ATKLĀJ IERASTOS CEĻUS NO JAUNA

ŠKODA
KODIAQ

KG
Pieejams
ar pilnpiedziņu

Piekabes
pilna masa
ar bremzēm

Visai ģimenei
Jautājiet
pēc 7 sēdvietām

Pieslēdz
tiešsaistes
pakalpojumus

L

Izvēlnes
latviešu
valodā

ŠKODA KODIAQ
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija

Active

Ambition

SportLine

Elegance

6MAN

26 900 €

29 300 €

33 400 €

31 800 €

7DSG

29 200 €

31 600 €

35 800 €

34 100 €

38 500 €

40 700 €

39 100 €

43 500 €

7DSG

L&K

7DSG
Dīzeļdzinēji

Jauda kW / Zs

45 200 €

Transmisija

Active

Ambition

SportLine

Elegance

L&K

7DSG

34 200 €

36 600 €

40 600 €

39 100 €

43 500 €

39 000 €

43 100 €

41 500 €

45 900 €

45 100 €

43 500 €

47 900 €

7DSG
7DSG

RS

RS

KODIAQ TEHNISKIE DATI
Dzinējs
Degviela

Benzīns
RON 95

Benzīns
RON 95

Manuāla 6-p

Automātiska
7-p. DSG

Benzīns
RON 95

Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Benzīns
RON 95

Cilindri / Darba tilpums, cm3
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments,
Nm / min-1
Pārnesumkārba

Automātiska
7-p. DSG

Automātiska
7-p. DSG

Automātiska Automātiska Automātiska
7-p. DSG
7-p. DSG
7-p. DSG

Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP,
l/100 km
CO₂ izmeši kombinētie WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg
vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar
bremzēm / bez bremzēm, kg
Garums, mm

4697; 4705; L&K un SportLine 4699

Platums, mm
1681 / 1613; L&K un SportLine 1688 / 1621 (1680 / 1613;
L&K un SportLine 1685 / 1621)

Augstums (max/min), mm

ar 17" diskiem : 1585 / 1575, ar 18", 19" un 20" diskiem: 1575 / 1565

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm

2790 / 2788; L&K un SportLine 2790 / 2788

Garenbāze, mm

193, 4x4 -192; L&K un SportLine 199, L&K un SportLine 4x4 - 197
(192, 4x4 -191; L&K un SportLine 198)

Klīrenss, mm

190, 4x4 -189; L&K un SportLine 196, L&K un SportLine 4x4 - 195
(189, L&K un SportLine 195)

Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Apgriešanās diametrs, m
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu
atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)
() ar trešo sēdekļu rindu PZA / PZB
*Ar piekabes āķi 1M6

DSG – divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana
(Direct -Shift Gearbox)
TSI – benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
TDI - Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
ACT (Active Cylinder management Technology) - sistēma uzrauga dzinēja slodzi un deaktivizē / aktivizē divus vidējos cilindrus,
lai taupītu degvielu.SCR - AdBlue® (selektīvā katalītiskā reducēšana) katalizators tiek izmantots, lai attīrītu izplūdes gāzes
no slāpekļa oksīda

IEINTERESĒJA JAUNAIS KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

DROŠĪBA UN VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS
Kods
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas
sistēmu ABS, pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa
bloķēšanu XDS+ un EDS, piekabes stabilitātes kontroli TSA+,
atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB, hidraulisko bremžu
asistentu HBA, bremžu žāvēšanas sistēmu RBS, elektronisko
bremzēšanas stabilitātes sistēmu CBC, dzinēja bremzēšanas kontroli
MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV, stūrēšanas
palīgsistēmu DSR un bremžu palīgsistēmu AutoHold
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem (integrēti
galvas balsti sporta sēdekļiem)
Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības
jostām piecvietīgai versijai
CREW PROTECT ASSIST - proaktīvā aizsardzības sistēma ar
avārijas bremzēšanu, priekšējo drošības jostu priekšlaicīgu
spriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu. Tikai kopā ar
sānu drošības spilveniem otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem PE2.
Ambition/Elegance pieejama WY6
Priekšējie drošības spilveni ar iespēju atslēgt pasažiera drošības
spilvenu
Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem.
Ambition/Elegance piejama WY6
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu
aizkari
Vadītāja ceļgalu drošības spilvens
SAFETY and DRIVE pakotne. ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
priekšējā pasažiera sēdeklī (3G2). USB-C pieslēgvieta pie salona
atpakaļskata spoguļa (4L5). Crew Protect Assist - proaktīvā
aizsardzības sistēma ar avārijas bremzēšanu (7W2). Sānu drošības
spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem (PE2)
Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas
aizsardzību

