdare ar sudraba šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi
* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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RS

RS versijas standarta aprīkojumā ietilpst 20" Sagitarius vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām, glancēti melni
virsbūves elementi (jumta reliņi, priekšējās restes ietvars un ribas, sānu stiklu ietvari), SunSet, pilnie LED Matrix
priekšējie lukturi, DCC (Dinamiskā šasijas kontrole) un Braukšanas režīma izvēle ar Off-Road režīmu, Virtuālais
kokpits, 3 spieķu kapacitatīvā multifunkciju sporta stūre, LED pakotne, dubultā bagāžas nodalījuma grīda un daudz
kas cits.

RS INTERJERS
Oglekļa dekors, melni griesti*
Perforēta Suedia/ādas/ādas imitācijas apdare ar sarkanām šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi
* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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RS INTERJERS
Oglekļa dekors, melni griesti*
Perforēta ādas/ādas imitācijas apdare ar sarkanām šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi
* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.

Personalizācija

Elegance Beige
(āda/ādas imitācija)

Elegance Black (perforēta āda/ādas imitācija),
Ergo ventilējami priekšējie sēdekļi

Ambition un Elegance Black
(āda/ādas imitācija)

Elegance Black (perforēta āda/ ādas
imitācija), ventilējami priekšējie sēdekļi

Ambition Black/Grey
(audums)

Elegance Black
(audums/āda/ādas imitācija)*

Ambition un Elegance Black
(Suedia/āda/ādas imitācija)

Ambition un Elegance Black/Mocca
(audums/Suedia/ādas imitācija)

Active Grey (audums)

Personalizācija

* M- Pakotne
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APDARE

Elegance Beige (perforēta āda/ ādas
imitācija), ventilējami priekšējie sēdekļi

LAVA BLUE METĀLIKA

RACE BLUE METĀLIKA

ENERGY BLUE UNI

Personalizācija
MAGIC BLACK METĀLIKA

VELVET RED METĀLIKA

BRILLIANT SILVER METĀLIKA

STEEL GREY UNI

GRAPHITE GREY METĀLIKA

MOON WHITE METĀLIKA

Personalizācija
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KRĀSAS
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20" VEGA antracīta vieglmetāla diski

19" PROCYON vieglmetāla diski ar
antracīta Aero uzlikām

19" PROCYON vieglmetāla diski
ar matēti melnām Aero uzlikām

19" PROCYON vieglmetāla diski ar
metāliski melnām Aero uzlikām

19" CRATER melni vieglmetāla diski

19" TRIGLAV vieglmetāla diski

19" TRIGLAV melni vieglmetāla diski

19" CURSA antracīta vieglmetāla diski

18" TRINITY antracīta vieglmetāla diski

18" TRINITY vieglmetāla diski

18" ASKELLA antracīta vieglmetāla diski

18" ELBRUS vieglmetāla diski

17" MITYKAS vieglmetāla diski

17" tērauda diski ar BORNEO uzlikām

Lai iegūtu informāciju par Laurin &
Klement, SportLine un RS versiju
riteņiem, lūdzu, skatiet īpašos katalogus,
apmeklējiet mūsu vietni vai sazinieties ar
savu ŠKODA partneri.

Personalizācija

142
Personalizācija

RITEŅI

AKSESUĀRI

147
Aksesuāri nav tikai modes lieta. Izmantojot
ŠKODA oriģinālos aksesuārus, jūs varat pārveidot
savu automašīnu, palielinot tās praktiskumu,
drošību un mērķi, un padarīt to daudz
piemērotāku jūsu īpašajām vajadzībām.

AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA PĀRSEGS

SUŅA DROŠĪBAS JOSTA

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

T Praktiskie aizmugurējo sēdekļu pārsegi aizsargā jūsu automašīnas salonu
no bojājumiem un netīrumiem. To izmēru var pielāgot, lai apsegtu tikai
pusi aizmugurējo sēdekļu

Ja viens no jūsu pasažieriem regulāri ir suns, tad mēs
rekomendējam aprīkot savu automašīnu ar suņa drošības
jostu.

