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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 priekšdaļas elementi, piemēram, dzinēja
pārsegs, reste, lukturi un buferis ar spoileri, uzsver
automašīnas pārliecinošo izteiksmi. 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 plašu atvērumu virs priekšējiem sēdekļiem,
uzlabos automašīnas pievilcīgo izskatu un sniegs
lielāku baudu 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.

TOP FULL LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
TOP 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, aizslēdzot un atslēdzot
automašīnu, sveiciena efekts aktivizē animācijas funkciju.
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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 gan ar benzīna, gan dīzeļdzinēju.

SALONA
DIZAINS
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UZKLAUSIET
ĢIMENES SARUNAS

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.

10" 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

Saglabājiet savienojumu, lai kur jūs arī atrastos. Pilnīga un
pastāvīga atrašanās tiešsaistē nozīmē pastāvīgu piekļuvi izklaidei,
informācijai un iespējamai palīdzībai, atrodoties ceļā. ŠKODA
Connect ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

Savienojamība

KALENDĀRS
Izmantojot Kalendāra aplikāciju, kas paredzēta ar darbu saistītām darbībām, jūs varat produktīvi un droši
pavadīt savu ceļojuma laiku. Aplikācija ļauj ērti piekļūt kalendāram un mijiedarboties ar to braukšanas
laikā. Izmantojot navigācijas pogu, aplikācija 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.

PARKOŠANĀS VIETA
Kad brauciens ir pabeigts, automašīna
nosūta savus atrašanās vietas datus uz
serveri. Jūs varat atrast savas
automašīnas atrašanās vietu,
izmantojot MyŠKODA aplikāciju.

TIEŠSAISTES INFORMĀCIJA PAR SATIKSMI
Ar Tiešsaistes informāciju par satiksmi jūs vienmēr iegūsiet
aktuālo informāciju, tādējādi ietaupot laiku un nervus, sēžot
sastrēgumos. Ja ir aktivizēta, navigācijas sistēma automātiski
pārrēķina maršrutu, lai sasniegtu galamērķi tieši laikā.
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DIGITĀLĀ BALSS ASISTENTE LAURA

SATIKSME

Šī tiešsaistes balss vadības sistēma saprot tekošus teikumus. Nosauciet galamērķi, izmantojot dabisku
balsi, diktējiet īsziņas vai pat palūdziet viņai pastāstīt kādu joku. Lauras tiešsaistes daļa ir gatava jebkam.
Lai sāktu īstenot savas vēlmes, vienkārši sazinieties ar viņu, sakot “Ok, Laura!”

Aplikācija Satiksme palielina jūsu drošību, nodrošinot ar satiksmi saistītus brīdinājumus no tuvumā esošiem
transportlīdzekļiem. Darbojoties fonā, tā brīdinās jūs, ja mēģināsiet braukt nepareizā virzienā pa vienvirziena ceļu.
Paziņojumi tiek rādīti arī gadījumā, ja netālu no jūsu automašīnas tiek aktivizētas avārijas gaismas.

Savienojamība

Savienojamība

PAPILDU
SAVIENOJAMĪBAS
IESPĒJAS

Atklājiet papildu iespējas un funkcijas. Piemēram, ar Laura jūsu automašīnā ir pieejams
digitālais balss asistents. Izmantojot SmartLink funkciju, kas atbalsta Apple CarPlay un
Android Auto, automašīnas izklaides sistēma ļauj droši izmantot tālruni braukšanas
laikā. Izmantojot Car Access, kas ir daļa no MyŠKODA aplikācijas, mūsu partneri
piegādās jūsu pasūtījumu tieši uz jūsu automašīnu. Varat arī uzlabot automašīnas
savienojamību, izmantojot papildu tīmekļa lietotnes, piemēram, Laika ziņas, Ziņas,
Digitālo rokasgrāmatu, Satiksme un daudzas citas.

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

ŠKODA MAZIE
PALĪGI
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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
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Simply Clever

LEDUS SKRĀPIS

KOMFORTS
UN IETILPĪBA

36

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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AIR CARE UN GAISA
KVALITĀTES SENSORS
Climatronic gaisa kondicionētājs ir
aprīkots ar viedo Air Care funkciju un
gaisa kvalitātes sensoru, kas rūpējas
par tīrāku gaisu automašīnā. Air Care
var iztīrīt putekļus no salona, un tas
jāaktivizē vadītājam, izmantojot
Climatronic izvēlni. Gaisa kvalitātes
sensors, kas konstatē pārmērīgu
gaisa piesārņojumu, reaģē
automātiski, pārslēdzoties uz iekšējās
gaisa cirkulācijas režīmu, ņemot vērā
loga aizsvīšanas iespēju. Šī funkcija
izklaides sistēmā ir jāaktivizē tikai
vienu reizi.