9P5
7W2

150 €

150 €

150 €

150 €

310 €

310 €

310 €

310 €

180 €

180 €

35 €

35 €

PE1
PE2
PE0
WY6

560 €

560 €

PDA

Elektroniskais imobilaizers
Hill hold control - braukšanas uzsākšanas asistents ar
pretatpakaļripošanas funkciju.
Elektromehāniskā stāvbremze ar funkciju "Autohold"
(novērš automašīnas nejaušu kustību, deaktivizējas, kad tiek
nospiests gāzes pedālis)
Riepu spiediena kontrole - katras riepas spiediens tiek pastāvīgi
uzraudzīts, kad spiediens pazeminās - displeja ekrānā parādās
atbilstošs paziņojums
Aktīva riepu spiediena kontroles sistēma ar spiediena sensoru
katrai riepai (RDKS)
Low-LED priekšējie lukturi ar hologēna miglas lukturiem
Pilnie LED Matrix priekšējie lukturi (komplektā pilnas LED
matricas gaismas ar AFS, AWL un līkumgaismu funkciju)
Priekšējo lukturu apmazgāšanas sistēma.
Active pieejams pakotnē WY5
LED aizmugures lukturi

UG1

7K1

7K3

180 €

180 €

PN5
P0S

Aizmugurējie virzienrādītāji ar integrētu animētu graﬁku
Vadītāja noguruma kontroles sistēma (dod brīdinājuma signālu,
reģistrējot vadītāja uzvedības noguruma vai miegainības pazīmes)
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā

EM1

ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklim.
Ambition/Elegance pieejams pakotnē WY6
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Centrālā atslēga ar tālvadību, divas salokākas atslēgas

3G2

KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un
dzinēja iedarbināšanas sistēma (sistēma neatver durvis, ja pirms
durvju atvēršanas konstatē, ka automašīnas atslēga ir klātesoša
un nav pakustējusies)

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods
PDD

35 €

KĀDS IR TAVS SAPŅU KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Kods
Elektriskie logu pacēlāji priekšējām un aizmugurējām durvīm ar
bērnu drošības slēdzi
CLIMATIC gaisa kondicionieris ar putekļu un putekšņu ﬁltru
CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar
PHA
elektronisku vadību, kombinētu putekļu un putekšņu ﬁltru, mitruma
un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un cimdu
nodalījuma dzesēšanas funkciju. Active pieejams pakotnē WY5.
CLIMATRONIC 3-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris
ar elektronisku vadību, kombinētu putekļu un putekšņu ﬁltru,
mitruma un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju
un cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju. Ambition/Elegance
pieejams pakotnē WY7
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību

PHB

Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu
pārslēdzējiem, radio un telefona vadību. Tikai ar DSG
pārnesumkārbām un PWJ/PWK
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un
telefona vadību
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu
pārslēdzējiem, radio un telefona vadību.
Tikai ar DSG pārnesumkārbām

PLC

95 €

95 €

PLF

115 €

115 €

PLG

210 €

210 €

130 €

130 €

130 €

PLE

220 €

220 €

220 €

PLH

250 €

250 €

PLK

340 €

340 €

Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana
VIRTUAL PEDAL - ar kājas žestu vadāmas elektiski atveramas/
aizveramas bagāžas nodalījuma durvis
Elektriski regulējama panorāmas stikla lūka ar regulējamu saules
aizsargu. Izslēdz no standarta aprīkojuma briļļu turētāju

4E7
PK9

440 €
610 €

PH1

1 080 €

1 080 €

1 080 €

1 080 €

1 080 €

1 080 €

Apsildāms vējstikls. Active tikai ar 4L1/WY5/PW1
Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību. TDI dzinējiem no
komplektācijas izslēdz papildus gaisa sildītāju 7E6

PKV
PHC

480 €

290 €

290 €

290 €

290 €

290 €

1 060 €

1 060 €

1 060 €

1 060 €

1 060 €

1 060 €

PW0

90 €

PW1

490 €

Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību,
apsildāma
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu
pārslēdzējiem, radio un telefona vadību, apsildāma. Pieejama ar
DSG pārnesumkārbām.
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona
vadību, apsildāma
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu
pārslēdzējiem, radio un telefona vadību, apsildāma. Pieejama ar
DSG pārnesumkārbām.
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs

260 €

260 €

260 €

PLB

PLD

130 €

95 €

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi
Apsildāmi un elektriski regulējami un nolokāmi sānu atpakaļskata
spoguļi
Apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi sānu atpakaļskata
spoguļi ar automātisko aptumšošanos vadītāja pusē. Salona
atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos. Tikai ar WY5.

Apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi sānu atpakaļskata
PW2
spoguļi ar automātisko aptumšošanos vadītāja pusē un atmiņas
funkciju. Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos
Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem

PK1

Priekšējo sēdekļu apsilde

4A3

Priekšējo un otrās sēdrindas ārējo sēdekļu apsilde.
Ambition/ Elegance pieejams pakotnē WY7.
Standarta priekšējie sēdekļi ar manuālu augstuma un
muguras balsta regulāciju

4A4

standartaprīkojums

nav pieejams

160 €

160 €

160 €

IEINTERESĒJA JAUNAIS KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Komforta priekšējie sēdekļi: elektriski regulējams vaditāja sēdeklis
ar atmiņas funkciju. Blakussēdētāja - ar manuālu augstuma
regulāciju
Sporta priekšējie sēdekļi ar Suesia apdari- melni sēdekļi ar pelēkām
šuvēm. Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
(regulējams augstums, attālums no stūres rata, muguras leņķis
un gurnu balsts)
Sporta priekšējie sēdekļi Suedia, elektriski regulējams vadītāja
sēdeklis ar atmiņas funkciju.
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja
sēdeklim (regulējams sēdekļa augstums, stūres attālums, sēdekļa
spilvens un atzveltnes slīpums un gurnu balsts) ar atmiņas funkciju.
Bez atvilktnes zem blakussēdētāja sēdekļa
Ventilējami priekšējie ādas sēdekļi ar atmiņas funkciju, elektriski
regulējami (regulējams sēdekļa augstums, stūres attālums, sēdekļa
spilvens un atzveltnes slīpums un gurnu balsts) ar atmiņas funkciju.
Bez atvilktnes zem blakussēdētāja sēdekļa
Ergonomiski priekšējie ādas sēdekļi ar atmiņas funkciju, elektriski
regulējami (manuāli regulējams sēdekļa spilvena dziļums,
ventilējami un ar masāžas funkciju)
Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu
novietni
Nolokāma otrās rindas sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40.
Regulējams sēdekļu atzveltnes leņķis.
Attālināta otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolocīšanas funkcija no
bagāžas nodalījuma. Ambition/Elegance pieejams pakotnē WY7
Atlokāms elkoņu balsts otrās sēdekļu rindas atzveltnē

Kods
PB0

PB2

500 €

PB3

1 330 €

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos un ar
lietus sensoru
FRONT ASSIST radaru sistēma (automātiska ātruma samazināšana
un pilnīga apstāšanās iespējamās sadursmes gadījumā )
PEDESTRIAN MONITOR (gājēju atpazīšanas un aizsardzības
sistēma, paredzēta, lai izvairītos no sadursmes ar gājēju uz ceļa,
aktīva ātruma diapazonā no 10 - 60 km/h)
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER
(iespēja iestatīt ātruma ierobežojumu no 30 līdz 210 km/h, ko auto
nevar pārsniegt)

standartaprīkojums

nav pieejams

500 €

1 330 €

1 700 €

PB4

600 €

6E3

UK3
5KC

Septiņvietīga versija: Divi atlokāmi sēdekļi trešajā rindā. Otrā sēdekļu PZA
rinda ar EASY ENTRY funkciju, bez elkoņu balsta. Nav pieejama ar
atlokāmu elkoņu balstu 5KC, dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PKP,
divpusējo bagāžas nodalījuma paklāju 6SJ un rezerves riteņiem PJA/PJC/PJD
PZB
Septiņvietīga versija: Divi atlokāmi sēdekļi trešajā rindā. Otrā
sēdekļu rinda ar EASY ENTRY funkciju un elkoņu balstu. Nav
pieejama ar atlokāmu elkoņu balstu 5KC, dubulto bagāžas
nodalījuma grīdu PKP, divpusējo bagāžas nodalījuma paklāju 6SJ
un rezerves riteņiem - PJA/PJC/PJD
PN4
LIGHT ASSIST gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME,
TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT funkciju un lietus sensoru.
Tikai ar automātiski aptumšojošo salona atpakaļskata spoguli - 4L1
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos.
Tikai ar Wy5
USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (tikai uzlādei).
Tikai ar PWA/PWC/PWL/PWM/PWJ/PWK/PWD;
Ambition/ Elegance pieejams pakotnē WY6

500 €

90 €

90 €

90 €

90 €

1 060 €

1 060 €

60 €

60 €

160 €
1 060 €

1 220 €

1 060 €

1 060 €

1 060 €

190 €

4L1
4L5

PRF
6K2

8T6

115 €

60 €

KĀDS IR TAVS SAPŅU KODIAQ?
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KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Kods
Adaptīvā kruīza kontrole "ADAPTIVE CRUISE CONTROL" un
PLJ
"FRONT ASSIST": ar iespēju iestatīt ātruma ierobežotāju un distanci
starp priekšā braucošo, atbilstoši paātrinoties vai samazinot ātrumu,
līdz pat apstādināšanai; aktīva līdz 210 km/h
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents ar kameru
uzrauga ceļu apzīmējumus un brīdina vadītāju, ja automobīlis
nesankcionēti izbrauc no izvēlētās braukšanas joslas . Active
pieejams ar PWE/WY5/PW1. Nav pieejams ar PWB

PWA

SIDE ASSIST- aklās zonas kontroles sistēma, radars pārrauga zonu
automašīnas sānos un aiz automašīnas, brīdinot autovadītāju par
tuvojošos transporta līdzekli. REAR TRAFFIC ALERT - brīdina par
kustību aizmugurē izbraucot no stāvvietas. Nav pieejams ar PWA.