Katrs ŠKODA oriģinālo aksesuāru bērnu sēdeklīša modelis ir izgājis virkni stingru testu. Mūsu plašajā klāstā jūs
atradīsiet sēdeklīšus, kas paredzēti bērniem līdz 36 kg (parādīts Kidfix II XP bērnu sēdeklītis).

Aksesuāri

146
Aksesuāri

PADARI SAVU KODIAQ
PAR SAVU KODIAQ

149
SAULESSARGI - AIZMUGURĒJIEM SĀNU STIKLIEM
Šis aksesuārs visu gadu pasargā jūs no skarbajiem saules stariem vasarā un nodrošina
lielāku privātumu no garāmgājējiem.

Aksesuāri

148
Aksesuāri

SAULESSARGI - BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKAM UN ABIEM SĀNU STIKLIEM
Ši
s noderīgais un viegli uzstādāmais aksesuārs nodrošina aizsardzību pret sauli, kā arī slēpj bagāža
s telpu no
ziņk
ārīgo acīm.
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VIEDAIS TURĒTĀJS – ĀĶIS
Somām un mugursomām nav
jāatrodas uz aizmugurējiem
sēdekļiem. Pakariet tās uz viedā
turētāja āķa, kas piestiprināts pie
priekšējiem galvas balstiem.

VIEDAIS TURĒTĀJS - VIEDIERĪČU TURĒTĀJS
Ārējo ierīču turētājs uzstādīšanai uz priekšējo sēdekļu galvas balstiem, ko
noteikti novērtēs aizmugurējo sēdekļu pasažieri.

Drēbju pakaramais, ko var uzstādīt uz
priekšējā sēdekļa galvas balstiem, ir
ārkārtīgi praktisks aksesuārs, īpaši
tiem, kas uz darbu dodas uzvalkā.

Aksesuāri

Aksesuāri

VIEDAIS TURĒTĀJS –
PAKARAMAIS
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SALOKĀMS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA AIZSARGS
Šis praktiskais aksesuārs ir paredzēts
grīdas un bagāžas nodalījuma sānu
aizsardzībai. Ar to var arī pārklāt
aizmugurējo buferi, lai novērstu
jebkādus bojājumus. Pateicoties
ūdensnecaurlaidīgajam materiālam, tas
ir viegli mazgājams.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA
PALIKTNIS
Šis piederums aizsargā bagāžas
nodalījumu no mitruma un
netīrumiem, un tāpēc tas ir praktisks
risinājums jebkuram
transportlīdzeklim.

Salokāms divpusējs paklājs
(gumijas/tekstila) palīdz uzturēt
bagāžas nodalījumu tīru pat tad, ja
tiek pārvadāti samērā gari, netīri
priekšmeti. Tas ļauj pārklāt
aizmugurējo buferi, iekraujot
priekšmetus, tādējādi pasargājot to
no netīrumiem un bojājumiem.

ALUMĪNIJA STARPSIENA
BAGĀŽAS PALIKTNIM
Paliktnī var ievietot alumīnija
starpsienu, sadalot uzglabāšanas
telpu mazākos nodalījumos.

Aksesuāri

Aksesuāri

SALOKĀMS DIVPUSĒJS
BAGĀŽNIEKA PAKLĀJIŅŠ
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DEKORATĪVI DURVJU SLIEKŠŅI
AR ALUMĪNIJA IELAIDUMIEM
Četri dekoratīvie sliekšņi ar alumīnija
ielaidumiem ir aksesuārs, ko var izmantot, lai
uzlabotu automašīnas vizuālo izskatu. Tie arī
aizsargā krāsu uz durvju sliekšņiem no
netīrumiem.

PPRESTIGE TEKSTILA PAKLĀJIŅI AR PELĒKĀM ŠUVĒM

Tie estētiski papildina mūsdienīgo interjera dizainu un iezīmē kāju zonas
kontūras.

Četri alumīnija durvju sliekšņi ar KODIAQ
uzrakstu lieliski atbilst sliekšņu kontūrām un ir
oriģināls elementi ar estētiskām un praktiskām
funkcijām.

