
Nová ŠKODA KODIAQ štartuje na Slovensku 
s cenou od 21 690 €  
 
› Nové veľké SUV ŠKODA KODIAQ na slovenskom trhu už od 21 690 € 
› Akčné pakety Plus s atraktívnou cenovou výhodou  
› Autorizovaní partneri značky ŠKODA na Slovensku už prijímajú objednávky 
 
Bratislava, 16. november 2016 – Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko dnes 
predstavila ceny nového veľkého SUV a spustila Car Configurator na svojej 
webstránke. ŠKODA KODIAQ štartuje na sume 21 690 € vo výbave Active 
s motorom 1,4 TSI  s výkonom 92 kW (125 k). Zákazníci si môžu vybrať aj 
atraktívne pakety Plus s bohatou výbavou za zvýhodnenú cenu. Novinku je 
možné už od dnešného dňa objednať u všetkých autorizovaných partnerov 
značky ŠKODA na Slovensku.  
 
„ŠKODA KODIAQ začína rozsiahlu ofenzívu automobilov SUV značky ŠKODA. Na 
slovenský trh vstúpi s tým najlepším, čo značka ponúka – s atraktívnym dizajnom, 
mimoriadnou ponukou priestoru, praktickými riešeniami a inovatívnymi technológiami, 
ktoré sú známe z vyšších automobilových tried. So službami ŠKODA Connect bude 
zároveň prvým plne online modelom našej značky. To všetko  s tradične najlepším 
pomerom ceny a ponúkanej hodnoty v segmente,“ hovorí Ing. Marek Růžička, konateľ 
spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.  
 
Prelomový model značky, ŠKODA KODIAQ, prichádza v základnej výbave Active 
s atraktívnou cenou 21 690 €, moderným benzínovým motorom 1,4 TSI 92 kW     
(125 k) a šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. Od tohto stupňa je možné objednať 
aj pohon všetkých kolies. Základná dieselová motorizácia 2,0 TDI 110 kW (150 k) so 
sedemstupňovou automatickou prevodovkou DSG začína na cene 27 290 €. Model 
ponúkne v základe rozsiahlu bezpečnostnú výbavu, v ktorej nechýba okrem iného 
elektronický stabilizačný systém ESC s multikolíznou brzdou, 7 airbagov, systém Front 
assist, Speedlimiter alebo systém ochrany chodcov. Samozrejmosťou je strešný nosič, 
elektronická parkovacia brzda alebo systém Štart&Stop s rekuperáciou brzdnej energie. 
Komfortná výbava zahŕňa aj klimatizáciu s peľovým filtrom alebo rádio SWING s 6,5-
palcovým dotykovým displejom, ôsmimi reproduktormi, slotom na SD kartu a USB. 
Nechýba informačný displej Maxi DOT alebo signalizácia vzdialenosti pri parkovaní vzadu. 
Sedadlá druhého radu sú delené v pomere 60:40 s  horizontálnym posunom v rozsahu 
180 mm s nastaviteľným sklápacím operadlom (v pomere 40:20:40). V 7-miestnej verzii 
navyše s funkciou Easy-Entry u krajných sedadiel druhého radu, ktorá umožňuje 
jednoduché sklopenie operadiel a posunutie sedadla pre pohodlné nastupovanie. 
 
Výbavu Active si môžu zákazníci za zvýhodnenú cenu 599 € rozšíriť o atraktívny paket 
Active Plus v hodnote 951 €, ktorý obsahuje 17 palcové disky MITYKAS z ľahkej zliatiny, 
tempomat a lakťovú opierku vpredu.  
 
Výbavový stupeň Ambition začína na sume 27 290 € pre verziu s benzínovým motorom 
1,4 TSI 110 kW (150 k) a šesťstupňovou automatickou prevodovkou DSG. 
S dieselovou motorizáciou 2,0 TDI 110 kW (150 k) a sedemstupňovou automatickou 
prevodovkou DSG je v strednej výbave k dispozícii od 29 290 €. Oproti verzii Active 
ponúkne okrem iného navyše 17 palcové disky RATIKON z ľahkej zliatiny, dvojzónovú 



automatickú klimatizáciu Climatronic, svetelný a dažďový senzor, rádio BOLERO, 
rozhranie SmartLink+, hlasové ovládanie a ICC (In-Car-Communication), tempomat, 
bezkľúčové štartovanie EASY START, elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s 
osvetlením nástupného priestoru, vyhrievanie predných sedadiel alebo výsuvné 
ostrekovače svetlometov.  
 
