
KODIAQ
SPORTLINE

1.5 TSI ACT 110 kW (150 k) 6° MP 39 500

1.5 TSI ACT 110 kW (150 k) 7° AP DSG 41 560

2.0 TSI 140 kW (190 k) 7° AP DSG 4x4 46 590

2.0 TDI SCR EVO 110 kW (150 k) 7° AP DSG 44 160

2.0 TDI SCR EVO 110 kW (150 k) 7° AP DSG 4x4 46 460

2.0 TDI SCR EVO 147 kW (200 k) 7° AP DSG 4x4 48 810
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MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Záruku na 5 rokov

Financovanie NaRovinu alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru

Servisný balík na 5 rokov/75 000 km grátis (balík v hodnote 996 €)

Mimoriadna výbava v hodnote až do výšky 900 € grátis

ALEBO

Zimné komplety (v hodnote 780 €)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér Sportline

Športové sedadlá Suedia so sivým prešívaním

Disky TRIGLAV z ľahkej zliatiny 7J x 19" - antracitové (235/50 R19)

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
a PEDESTRIAN MONITOR

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

Asistent rozjazdu do kopca, RKA+ - systém kontroly tlaku
v pneumatikách

FULL LED MATRIX predné svetlomety s AFS funkciou prisvecovania
do zákrut

FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím
efektom

3-ramenný športový vyhrievaný kožený multifunkčný volant (pre vozidlá
s DSG s podvolantovým ovládaním prevodovky)

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Navigačný systém COLUMBUS s 9,2" displejom, SmartLink, hlasové
ovládanie, WLAN, WEB Rádio, online služby na 1 rok

DAB – digitálny rádiopríjem

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou a elektricky
nastaviteľnou bedrovou opierkou, bez odkladacej schránky pod
sedadlami

Vyhrievanie predných sedadiel

KESSY FULL - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm
so SAFE systémom

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu

Progresívne riadenie

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
s pamäťou a automatickým stmievaním nastrane vodiča

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Personalizácia (3x kľúč)

Ambientné LED osvetlenie interiéru, osvetlenie priestoru na nohy
vpredu a vzadu

Maxi DOT – farebný

Čierne čalúnenie stropu

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele, dizajnové doplnky Sportline

Výsuvné ostrekovače svetlometov

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou JUMBO BOX, lakťová
opierka vzadu

230 V zásuvka a USB-C port vpredu a vzadu

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Prešitie prístrojovej dosky

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)

Strešný nosič čierny

e-Call – tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené
kľúče,
vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby –
náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie
pre posádku a i.

SPORTLINE
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LANE ASSIST
Adaptívny tempomat do 210 km/h
CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia
Parkovacia kamera vzadu

WS7 1049

PWJ 562

PWR 829

PWP 164

PWQ 164

PWD 75

PWP 585

PWQ 585

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
ADAPTIVE LANE ASSIST
ADAPTIVE CRUISE CONTROL
pre vozidlá s DSG aj TRAFFIC JAM ASSIST a EMERGENCY ASSIST

(možné len s 9S0)
(nie je možné s PWR, PWP, PWQ, PWD)

PWJ 983

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
ADAPTIVE LANE ASSIST
ADAPTIVE CRUISE CONTROL
PARK ASSIST
pre vozidlá s DSG aj TRAFFIC JAM ASSIST a EMERGENCY ASSIST

(možné len s 9S0)
(nie je možné s PWJ, PWP, PWQ, PWD, 7X5)

PWR 1250

EM1 46

PE2 333

7W2 169

PF4 1027

PF3 86

1M5 199

PK0 978

PF0 289

3CX 173

PKB 79

6SJ 49

9JC 21

3G2 37

DOPLNKOVÁ VÝBAVA SPORTLINE

AKČNÉ PAKETY

Paket Sportline
v hodnote 1 659 €

KOMBINAČNÉ CENY PRE AKČNÉ PAKETY

TRAVEL ASSIST

TRAVEL ASSIST HIGH

LANE ASSIST s adaptívnym vedením v pruhu

LANE ASSIST s adaptívnym vedením v pruhu + pre vozidlá s DSG aj Emergency Assist

BEZPEČNOSŤ

TRAFFIC SIGN RECOGNITION – rozpoznanie dopravných značiek (možné len s WS7, PWP/PWQ)

LANE ASSIST s adaptívnym vedením v pruhu (možné len s 9S0, WS7, nie je možné s PWQ, PWJ, PWR)

LANE ASSIST s adaptívnym vedením v pruhu + pre vozidlá s DSG aj Emergency Assist (možné len s DSG, 9S0, WS7, nie je
možné s PWP, PWJ, PWR)