Aksesuāri

Aksesuāri

ALUMĪNIJA DEKORATĪVIE DURVJU
SLIEKŠŅI
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PRIEKŠĒJIE UN
AIZMUGURĒJIE
DUBĻUSARGI
Priekšējie un aizmugurējie
dubļusargi aizsargā
automašīnas virsbūves
apakšdaļu no netīrumiem un
bojājumiem, ko rada akmentiņi
un citi netīrumi. Dubļusargi ir
īpaši noderīgi ziemā, kad uz
ceļiem tiek kaisīts sāls un
smilts. Labāk, ka tos aptur
dubļusargi ne kā automašīnas
virsbūve.

Aksesuāri

SĀNU SLIEKŠŅI
Šis aksesuārs ir izgatavots
no nerūsējošā tērauda, lai
tas izceltos un atvieglotu
jūsu dzīvi, liekot dažādus
priekšmetus jumta
bagāžniekā. Tas ir aprīkots
arī ar pretslīdes gumijas
pārklājumu, lai palielinātu
jūsu drošību.
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VELOSIPĒDU TURĒTĀJS SAKABES ĀĶIM
Turētājs ir ārkārtīgi izturīgs, viegli uzstādāms un ērti lietojams vienkārši paceliet velosipēdu nedaudz uz augšu, lai to nostiprinātu
vietā. Tas darbojas ar visu veidu sakabes āķiem un ir pieejams 2 un 3
velosipēdu versijās.

SLĒDZAMS VELOSIPĒDA TURĒTĀJS
Jūs varat droši piestiprināt slēdzamo velosipēdu turētāju ar
alumīnija profilu uz bagāžnieka šķērsstieņiem.

JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI

SLĒDZAMS SLĒPJU VAI SNIEGADĒĻU TURĒTĀJS
Slēdzamais turētājs, kas izturējis ŠKODA slodzes un drošības testus, ir vienkāršs risinājums slēpju
vai sniegadēļu pārvadāšanai uz automašīnas jumta. Tajā var pārvadāt 4 pārus slēpju vai 2
sniegadēļus.

Aksesuāri

Aksesuāri

Pateicoties slēdzamajiem jumta bagāžnieka šķērsstieņiem, jūs
varat izmantot citus bagāžniekus un turētājus no ŠKODA
oriģinālo aksesuāru klāsta, piemēram, velosipēdu vai slēpju
turētājus un jumta kastes.
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JUMTA KASTE – 400 LITRI
Šī slēdzamā jumta kaste, kas paredzēta līdz pat 6 slēpju pāriem vai 5 sniegadēļiem, piedāvā izcilu ietilpību, atvēršanu no abām pusēm un
atvieglo lietošanu. Kaste ir pieejama melnā vai sudraba krāsā.

Izbaudiet lielāku ietilpību un vieglāku iekraušanu ar ŠKODA jumta kastēm, kas ļauj pārvadāt
slēpes vai sniegadēļus, kā arī lielgabarīta bagāžu, ratiņus utt., kas neietilpst automašīnas
piekrautajā bagāžniekā. Visām jumta kastēm ir uzlabota aerodinamiskā forma un UV
aizsardzība, kas nodrošina, ka jūsu kaste vienmēr izskatīsies kā jauna.

JUMTA KASTE – 380 LITRI
Slēdzamā jumta kaste ar aerodinamisku formu un vietu līdz 5 slēpju pāriem vai 4 sniegadēļiem ir ar optimizētas formas apakša, kas
uzlabo braukšanas stabilitāti un samazina vibrācijas, kā arī gaisa pretestību un ar to saistīto braukšanas troksni. Kaste ir pieejama melnā,
sudraba un baltā krāsā.

Aksesuāri

Aksesuāri

JUMTA KASTES

19" CURSA antracīta metālikas
vieglmetāla diski, matēti
7.5J x 19"
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RITEŅU KOPŠANAS
UN STILA PAKETE

Automašīnas riteņi ir kā kurpes. Neatkarīgi no tā, vai jūsu ŠKODA
automašīnai ir stilīgi, sportiski vai tīri praktiski “apavi”, mūsu RITEŅU
KOPŠANAS UN STILA PAKETE (riteņu pārsegi, ventiļu vāciņi, drošības
skrūves) piedāvā vairākus produktus, kas padarīs jūsu riteņus vēl
pievilcīgākus un unikālākus!