PWB

TRAVEL ASSIST LOW: ACC - adaptīvā kruīza kontrole, ADAPTIVE
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents, kas notur
mašīnu joslas vidū, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, EMERGENCY
ASSIST (pieejams tikai ar DSG pārnesumkārbu). Tikai ar stūrēm
PLH/PLK un navigācijas iekārtām RND/RNF

PWJ

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma: uzrauga ceļā zīmes, izmantojot
daudzfunkcionālu kameru, parāda tās digitālajā ekrānā un
navigācijas ierīces ekrānā. Tikai ar automātiski aptumšojošiem
spoguļiem - WY5/PWE/PW1/PW2 un navigācijas sistēmām
RND/RNF un PWA/PWC/PWL/PWM

PWD

AUTO LIGHT ASSIST: automātiska tuvo/tālo gaismu pārslēgšana + PWE
salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos un
lietus sensoru. Tikai ar WY5

460 €

460 €

460 €

460 €

390 €

390 €

390 €

390 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

330 €

330 €

330 €

330 €

70 €

7X1

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori ar skaņas
brīdinājuma signālu un vizuālo informāciju radio vai navigācijas
ekrānā
PARK ASSIST - priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori ar
parkošanās palīgsistēmu - automašīna atrod piemērotu stāvvietu
un pati novieto automašīnu (vadītājam jāpārslēdz ātrumi un
jābremzē saskaņā ar instrukcijām), informācija tiek parādīta
informācijas displejā un radio vai navigācijas ekrānā.
PARK DISTANCE CONTROL + TRAILER ASSIST: priekšējie un
aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori + piekabes
manevrēšanas palīgsistēma. Tikai ar sakabes ierīci 1M6, SIDE
ASSIST palīgsistēmu PWB/PWC/PWK/PWL/PWM, elektriski
vadāmu bagāžas nodalījuma vāku 4E7/PK9 un 360 grādu
kameru sistēmu PWG
PARK ASSIST + TRAILER ASSIST: stāvvietā novietošanas
asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem, piekabes
manevrēšanas palīgsistēma. Tikai ar sakabes ierīci 1M6, SIDE
ASSIST asistentu PWB/PWC un elektriski vadāmu bagāžas
nodalījuma vāku 4E7/PK9 un 360 grādu kameru sistēmu PWG
Atpakaļskata kamera (ar mazgāšanas sistēmu). Aktivizējās, kad
tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, kameras attēls tiek attainots
Bolero radio vai navigācijas ierīces ekrānā ar norādēm. Tikai ar
radio Bolero vai navigācijas sistēmām - RNE/RND/RNF

7X2

320 €

320 €

7X5

640 €

640 €

standartaprīkojums

nav pieejams

390 €

8A8

280 €

8A9

610 €

PWF

PWG

460 €

450 €

Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori ar skaņas brīdinājuma
signālu un vizuālo informāciju radio vai navigācijas ekrānā

AREA VIEW - 360° kameru sistēma (četras kameras: sānu
spoguļos, aiz režģa un atpakaļgaitas kameras pie PWF bagāžas
nodalījuma roktura, nodrošina 360° skatu uz automašīnas
apkārtni, attēls tiek atainots radio vai navigācijas ierīcē, katru
kameru var apskatīt arī atsevišķi). Tikai kopā ar SIDE ASSIST PWB/PWC/PWK/PWL/PWM, priekšējiem un aizmugurējiem
stāvvietā novietošanas sensoriem - 7X2/7X5 un elektrisku
bagāžas nodalījuma durvju atvēršanu - 4E7/PK9

460 €

500 €

380 €

380 €

380 €

380 €

IEINTERESĒJA JAUNAIS KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Kods
COLOUR MAXI DOT - 3,5" krāsains multifunkcionāls infodisplejs
9S6
(datums un laiks, āra temperatūra, vidējais degvielas patēriņš,
aktuālais degvielas patēriņš, veiktā distance, laiks
ceļā, vidējais ātrums, aktuālais ātrums, brīdinājuma un informatīvie
paziņojumi)
VIRTUAL COCKPIT - virtuālā kabīne ar 10,25" digitālo displeju
9S0
(papildus standartam - piecas proﬁla izvēlnes, dinamiskais saturs,
paplašinātas animācijas, pilnekrāna navigācijas kartes skats ar
krustojumu tālummaiņu, 3D transportlīdzekļa graﬁka, audio, tālruņa
un navigācijas pilnapjoma vizuālā informācijas atainošana)
LED PLUS pakotne - LED salona apgaismojums, gaismas kāju zonā, PN2
durvju rokturiem un apgaismojumu salessargos.
RA3
230V rozete un USB-C pieslēgvieta (uzlādei) vidus konsoles
aizmugures panelī. Tikai ar radio BOLERO vai navigācijas sistēmam
WY5/RND/RNF. Ambition/Elegance pieejams pakotnē WY7

