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Pripravená vydať sa aj do tých najťažších podmienok – 
ŠKODA KODIAQ vyžaruje majestátnu silu. Nový dizajn 
formujú presné a ostré línie, ktoré sú charakteristické 
pre novú líniu SUV vozidiel značky ŠKODA. Vďaka nim 
je osobitá, emotívna a nadčasová. Pri pohľade z diaľky 
aj pri skúmaní detailov vidíte, že dizajn a funkčnosť sú 
v dokonalej harmónii. KODIAQ predstavuje masívnu 
krásu, ktorá spája mohutné telo s impozantnými off-
road schopnosťami.

DRSNÁ KRÁSA
  PREDSTAVUJEME VÁM 
   NOVÝ DRUH 
         SUV 



Full LED svetlomety s funkciou AFS
Inovatívny kryštalický dizajn sa spája s inovatívnou technológiou. 
LED diódy poskytujú vysoký výkon aj energetickú efektívnosť. 
Systém AFS (Adaptive Frontlight System) upravuje intenzitu 
osvetlenia podľa konkrétnych podmienok (napr. mesto, diaľnica, 
jazda v daždi). Hlavné svetlomety disponujú integrovaným pásom 
denných LED svetiel.

Zadné LED svetlá
Vozidlo pôsobí sebavedome aj vďaka charakteristickému 
tvaru C, ktorý je typickým prvkom pre automobily ŠKODA. 
Zadné svetlá prechádzajú do bočných nárazníkov, takže 
dokonale osvetľujú vozidlo aj zboku.





KODIAQ vám umožňuje ostať pripojení, kdekoľvek sa 
nachádzate. Byť online plne a trvalo neznamená len mať 
prístup k zábave a informáciám, ale aj mať prípadnú pomoc 
na cestách. Funkcia ŠKODA CONNECT je vašou bránou 
do sveta neobmedzených komunikačných možností.

OSTAŇTE PRIPOJENÍ SmartLink
Vďaka systému SmartLink (balík konektivity 
ŠKODA podporujúci MirrorLink®, Apple 
CarPlay a Android Auto) infotainment 
systém vozidla vodičovi umožňuje bezpečné 
používanie telefónu počas šoférovania. 
Navyše všetky nainštalované aplikácie, 
ktoré sú certifikované ako bezpečné 
pre vozidlá, sú kompatibilné so systémami 
MirrorLink®, Apple CarPlay alebo Android 
Auto.*

Multimediálny držiak
Vodič môže byť len jeden, ale aj pasažieri na zadných 
sedadlách si jazdu môžu vychutnať. Multimediálny 
držiak umožňuje bezpečné upevnenie tabletu 
do opierky hlavy na prednom sedadle alebo príručného 
operadla na zadnom sedadle. Integrovaný telefónny 
modul kompatibilný s rýchlym LTE internetom je 
dostupný v kombinácii s infotainment  
systémom Columbus.

*  Podmienky používania a informácie o kompatibilite 
SmartLink nájdete na našej webovej stránke.

ŠKODA CONNECT – Google Street View
Užite si pútavé 360-stupňové panoramatické obrazy a virtuálne 
prehliadky mnohých destinácií priamo na hlavnom displeji ešte 
skôr, než sa tam dostanete.

Priehradka PhoneBox
Táto praktická priehradka na telefón, 
nachádzajúca sa pred radiacou pákou, zosilňuje 
signál vašich mobilných zariadení a súčasne 
bezdrôtovo nabíja telefón počas jazdy.

ŠKODA CONNECT – Počasie
Zobrazí aktuálne počasie na mieste alebo v cieľovej destinácii 
s podrobnou predpoveďou a meteorologickými výstrahami.

ŠKODA CONNECT – Parkovacia poloha
Zobrazí presnú polohu vozidla na veľkom parkovisku 
z ľubovoľného miesta na vašom mobilnom telefóne aj s adresou, 
časom a dátumom zobrazeného parkovania.

ŠKODA CONNECT – Tlačidlo SOS
Konektivita modelu KODIAQ v sebe 
zahŕňa linku SOS. Tento núdzový systém 
sa aktivuje stlačením červeného tlačidla 
nachádzajúceho sa na strope nad stredovou 
konzolou. V prípade nehody sa núdzové 
volanie vykoná automaticky.



PRAKTICKY 
DOKONALÝ

Elektricky sklopné ťažné zariadenie
Ťažné zariadenie je ovládané 
z batožinového priestoru. Kapacita 
ťažného zariadenia tohto nového SUV 
je impozantných 2,5 tony.

Virtuálny pedál
Ako otvoríte alebo zatvoríte batožinový 
priestor s plnými rukami? Stačí pod zadným 
nárazníkom posunúť nohou a je to! Otvorí 
sa automaticky. Virtuálny pedál umožňuje 
bezkontaktný prístup a je k dispozícii 
výlučne s elektricky ovládanými piatymi 
dverami a systémom KESSY (bezkľúčové 
odomykanie, zamykanie a štartovanie).

Elektricky ovládané piate dvere
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením 
tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo 
stredovom paneli, čo je obzvlášť užitočné 
v nepriaznivom počasí. Môžete tiež 
nastaviť hornú polohu dverí tak, 
aby vyhovovala vašim potrebám. Tlačidlo 
na zatvorenie piatych dverí je aj priamo 
na dverách.