20" ARCTOS sudraba metālikas
vieglmetāla diski, matēti
8J x 20"

20" FORNAX sudraba metālikas
vieglmetāla diski, matēti
8J x 20"

DEKORATĪVIE VENTIĻU VĀCIŅI
Ar riteņu ventiļu vāciņiem ar ŠKODA
logotipu jūsu automašīna izskatīsies stilīgi
līdz pat sīkākajai detaļai.

20" ARCTOS melnas metālikas
vieglmetāla diski, matēti
8J x 20"

20" FORNAX antracīta metālikas
vieglmetāla diski, matēti
8J x 20"

APVALKI RITEŅU KOMPLEKTAM
Šis augstas kvalitātes poliestera riteņu
pārsegu komplekts nodrošina vieglu riteņu
pārvietošanu.

SKRŪVJU VĀCIŅI
Mūsu piedāvājumā ir dekoratīvi
skrūvju vāciņi riteņiem ar
drošības skrūvēm un bez tām.

Aksesuāri

Aksesuāri

19" CURSA melnas metālikas
vieglmetāla diski, matēti
7.5J x 19"
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110/3000–4200

110/3000–4200

147/3500–4200

360/1700–2750

360/1700–2750

400/1750–3000

Emisijas norma

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h)

206

205

216 (215)

204

200

218 (216)

Paātrinājums 0-100 km/h (s)

9,8 (9,9)

9,7 (9,8)

7,5 (7,7)

9,6 (9,8)

9,6 (9,8)

7,7 (7,8)

Degvielas patēriņš WLTP* (l/100 km)
– zems

8,32–8,99

8,84–9,60

9,86–10,59

7,09–7,84

7,48–8,24

8,34–8,92

– vidējs

6,34–7,17

6,75–7,49

7,79–8,61

5,13–5,68

5,64–6,35

6,00–6,84

– augsts

5,59–6,42

5,84–6,44

6,82–7,58

4,46–5,02

4,98–5,59

5,35–6,10

– ļoti augsts

6,65–7,52

6,83–7,52

7,88–8,69

5,31–5,95

5,93–6,65

6,43–7,17

– kombinēts

6,48–7,32

6,78–7,47

7,80–8,58

5,25–5,85

5,79–6,47

6,27–7,00

McPherson balstiekārta ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Klīrenss (mm)

Aizmugurējā ass

Daudzsviru ass ar gareniskām un šķērsvirziena saitēm, ar vērpes stabilizatoru

Salona izmēri

Bremžu sistēma

Hidrauliska vakuuma pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar Dual Rate

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1527/1510 (1527/1511/1270)

– priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldoša skava

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

1059/1014 (1059/1015/905)

– aizmugurējās bremzes

Disku bremzes

Bagāžas nodalījuma tilpums (max. l)

Stūres sistēma

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm –

Diski

7.0J x 17"

paceltām/nolaistām****

835/2065 (270/765/2005)

Riepas

215/65 R17

Degvielas tvertnes ietilpība (l)

58

185,67–205,39

195,94–215,75

218,55–233,75

– vidējs

143,82–162,66

153,18–169,94

176,78–195,39

134,30–148,84

147,67–166,23

157,25–179,16

1,585

2,087

2,087

– augsts

126,81–145,60

132,38–146,08

154,84–171,95

116,95–131,55

130,51–146,52

140,26–159,79

– ļoti augsts

150,85–170,69

155,04–170,51

178,85–197,23

139,18–155,94

155,38–174,26

168,52–187,92

1,585

– kombinēts

147,07–166,15

153,75–169,39

176,99–194,73

137,50–153,15

151,55–169,45

164,21–183,52

2,087

Tips

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

4x4

Priekšējo riteņu piedziņa

4x4

4x4

Sajūgs

Hidraulisks
viena diska sajūgs

Elektrohidraulisks divu disku
sajūgs

Elektrohidraulisks divu disku
sajūgs

Elektrohidraulisks divu disku
sajūgs

Elektrohidraulisks divu disku
sajūgs

Elektrohidraulisks divu disku
sajūgs

Transmisija

Manuālā 6 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

1569–1778 (1615–1812)