510 €

190 €

430 €

430 €

190 €

430 €

190 €

190 €

12V rozete bagāžas nodalījumā
12V rozete viduskonsolē
110 €

110 €

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma Eco, Normal, Sports, Individual un Snow režīmi (automašīna
s dzinējs, DSG transmisija (ja ir izvēlēta), stūres pastiprinātājs,
Start / Stop sistēma, adaptīvā lukturu sistēma, gaisa kondicionieris,
adaptīvā piekares sistēma un adaptīvā kruīza kontrole (ja ir izvēlēta)
automātiski tiek iestatīti atbilstoši izvēlētajam režīmam)

PF2

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma ar
papildus OFF-ROAD režīmu (uzlabo braukšanas īpašības, braucot
pa sliktiem ceļiem vai bezceļiem, iekļauj arī Ug1). Tikai ar 4x4 piedziņu
ADAPTIVE CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare un DRIVING
MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma ar
OFF-ROAD režīmu - balstiekārta automātiski pielāgojas ceļa
apstākļiem un vadītāja braukšanas stilam.
Progresīvā stūrēšana (PROGRESSIVE STEERING) ar adaptīvo
piekari (ADAPTIVE CHASSIS CONTROL), iekļaujot braukšanas
režīma izvēlnes sistēmu (DRIVING MODE SELECT)
Papildus automašīnas atslēga, individuāli fonﬁgurējama. Tikai ar radio
BOLERO vai navigācijas sistēmam WY5/RND/RNF
Slikto ceļu pakotne (dzinēja un ātrumkārbas plastikāta papildus
aizsargs)
Izgaismota priekšējā un aizmugurējā kāju telpa

PF3

180 €

PF4

970 €

110 €

110 €

80 €

180 €

180 €

930 €

970 €

970 €

PXD

850 €

8QG

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

PF0

260 €

260 €

260 €

260 €

260 €

260 €

6T2

Atkritumu tvertne priekšējās durvīs

3Z4

SUNSET - tumši tonēti aizmugurējie logi (sākot ar B statni)

4KF

145 €

145 €

Sakabes āķa sagatave (bez ražotāja sagataves oriģinālā āķa
vēlāka uzstādīšana nav iespējama)

1M5

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

180 €

Elektriski atlokāms sakabes āķis
Sietu sistēma bagāžas nostiprināšanai bagāžas nodalījumā
Sietu sistēma bagāžas nostiprināšanai bagāžas nodalījumā

1M6
PKA
PKB

860 €
60 €

860 €

860 €

860 €

860 €

860 €

PKP
Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav iespējams ar papildus
sēdrindu PZA/PZB un rezerves riteni PJA/PJC/PJD. Nav iespējams
ar CANTON audio sistēmu RA2 un divpusējo bagāžas nodalījuma
paklāju 6SJ
Divpusējs gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams 6SJ
ar papildus sēdrindu PZA/PZB un dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PKP
Tīkla starpsiena starp bagāžas nodalījumu un pasažieru salonu
3CX
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs
9JC
Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem, integrēti priekšējo sēdekļu
1U9
atzveltnēs. Nav pieejams ar sēdekļiem 3H2 un PB4/PHD
Planšetes turētājs aizmugurē sēdošajiem. Ambition/Elegance
IA1
pieejams pakotnē WY7
FAMILY pakotne - mākslīgās ādas apdare durvju paneļiem,
PXG
atkritumu tvertne priekšējo durvju kabatā, izvelkami saules sargi
aizmugurējās sānu durvīs, mehāniska aizmugurējo logu atvēršanas
bloķēšanas funkcija, durvju kanšu aizsargsistēma (Door Edge
Protection). Nav iespējams ar durvju sīklietu novietni 3Y4

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

160 €
30 €

160 €
30 €
95€

160 €
30 €

160 €
30 €
95€

160 €

Miega pakotne I - aizmugures galvas balsti ar papildus atbalsta
funkciju un izvelkami integrēti saules sargi aizmugurējās sānu durvīs,
tonēti aizmugurējie logi (SunSet), tekstila grīdas paklāji aizmugurē
ar LOUNGE STEP kāju balstiem aizmugurējiem pasažieriem

PXB

50 €

160 €

50 €
300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

400 €

280 €

280 €

280 €

280 €

KĀDS IR TAVS SAPŅU KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Miega pakotne II - akustiskie priekšējie sānu stikli, aizmugures
galvas balsti ar papildus atbalsta funkciju un izvelkami integrēti
saules sargi aizmugurējās sānu durvīs, tonēti aizmugurējie logi
(SunSet), tekstila grīdas paklāji aizmugurē ar LOUNGE STEP kāju
balstiem aizmugurējiem pasažieriem.
Skaņu izolējošie priekšējie sānu logi un aizmugurējo logu tonējums
SunSet
Skaņu izolējošie priekšējie sānu logi
Jumta reliņi melnā krāsā