TRAVEL ASSIST

TRAVEL ASSIST HIGH

DRIVER ALERT - asistent rozpoznania únavy

Bočné airbagy vzadu

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich (čelná časť) (možné len s PE2)

FUNKČNOSŤ

DYNAMIC CHASSIS CONTROL - adaptívny podvozok vrátane DRIVING MODE SELECT (pre 4x4 s Off road funkciou)

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu, pre 4x4 s Off road funkciou (možné len pre pohon 4x4)

Príprava na ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie s adaptérom, mechanicky sklopné a elektronicky uzamykateľné

Paket pre zlé cesty (spodný kryt podvozka)

Deliaca sieť (možné uchytiť za prednými/zadnými sedadlami)

Sieťový program, Cargo elementy, 4 háčiky a odkladacie schránky v kufri (nie je možné s PZB)

Obojstranný koberec (guma/látka) do batožinového priestoru (nie je možné s PZB, PKP)

Popolník vpredu

ISOFIX – príprava na uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca
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PKP 178

4L5 54

YCE 957

PB3 900

PZB 1149

4A4 180

PJV 77

PJW 21

PJX 77

PJS 969

PJR 2065

7X5 355

PHC 1124/1297

PHE 978/1150

PH1 1260

VW5 152

zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika
tieniace rolety na zadné bočné okná - mechanické
vkladané tkané koberce LOUNGE STEP

PXB 307

zadné opierky hlavy s dodatočnou funkciou
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika
tieniace rolety na zadné bočné okná - mechanické
vkladané tkané koberce LOUNGE STEP
akustické okná vpredu

PXE 421

kôš na odpadky
tieniace rolety na zadné bočné okná - mechanické
ochrana hrán bočných dverí

PXG 312

0TR 108

PKV 305

PT1 312

9S0 461

SPE 0

MET 219

FLT 699

EA4 •

EA9 347

FUNKČNOSŤ

Medzipodlaha v batožinovom priestore (nie je možné s PZB)

USB-C port v držiaku vnútorného spätného zrkadla

Nástupné prahy

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Elektricky nastaviteľné predné kožené sedadlá s pamäťou, nastavením dĺžky sedáka, elektricky nastaviteľnou bedrovou
opierkou, ventiláciou, bez odkladacej schránky pod sedadlami

Tretí rad sedadiel s lakťovou opierkou v 2. rade, dvojitá podlaha v batožinovom priestore, signalizácia nezapnutých
bezpečnostných pásov (nie je možné s PKP)

Vyhrievanie zadných sedadiel

DISKY/PNEUMATIKY

Disky PROCYON z ľahkej zliatiny 7J x 19" s AERO krytmi - čierne matné (pneu 235/50 R19)

Disky PROCYON z ľahkej zliatiny 7J x 19" s AERO krytmi - čierne (pneu 235/50 R19)

Disky PROCYON z ľahkej zliatiny 7J x 19" s AERO krytmi - antracitové (pneu 235/50 R19)

Disky VEGA z ľahkej zliatiny 8J x 20" – antracitové (pneu 235/45 R20) vrátane aktívnej kontroly tlaku v pneumatikách -
RDKS

Disky IGNITE z ľahkej zliatiny 8,5J x 20" – antracitové (pneu 255/40 R20) vrátane aktívnej kontroly tlaku v pneumatikách -
RDKS (možné len pre pohon 4x4)

KOMFORT

Parkovací asistent – parkovanie pozdĺžne a kolmo na vozovku

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním pre dieselové/benzínové motorizácie

Nezávislé kúrenie ovládané cez aplikáciu MyŠKODA pre dieselové/benzínové motorizácie (nutnosť online pripojenia)

Panoramatické strešné okno

Akustické okná vpredu

Spací paket

Spací paket II

Family paket

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, vzadu s opierkou pre nohy LOUNGE STEP

Vyhrievané čelné sklo

MULTIMÉDIÁ

Phonebox

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

OSTATNÉ

UNI farba sivá Steel

Metalické farby

Farba Červená Velvet metalíza

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km
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BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/75 000 km 996 2082

Servis 5 rokov/100 000 km 1302 2994

Servis 5 rokov/150 000 km 1830 4716

• Základná výbava − Nie je v ponuke MPManuálna prevodovka AP Automatická prevodovka SCR vyuzǐv́a AdBlue na zniźěnie emisii ŃOx

ACT automatické odpojenie valcov

SERVISNÉ BALÍČKY

POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 21.09.2022 (MR2023)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:
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