1593–1802 (1639–1836)

1720–1922 (1762–1956)

1701–1910 (1751–1947)

1785–1987 (1829–2024)

1765–1967 (1807–2001)

1585
2087

897

897

897

2,790

2,790

4,697

4,697

897

2790
4697

1,009

1,009
15.8°

1,585

2,790

1009

4,697

720 l
1,165

15.8°

223,99–240,48

720 l
1165

720 l
1,165

15.8°

200,66–217,84

720 l
1,165

15.8°

188,98–204,04

193; 4x4: 192

Priekšējā ass

CO2 izmeši WLTP* (g/km)
– zems

2790
1585/1575

4

140/4200–6000
320/1500–4100

Riteņu bāze (mm)
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm)

1,01

110/5000–6000
250/1500–3500

Maks. jauda/apgriezieni (kW/apgr.)

12.2

Šasija

4

110/5000–6000

Maks. griezes moments/apgr.(Nm/apgr.) 250/1500–3500

Apgrieziena apļa diametrs (m)

1,01

4/1968

9
1,01
4

4/1968

1,05

4/1968

1,05
9
101
4

4/1984

1681

W

9

4/1498

Augstums (mm)

1,05

4/1498

0.312–0.358 atkarībā no izvēlētā dzinēja/aprīkojuma

9

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

4697/1882

Aerodinamiskā pretestība C
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DZINĒJS

Garums/platums (mm)

19.1°

Turbo dīzeļdzinējs

Ārējie izmēri
5/7-vietas, 5-durvis, 2-nodalījumi

19.1°

Turbo dīzeļdzinējs

Virsbūve
Tips

19.1°

Turbo dīzeļdzinējs

SĪKĀKAS SPECIFIKĀCIJAS

19.1°

Turbo benzīna dzinējs

2.0 TDI / 147 kW
4x4

1,681

Turbo benzīna dzinējs

2.0 TDI / 110 kW
4x4

2.0 TDI / 110 kW

1681

Turbo benzīna dzinējs

2.0 TSI / 140 kW
4x4

1.5 TSI / 110 kW

1,681

1.5 TSI / 110 kW

1,681

TEHNISKĀS
SPECIFIKĀCIJAS

1,009

TRANSMISIJA

750

750

750

750

2200 (2000)

2000

2500*** (2000)

2500*** (2000)

*** Attiecas uz transportlīdzekļiem ar rūpnīcā uzstādītu sakabes āķi.
( ) Attiecas uz 7 sēdvietu versiju.

Visi dīzeļdzinēji izmanto selektīvo katalītisko redukciju SCR. Šī sistēma injicē AdBlue®, lai samazinātu mono-slāpekļa oksīdus
(NOx). AdBlue® tvertnes tilpums ir 18 l un patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila.

1,575

1575

1,882

1882

1,575

**** Atbilstoši atzveltnes stāvoklim un aizmugurējā
sēdekļa novietojuma stāvoklim.
1,575

1,882

1,882

Tehniskie rasējumi attiecas uz piecvietīgo versiju. Specifikācijas var atšķirties atkarībā no izvēlētā dzinēja. Septiņvietīgās versijas izmērus var atrast dokumentā
par papildu specifikācijām (skat. iepriekš).

Tehniskās specifikācijas

* Pasaulē saskaņota vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra.
** Atbilstoši aprīkojumam.

750
1800

1,004

750

1,004

Piekabes svars bez bremzēm (maks. kg)

Piekabes svars ar bremzēm–12% (maks. kg) 1800

1004

2410 (2510–2513)

1,004

518–720 (587–779)

2430 (2525–2527)

1,510

518–720 (578–771)

2340–2359 (2404–2458)

1,510

519–724 (586–753)

2400–2410 (2420–2496)

1510

557–763 (615–764)

2226–2270 (2257–2361)

1,510

543–730 (580–731)

2208–2250 (2232–2336)

1,527

542–733 (581–731)

Pilnā masa (kg)**

1,527

Kravnesība ar vadītāju un
papildus aprīkojumu (kg)

1527

Pašmasa ar 75 kg vadītāju (kg)**

1,527

Tehniskās specifikācijas

SVARS