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

Tālruņa kaste, kas piemērota arī
ierīcēm ar liela izmēra ekrāniem,
pastiprina signālu jūsu mobilajam
tālrunim un tajā pašā laikā bezvadu
režīmā uzlādē ierīci braukšanas laikā.
Divas USB-C pieslēgvietas, kas
atrodas virs tālruņa kastes, ļauj viegli
pievienot un sapārot ārējās ierīces ar
izklaides sistēmu.

Komforts un ietilpība

Komforts un ietilpība

PHONE BOX
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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
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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

SEPTIŅVIETĪGS SALONS
KODIAQ versijā, kura ir aprīkota ar trešo sēdekļu rindu, var
ceļot līdz pat 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.

48

IETILPĪBA

Komforts un ietilpība

Piecvietīgā versija piedāvā 835 litrus vai
2065 litrus pēc aizmugurējo sēdekļu
nolocīšanas (skatiet fotoattēlu).
Septiņvietīgā versija nodrošina arī vairāk
iespēju - no 270 litriem, kad automašīna ir
pilna, līdz 2005 litriem ar nolocītu trešo un
otro sēdekļu rindu.

ĀĶI
Izturīgie bīdāmie āķi, kas
atrodas bagāžas nodalījuma
sānos, padara jūsu somas
vieglāk transportējamas un
drošākas.

DROŠĪBA
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PROGNOZĒJOŠĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE

SASTRĒGUMU ASISTENTS / SEKOŠANA

Izmantojot radaru, kameru, kas aprīkota ar ceļa zīmju atpazīšanu, GPS tehnoloģiju un detalizētu informāciju no navigācijas kartes, pACC 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 atļauto braukšanas ātrumu. Sistēma palielina vadītāja komfortu un drošību, vienlaikus samazina degvielas patēriņu un CO 2 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.

Drošība

Drošība

CEĻOJUMA
ASISTENTS

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, kapacitatīvā stūre fiksē uzvedības
izmaiņas.

55
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AVĀRIJAS ASISTENTS
Emergency Assist samazina
negadījuma risku vadītāja pēkšņas
veselības pasliktināšanās gadījumā,
piemēram, droši apturot automašīnu
un ieslēdzot avārijas 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 triecienu.

Drošība

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS
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PAPILDUS EKSPERTI
UZ BORTA

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

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 pievērš mūsu mantoto uzmanību detaļām un
piešķir 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 TOP pilnie LED aizmugurējie lukturi ar animētiem
pagriezienu rādītājiem ir iekļauti standarta aprīkojumā.

UZLABOJIET UZ
LUKSUSA KLASI
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.

67
Salons 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

SPORTLINE

70

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.

75
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
multifunkcionālā sporta stūre ar
perforētu ādu ar sudraba šuvēm.

SportLine

APDARE UN SĒDEKĻI

RS

78

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 visa jauda
nesajauc jums galvu, ir daudz drošības asistentu, kas aizsargā apkārtnes
visspēcīgāko ģimeni. Jūsu!

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 TOP
pilnie 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/mākslīgās
ādas 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

PERSONALIZĀCIJA
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Personalizācija

ACTIVE

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,
pilnie LED aizmugurējie lukturi, 2 spieķu daudzfunkcionālā ādas stūre, priekšējais panelis ar šuvēm, KESSY GO
(motora iedarbināšana un noslāpēšana bez atslēgas), 6.5" Swing radio, 8" digitālais displejs*, elektriski vadāmi
priekšējie un aizmugurējie stikli, gaisa kondicionieris, saulesbriļļu nodalījums, elektromehāniskā stāvbremze un
daudz kas cits.

ACTIVE PELĒKS SALONS
Grey metallic dekors
Auduma apdare
* Būs pieejams vēlāk 2022. gadā.
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AMBITION

AMBITION MELNS/PELĒKS SALONS
Alu brushed dekors
Auduma apdare

Ambition versijas standarta aprīkojumā ietilpst 17" Mitykas vieglmetāla diski, TOP pilnie 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.