Kods
PXE

500 €

390 €

390 €

390 €

390 €

VW5

290 €

140 €

140 €

140 €

140 €

VW6
PG0

140 €

Jumta reliņi sudraba krāsā + hromēti logu ietvari sānos

PG 1

410 €

QN3

45 €

3Y4

170 €

170 €

170 €

170 €

170 €

Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)
Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku
Atvilktne zem priekšējā pasažiera sēdekļa (pieejams tikai
mehāniski regulējamiem sēdekļiem)
Atvilknes zem priekšējiem sēdekļiem (pieejams tikai mehāniski
regulējamiem sēdekļiem)
Priekšējie saules sargi ar izgaismotiem spogulīšiem
Izvelkami saules sargi, integrēti aizmugurējās sānu durvīs.
Iekļauti FAMILY pakotnēs PXG/PXB/PXE
Izgaismots cimdu nodalījums ar dzesēšanas funkciju
Salona apgaismojums priekšā un aizmugurē
Bagāžas nodalījuma izgaismojums
Elektriskā papildus salona gaisa apsilde (ar automātisku
pieslēgšanos āra gaisa temperatūrai noslīdot līdz 4 grādiem),
tikai dīzeļdzinējiem
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju

7E6

Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

9T1

Tekstila grīdas paklāji

0TD

Tekstila grīdas paklāji aizmugurē ar LOUNGE STEP kāju balstiem
0TR
aizmugurējiem pasažieriem
START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju
(stāvot pie sarkanā luksofora signāla, dzinējs automātiski izslēdzās
un ieslēdzās, līdz ko tiek nospiests sajūgs vai gāzes pedālis)
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu EA4

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma
ierobežojumu
MULTIVIDE UN SAVIETOJAMĪBA
8 skaļruņu audio sistēma

490 €

490 €

490 €

490 €

490 €

490 €

640 €

380 €

380 €

380 €

380 €

380 €

1 520 €

1 260 €

1 260 €

1 260 €

1 260 €

1 260 €

EA9
Kods

SWING radio - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
SD kartes ligzda, USB-C pieslēgvieta
BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
2x USB-C pieslēgvietas, SD kartes ligzda, brīvroku Bluetooth®
instalācija mobilajam tālrunim, WiFi Hotspot, Wireless SmartLink
Apple. Active pieejams pakotnē WY5

RNA

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, RND
AM/FM radio, 2x USB-C pieslēgvieta,WiFi Hotspot, balss vadība,
Eiropas valstu kartes, Online radio. Tikai ar 9WJ
COLUMBUS navigācijas sistēma - 9.2" krāsains skārienjūtīgs
RNF
ekrāns, SSD cietais disks ar integrētu karšu programmatūru
(Eiropas valstis), AM/FM radio, 2x USB-C pieslēgvieta,
WiFi Hotspot, balss vadība, interneta radio
CANTON audio sistēma: 4 skaļruņi priekšējās durvīs, 4
RA2
aizmugurējās durvīs, 1 vidū panelī, 1 aktīvais zemfrekvences skaļrunis
bagāžniekā, digitālais pastiprinātājs, kopējā jauda 575W.
Tikai ar rezerves riteni PJD/PJE
Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim
PT0

standartaprīkojums

nav pieejams

IEINTERESĒJA JAUNAIS KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS

REĢISTRĒJIES ŠEIT

MULTIVIDE UN SAVIETOJAMĪBA
Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX un WIRELESS
CHARGING - nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu un
bezvadu telefona akumulatora lādēšanu

Kods
PT1

SmartLink: ļauj izmantot viedtālruņa lietojumprogrammas,
izmantojot radio vai navigācijas ierīces ekrānu
Wireless SmartLink Apple ierīcēm: nodrošina navigācijas un audio
lietotņu attālinātu vadību
DAB - digitālā radio uztvērējs

9WT

280 €

280 €

280 €

280 €

280 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

520 €
350 €
940 €
0€

520 €
350 €
940 €
0€

180 €
0€
600 €

520 €
350 €
940 €
0€

0€
430 €

520 €
350 €
940 €

630 €

630 €

9WJ
QV3

Ārkārtas zvanu funkcija

NZ2

CARE CONNECT: Attālināta piekļuve – 1 gads (brauciena dati, pēdējā

YOQ

stāvvieta, automobīļa stāvoklis, automobīļa atslēgšana un aizslēgšana,
autonomās apsildes aktivizēšana, paziņojumi par ātruma pārsniegšanu,
attālināti skaņas un gaismas signāli, ventilācijas iedarbināšana
tiešsaistē u.c.)
CARE CONNECT: Proaktīvie pakalpojumi – 10 gadi (palīdzība ceļā,
sistēmas atjaunināšana tiešsaistē, informatīvais tālrunis, automātiskais
paziņojums par negadījumu, automobīļa "veselības karte", servisa
apmeklējuma plānošana u.c.)