Život je ľahší, keď je vybavenie praktické. Model KODIAQ tak 
prichádza s funkciami vychádzajúcimi z vašich skutočných 
potrieb a zahŕňa prvky Simply Clever, ktoré sú vysoko 
dômyselné aj intuitívne. Ďalšie praktické prvky sú navrhnuté 
s ohľadom na maximálnu bezpečnosť vás aj vašej rodiny.

Automatická prevodovka a pohon 4x4 
Nech sú podmienky akékoľvek, vychutnajte si absolútne pohodlie 
a úsporu paliva vďaka automatickej 7-rýchlostnej prevodovke 
DSG (Direct Shift Gearbox) a pohonu 4x4.

3-zónová klimatizácia 
Climatronic
S týmto najmodernejším 
klimatizačným systémom 
môžete nastaviť rôznu teplotu 
pre vodiča, spolujazdca 
aj pasažierov na zadných 
sedadlách. Je vybavená aj 
senzorom vlhkosti, ktorý 
redukuje zahmlievanie  
čelného skla.

Area View
Za volantom sa budete cítiť oveľa istejšie vďaka kamerám, ktoré 
snímajú priestor okolo celého vozidla. Obraz sa v reálnom čase 
prenáša na infotainment displej, takže môžete na prípadné 
prekážky zareagovať ešte rýchlejšie.

Úložný priestor na dáždniky
Dômyselný úložný priestor s dvoma originálnymi dáždnikmi 
KODIAQ sa nachádza na vnútornej strane oboch predných dverí. 
Je skonštruovaný tak, aby odvádzal vodu preč od auta, vďaka 
čomu interiér ostane suchý.

Adaptívny podvozok
S funkciou adaptívneho 
podvozka stačí jediné 
stlačenie tlačidla a KODIAQ 
sa zmení z pohodlného 
dopravného prostriedku 
na majstra serpentín.



Aká veľká je vaša rodina? Verzia modelu 
KODIAQ s voliteľným tretím radom 
sedadiel poľahky prevezie až siedmich ľudí. 
Elegantný a funkčný interiér vzbudzuje 
dôveru a evokuje pokojné prostredie. 
Takto si ešte lepšie vychutnáte spojenie 
s priateľmi a rodinou na výletoch 
za dobrodružstvami.

PRIESTOR 
PRE VŠETKÝCH



Rodičia, deti, psi, plyšové medvede, hračky, jedlo a nepredvídateľné situácie – s tým 
všetkým treba počítať na cestách s rodinou. A aj keď je akokoľvek divoko, KODIAQ 
to zvládne. Priestranný, flexibilný a robustný model KODIAQ je pripravený zvládnuť všetko, 
čo mu príde do cesty.

VŠETKO PRE RODINU

Spací balíček
Vďaka spaciemu balíčku si cestujúci na zadných sedadlách 
pohodlne pospia na dlhých cestách. Súčasťou balíčka sú 
variabilné opierky hlavy bočných sedadiel na pohodlné uloženie 
hlavy počas spánku a prikrývky.

Jumbo Box
Priestranný úložný priestor sa nachádza v prednej lakťovej 
opierke. Môžete v ňom bezpečne uložiť elektroniku alebo 
chladené potraviny, aby zostali vždy čerstvé. Na stredovej konzole 
sa nachádza dvojitý držiak na nápoje.

Ochrana hrany dverí
Pri otvorení všetkých bočných dverí sa vysunie plastový 
pás a prekryje ich okraj. KODIAQ tak chráni sám seba pred 
poškodením a je zároveň ohľaduplný k iným vozidlám. 

Elektrická detská poistka
Stačí jedno stlačenie tlačidla a cestovanie vašich detí bude  
ešte bezpečnejšie. Detská poistka im zabráni otvoriť zadné  
okná a dvere.

Dve detské sedačky
Vaše deti budú na zadných sedadlách v absolútnom pohodlí 
a bezpečí. Aj usádzanie detí do sedadiel je pohodlné vďaka 
veľkým bočným dverám a priestoru na zadných sedadlách.  

Batožinový priestor
Pohľad za piate dvere vás nadchne, lebo KODIAQ ponúka bezkonkurenčný objem batožinového priestoru. V prípade 
päťmiestnej verzie máte k dispozícii 720 litrov batožinového priestoru; ak sú zadné sedadlá sklopené, je to až  
2 065 litrov. Preto ho voláme „Dokonalý kufor“.



Model KODIAQ je pomenovaný podľa 
majestátneho medveďa kodiaka, ktorý obýva 
rovnomenný ostrov na Aljaške. Tieto medvede sú 
statné, robustné a zvládnu každý terén – práve to 
je inšpirácia pre náš najnovší SUV.





facebook.com/skoda

www.skoda-auto.sk 

AK SA VÁM O ŇOM DOBRE ČÍTA, 

EŠTE LEPŠIE SA VÁM NA ŇOM BUDE JAZDIŤ

WWW.SKODA-AUTO.SK/KODIAQ

Pozrite si katalógy ŠOP 
na stránkach 
www.skoda-auto.sk/
prislusenstvo/sop-katalog/Katalógy

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Servis na pomoc 
pri vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manual na prístup 
ku kompletnému manuálu 
vášho vozidla.