92
Personalizācija

AMBITION MOCCA SALONS
Alu brushed dekors
Auduma/Suedia/mākslīgās ādas apdare (Eko pakotne)

94
Personalizācija

AMBITION BLACK SALONS
Alu brushed dekors
Auduma/ādas/mākslīgās ādas apdare
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AMBITION MELNS SALONS
Alu brushed dekors
Ādas/mākslīgās ādas apdare

98
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 MELNS SALONS – M-PAKOTNE
Linear Diamonds dekors
Auduma/ādas/mākslīgās ādas apdare
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ELEGANCE MOCCA SALONS
Linear Diamonds dekors
Auduma/Suedia/mākslīgās ādas apdare (Eko pakotne)
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ELEGANCE MELNS SALONS
Linear Diamonds dekors
Auduma/ādas/mākslīgās ādas apdare
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ELEGANCE MELNS SALONS
Linear Diamonds dekors
Ādas/mākslīgās ādas apdare

106
Personalizācija

ELEGANCE BEIGE SALONS
Linear Diamonds dekors
Ādas/mākslīgās ādas apdare
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Personalizācija

ELEGANCE MELNS SALONS
Linear Diamonds dekors
Perforēta/ādas/mākslīgās ādas apdare, ventilējami priekšējie Ergo sēdekļi
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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 BEIGE SALONS
Piano black dekors
Perforēta/ādas/mākslīgās ādas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi
Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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Personalizācija

LAURIN & KLEMENT MELNS SALONS
Piano black dekors
Perforēta/ādas/mākslīgās ādas apdare, ventilējami priekšējie sēdekļi

114
Personalizācija

LAURIN & KLEMENT MELNS SALONS
Piano black dekors
Perforēta/ādas/mākslīgās ādas apdare, ventilējami priekšējie Ergo sēdekļi
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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 OffRoad režīmu), 3 spieķu multifunkcionāla sporta stūre, LED pakotne un daudz kas cits.

SPORTLINE SALONS
Carbon 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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SPORTLINE SALONS
Carbon dekors, melni griesti*
Perforēta ādas/ādas imitācijas apdare ar sudraba šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi

* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.
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Personalizācija

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, 10" Virtuālais kokpits, 3 spieķu
kapacitatīvā multifunkciju sporta stūre, LED pakotne, dubultā bagāžas nodalījuma grīda un daudz kas cits.

RS SALONS
Carbon 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 SALONS
Carbon dekors, melni griesti*
Perforēta ādas/ādas imitācijas apdare ar sarkanām šuvēm
Sporta priekšējie sēdekļi

* Suedia griesti melnā krāsā ir papildaprīkojums.

125
* M-Pakotne

124

APDARE

Ambition un Elegance Black
(Suedia/āda/mākslīgā āda)

Ambition un Elegance Black/Mocca
(audums/ Suedia/mākslīgā āda)

Active Grey (audums)

Personalizācija

Elegance Beige
(āda/mākslīgā āda)

Elegance Black
(audums/āda/mākslīgā āda)*

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

Personalizācija

Ambition un Elegance
Black (āda/mākslīgā āda)

Ambition Black/Grey
(audums)

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

129

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
melnām metālikas Aero uzlikām

19" TRIGLAV vieglmetāla diski

19" TRIGLAV melni vieglmetāla diski

19" CURSA 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
specializētos katalogus, apmeklējiet mūsu vietni vai sazinieties ar savu ŠKODA partneri.

Personalizācija
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Personalizācija

RITEŅI

131

130

5-VIETĪGĀ VERSIJĀ

Turbo benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

2.0 TDI / 110 kW
4x4

2.0 TDI / 110 kW

Turbo dīzeļdzinējs

Turbo dīzeļdzinējs

2.0 TDI / 147 kW
4x4
Turbo dīzeļdzinējs
1 681
1,681

Turbo benzīna dzinējs

2.0 TSI / 140 kW
4x4

1.5 TSI / 110 kW

4/1 ,498

4/1 ,498

4/1 ,984

4/1 ,968

4/1 ,968

4/1 ,968

Maks. jauda/apgriezieni (kW/apgr.)

11 0/5,000–6,000

1 1 0/5,000–6,000

1 40/4,200–6,000

11 0/3,000–4,200

11 0/3,000–4,200

147 /3,500–4,200

Maks. griezes moments (Nm/apgr)

250/1 ,500–3,500

250/1 ,500–3,500

320/1 ,500–4,1 00

360/1 ,600–2,75 0

360/1 ,600–2,75 0

400/1 ,75 0–3,500

Emisijas norma

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Degviela

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)

206

204

215 (21 4)

204

200

216 (215 )

Paātrinājums 0–1 00 km/h (s)
Degvielas patēriņš WLTP (l/100 km)
– kombinēts
CO2 izmeši WLTP* (g/km)
– kombinēts

9.8 (9.9)

9.7 (9.8)

7.6 (7. 8)