INFOTAINMENT ONLINE tiešsaistes informācija un izklaide –
1 gads (tiešsaistes maršruta aprēķins, maršruta punktu importēšana,
karšu atjaunināšana, ziņas, informācija par satiksmi, laikapstākļi,
maršruta punktu meklēšana tiešsaistē, stāvvietas, maršruta
importēšana u.c.)
CARE CONNECT: Attālināta piekļuve – 1 gads (brauciena dati, pēdējā
stāvvieta, automobīļa stāvoklis, automobīļa atslēgšana un aizslēgšana,
autonomās apsildes aktivizēšana, paziņojumi par ātruma pārsniegšanu,
attālināti skaņas un gaismas signāli, ventilācijas iedarbināšana tiešsaistē
u.c.)
CARE CONNECT: Proaktīvie pakalpojumi – 10 gadi (palīdzība ceļā,
sistēmas atjaunināšana tiešsaistē, informatīvais tālrunis, automātiskais
paziņojums par negadījumu, automobīļa "veselības karte", servisa
apmeklējuma plānošana u.c.). Tikai ar Amundsen (RND) vai Columbus
(RNF) navigācijas ierīcēm

DIZAINS UN INTERJERS
Metāliska krāsa
Nemetāliskā krāsa (Steel Grey)
Speciālā krāsa (Velvet Red)

YOY

Kods
MET
SPE
EXC

Standarta krāsa (Energy Blue)
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Siltumizolējoši sānu un aizmugurējais stikli ar 5% tonējumu
Melni logu ietvari sānos
Hromēti logu ietvari sānos
Hromēts radiatora restes ietvars
SportLine dizaina pakotne
RS dizaina pakotne
NANO GREY dekoratīvie salona elementi

5MA

N-ALU BRUSHED dekoratīvie salona elementi

5TB

CARBON dekoratīvie salona elementi ar LED pakotni

5MH

LINEAR DIAMONDS dekoratīvie salona elementi

5MY

Melna auduma salona apdare
Suedia/ādas salona apdare, melna AD
Auduma/ādas salona apdare AD. Nav pieejams ar pilnībā
nolokāmu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni 3H2
Auduma/Suedia/ādas salona apdare AD/AK. Nav pieejams ar
pilnībā nolokāmu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni 3H2

PL4

1 290 €

PL5

750 €

PL1

1 530 €

Ādas salona apdare, melna AD vai bēša CN
Ādas salona apdare. Nav pieejama ar 3H2
Ventilējami priekšējie sēdekļi. Pieejami ar elektriski regulējamiem
priekšējiem sēdekļiem PB2. Nav iespējams ar atlokāmiem
galdiņiem 1U9
Melni salona griesti ar Suedia apdari. Pieejams tikai ar
AK/DK interjera kodiem un PH1

250 €

PHD

630 €

6NC

Alumīnija pedāļu uzlikas

VF1

Dekoratīvās sliekšņu uzlikas priekšā un aizmugurē

7M3

75 €

75 €

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma vāka

0NA

0€

0€

90 €

630 €
90 €
0€

KĀDS IR TAVS SAPŅU KODIAQ?

PAPILDAPRĪKOJUMS
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DISKI UN RIEPAS

Kods

17" vieglmetāla diski MITYKAS ar vasaras riepām 215/65 R17

PJI

18" vieglmetāla diski ASKELLA ar vasaras riepām 235/55 R18.
Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski ELBRUS ar vasaras riepām 235/55 R18.
Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski TRINITY ar vasaras riepām 235/55 R18.
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski TRIGLAV ar vasaras riepām 235/50 R19.
Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta
19" vieglmetāla diski TRIGLAV BLACK ar vasaras riepām 235/50
R19. Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta
19" vieglmetāla diski CURSA ANTHRACIT ar vasaras riepām
235/50 R19. Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta

PJQ

820 €

820 €

PJK

550 €

550 €

PJL

640 €

640 €

90 €

PJ5

1 240 €

690 €

PJ7

1 390 €

840 €

PJT

1 490 €

920 €

PJV

1 310€

70 €

760 €

0€

PJW

1 310€

70 €

760 €

0€

PJX

1 310 €

70 €

760 €

0€

20" vieglmetāla diski VEGA ANTHRACITE ar vasaras riepām
PJS
235/45 R20 ar aktīvo riepu spiedienu kontroli. Aizstāj standarta diskus

2 120 €

880 €

1 560 €

19" vieglmetāla diski SIRIUS ANTHRACIT ar vasaras riepām
235/50 R19
19" vieglmetāla diski TRIGLAV ANTHRACIT ar vasaras riepām
235/50 R19
19" vieglmetāla diski PROCYON BLACK MATT ar vasaras riepām
235/50 R19. Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta
19" vieglmetāla diski PROCYON BLACK ar vasaras riepām 235/50
R19. Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta
19" vieglmetāla diski PROCYON ANTHRACIT ar vasaras riepām
235/50 R19. Aizstāj standarta diskus. Bez riepu remontkomplekta
20" vieglmetāla diski SAGITARIUS ANTHRACITE ar AERO disku
uzlikām un vasaras riepām 235/45 R20

20" vieglmetāla diski IGNITE ANTHRACITE ar vasaras riepām
255/40 R20 ar aktīvo riepu spiedienu kontroli. Aizstāj standarta
diskus. Pieejami tikai ar 4x4
20" vieglmetāla diski IGNITE ANTHRACITE ar vasaras riepām
255/40 R20 ar aktīvo riepu spiedienu kontroli.
Aizstāj standarta diskus. Pieejami tikai ar 4x4
Rezerves ritenis (215/65 R17) ar tērauda disku, domkrats un
uzgriežņu atslēga. Nav pieejams ar trešo sēdekļu rindu (PZA/PZB),
dubulto bagāžas nodalījuma grīdu (PKP) un Canton (RA2) skaņu
sistēmu
Mazizmēra rezerves ritenis (145/85 R18) ar tērauda disku, domkrats
un uzgriežņu atslēga. Nav pieejams ar trešo sēdekļu rindu
(PZA/PZB), dubulto bagāžas nodalījuma grīdu (PKP)
Mazizmēra rezerves ritenis (145/85 R18) ar tērauda disku, domkrats
un uzgriežņu atslēga. Tikai ar trešo sēdekļu rindu (PZA/PZB) vai
dubulto bagāžas nodalījuma grīdu (PKP)
Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas
putas. Nav pieejams ar rezerves riteņiem un 19" vai 20" diskiem

standartaprīkojums

nav pieejams

260 €

1 870 €

PJR

1 760 €

PJU

1 760 €

PJA

140 €

140 €

140 €

140 €

PJD

140 €

140 €

140 €

140 €

PJE

140 €

140 €

140 €

140 €

1 760 €

KRĀSAS IZVĒLE PĒC JŪSU GAUMES

Metāliskā krāsa GRAPHITE GREY

Metāliskā krāsa MOON WHITE

Metāliskā krāsa BRILLIANT SILVER

Nemetāliskā krāsa STEEL GREY

Metāliskā krāsa MAGIC BLACK

Speciālais krāsojums VELVET RED

Metāliskā krāsa LAVA BLUE

Metāliskā krāsa RACE BLUE

Standarta krāsa ENERGY BLUE

DISKI
20" vieglmetāla diski
VEGA ANTHRACITE

19" vieglmetāla diski
CURSA ANTHRACIT

19" vieglmetāla diski
PROCYON ANTHRACIT

19" vieglmetāla diski
PROCYON BLACK MATT

18" vieglmetāla diski
ELBRUS

18" vieglmetāla diski
ASKELLA

18 " vieglmetāla diski
TRINITY antracīta

18 " vieglmetāla diski
TRINITY

19" vieglmetāla diski
PROCYON BLACK

19" vieglmetāla diski
CRATER melni

19" vieglmetāla diski TRIGLAV

19" vieglmetāla diski
TRIGLAV BLACK

17" vieglmetāla diski MITYKAS

17" tērauda diski ar
BORNEO uzlikām

20" vieglmetāla diski
SAGITARIUS ANTHRACITE
ar AERO disku uzlikām

19" vieglmetāla diski
TRIGLAV ANTHRACIT

20" vieglmetāla diski
IGNITE ANTHRACITE

19" vieglmetāla diski
SIRIUS ANTHRACIT

20" vieglmetāla diski
MEROPE antracīta (L&K)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ELEGANTUMS – TIE ESAT JŪS
UN VISS, KAS JUMS APKĀRT

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.

APGAISMOJUMA DIZAINS
Laurin & Klement
apgaismojuma dizaina versija
atsaucas uz augstāko līmeni.
Lielākā daļa modernās
tehnoloģijas iekšā prezentēta
automašīna pilnā formā
LED matrica priekšējie lukturi*.
Aizmugurējos lukturos arī l
ietots tikai gaismas diodes.
Aizmugure gaismas, kas
aprīkotas ar "skriešanas"
norādes pagriezieni padarīs
jūsu auto ir daudz citiem
redzamāks vadītājiem. Turklāt,
atverot un aizverot auto
sistēma aktivizējas apsveikumi
animācijas funkcija.

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.

APDARE UN SĒDEKĻI
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.

DEKORATĪVĀ APDARE
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.

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.

RAKSTURĀ
EKSTRAVERTS
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
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.

APDARE UN SĒDEKĻI
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.

ĢIMENES DZĪVE
AR TURBO SPĒKU
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!

SKAISTUMA
APŅEMTS ZVĒRS

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.

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

SAGATAVOJATIES
PACELŠANĀS BRĪDIM
Esiet sveicināti kokpitā! Piesprādzējiet drošības jostas un
sagatavojaties ārkārtīgi patīkamam braucienam. Salons
atspoguļo aitomašīnas izcilo sportisko harizmu, vienlaikus
sagalabājot maksimālu komfortu.

APDARE UN SĒDEKĻI
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
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).

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

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet MyŠKODA
lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, vai tie būtu dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta
plānošanu un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēka no 2022. gada janvāra. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas gatavībā”
ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja,
ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar
pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un
izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Auto Welle SIA
18. novembra iela 68B, LV-5404, Daugavpils
+371 65 413 551 info@autowelle.lv
www.autowelle.lv

skoda.lv