9.6 (9.8)

9.6 (9.8)

7.7 (7. 9)

6.5 –7. 3

6.8 –7. 5

7.8 –8.6

5.3–5.9

5.8 –6.5

6.3 –7.0

147 .5–1 66.2

15 4.4–1 69.6

1 77.4–1 94.9

1 38.0 –1 53.3

1 51. 9–1 69.6

1 64.4–1 83.5

Tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

4x4

Priekšpiedziņa

4x4

4x4

Piedziņa

Manuālā 6 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

Automātiska 7 pakāpju DSG

15.8°

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

835 l**
1,165

19 .1°

DZINĒJS

1,014

1.5 TSI / 110 kW

1,05
9

TEHNISKĀS
SPECIFIKĀCIJAS

1,585

897

2 7 90
2,790

2,087

1 0 09
1,009

4,697

1,00 4

1 ,5277

1,51 0

VEIKTSPĒJA

TRANSMISIJA
1,882

51 7–726 (587–731 )

522–722 (579–763)

520–718 (588–764)

Pilnā masa (kg)

2,21 6–2,249 (2,229–2,332)

2,220–2,270 (2,259–2,385)

2,409–2,41 0 (2,423–2,51 0)

2,340–2,360 (2,381 –2,460)

2,430 (2,51 1 –2,547)

2,41 0 (2,490–2,520)

Piekabes svars bez bremzēm (maks. kg)

750

75 0

75 0

750

750

750

1, 800

2,200 (2,000)

2,000

2,300/2,500* (2,000)

2,300/2,500* (2,000)

Piekabes svars ar bremzēm - 12% (maks. kg) 1 ,800

1,585

SĪKĀKA SPECIFIKĀCIJA

897

2 790
2,790

2,087

Priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldoša skava

Tips

5/7-vietas, 5-durvis, 2-nodalījumi

Aizmugurējās bremzes

Disku bremzes

Apgriešanās diametrs (m)

12 .2

Klīrenss (mm)

1 93; 4x4: 1 92

Priekšējā ass

McPherson balstiekārta ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)**
Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo
sēdekļu atzveltnēm - paceltām/nolaistām

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

Aizmugurējā ass

Daudzsviru ass ar gareniskām un šķērsvirziena saitēm, ar vērpes stabilizatoru

Degvielas tvertnes ietilpība (l)

58

Šasija

WLTP – Pasaules harmonizētā vieglo automašīnu novērtēšanas procedūra.
Svars ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma versijas.
( ) Attiecas uz 7 sēdvietu versiju.
* Attiecas uz automašīnām ar rūpnīcā uzstādītu sakabes āķi.
** Atbilstoši atzveltnes stāvoklim un aizmugurējā sēdekļa novietojuma stāvoklim.

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.

Tehniskās specifikācijas neattiecas uz SportLine un RS automašīnām.
Laurin & Klement automašīnām dažas specifikācijas var atšķirties.
Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu ŠKODA partneri.

1 575
1,575
1,882

1 009
1,009

4,697

1,527
,

Virsbūve

270 l

Tehniskās specifikācijas

560–757 (61 3–764)

1,004

547–728 (580–731 )

905

557–743 (580–731 )

1,270

1,7 67–1, 965 (1, 809–1, 999)
1,015

1,78 3–1, 983 (1, 828–2,01 7)

1,511

1,70 5–1, 908 (1,7 50–1, 942)

1,05

1 ,727–1 ,925 (1,7 69–1, 959)

19°

1 ,596–1 ,798 (1, 639–1, 831 )

1 681
1,681

1 ,567–1 ,767 (1, 61 0–1, 801 )

15.1°

Pašmasa ar 75 kg vadītāju (kg)
Kravnesība ar vadītāju un
papildus aprīkojumu (kg)
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Tehniskās specifikācijas

1 ,575
5 75

ATRUNA
Šajā katalogā (brošūrā) sniegtā informācija, attēli un saturs ir paredzēti
tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa no līguma,
piedāvājuma vai garantijas. Parādītās automašīnas ir pirmssērijas
modeļi, kas nav precīzs gala produkta attēlojums. Ilustrācijas, funkcijas,
detaļas, krāsas un aprīkojums var atšķirties no faktiskās sērijveida
automašīnas un tā, ko var pasūtīt un piegādāt. Lai iegūtu vairāk
informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA dīleri.

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.

JA JUMS PATIKA LASĪT PAR TO ―
IEDOMĀJATIES SEVI TAJĀ

06/2022

PI EZVANIET, L A I SARUNĀTU TESTA BRAUCIENU

Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