K výbave Ambition je možné za zvýhodnenú cenu 599 € doobjednať paket Ambition 
Plus v celkovej hodnote 1 133 €, s 18 palcovými diskami ELBRUS z ľahkej zliatiny, 
bezkľúčovým odomykaním, zamykaním a štartovaním KESSY, alarmom so SAFE 
systémom a s prednými parkovacími senzormi. 
 
Najvyšší stupeň Style štartuje na cene 29 390 € s motorom 1,4 TSI 110 kW (150 k) a 
šesťstupňovou automatickou prevodovkou DSG. Základnú dieselovú motorizáciu 2,0 
TDI 110 kW (150 k) so sedemstupňovou automatickou prevodovkou DSG je možné 
objednať od 31 390 €. Navyše ponúkne štýlové 18 palcové disky EVEREST z ľahkej 
zliatiny, full LED hlavné svetlomety s funkciou AFS, LED hmlové svetlomety s Corner 
funkciou, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, navigačný systém 
AMUNDSEN s mapami Európy, rozhranie SmartLink+, hlasové ovládanie, podporu WLAN 
+ICC, top verziu LED zadných svetlometov, bezkľúčové odomykanie, zamykanie 
a štartovanie KESSY, alarm so SAFE systémom, parkovacie senzory vpredu, vonkajšie 
spätné zrkadlá s pamäťou a automatickým stmievaním, strešný nosič v striebornej farbe 
alebo farebný displej Maxi DOT.  
 
Pre výbavu Style sú určené tri atraktívne pakety. Paket Style Plus za zvýhodnenú 
cenu 699 € obsahuje navyše výbavu v hodnote 1 567 €, a to ambientné osvetlenie 
interiéru, interiérový dekor Zebra Flow Black Emboss, adaptívny tempomat do 160 km/h, 
vyhrievaný volant, zadnú parkovaciu kameru a virtuálny pedál pre elektrické otváranie a 
zatváranie piatych dverí. Paket Style Safety ponúka asistenčné systémy LANE ASSIST 
(systém udržiavania v pruhu), BLIND SPOT DETECT (stráženie mŕtveho uhla), AUTO 
LIGHT ASSIST (automatické prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel), adaptívny 
podvozok a voľbu jazdného profilu 4x4 s Off road funkciou, vrátane personalizácie (3 x 
kľúč). To všetko v celkovej hodnote 2 231 € za zvýhodnenú cenu 1 399 €.  
Paket Style Comfort obsahuje za zvýhodnenú cenu 1 289 € navyše výbavu 
v hodnote 2 051 € vrátane poťahu sedadiel v prevedení Alcantara/koža/umelá koža, 
trojzónovej automatickej klimatizácie Climatronic a elektricky nastaviteľného sedadla 
spolujazdca.      
  
ŠKODA KODIAQ prichádza na trh s paletou piatich agregátov, ktoré tvoria dva dieselové 
motory 2,0 TDI s výkonom 110 kW (150 k) a 140 kW (190 k) a tri benzínové 
motory - 1,4 TSI s výkonom 92 kW (125 k) a 110 kW (150 k) a 2,0 TSI 132 kW 
(180 k). V závislosti od konkrétnych motorizácií môže byť automobil vybavený buď 
šesťstupňovou manuálnou prevodovkou alebo automatickou prevodovkou DSG so 
šiestimi alebo siedmimi stupňami, za ktorú si zákazníci priplatia 2 000 €. Pre väčšinu 
motorizácií je k dispozícii pohon 4×4 s elektronickým riadením za príplatok 2 200 €. 
 
Svojimi rozmermi sa ŠKODA KODIAQ pohybuje na hornej hranici segmentu kompaktných 
vozidiel SUV. Celková dĺžka je 4 697 mm, šírka 1 882 mm, výška (vrátane 
strešného nosiča) 1 676 mm a rázvor 2 791 mm. S objemom 720 až 2 065 l (pri 
sklopení zadných sedadiel) disponuje najväčším batožinovým priestorom vo svojej triede.  
 



Celkovo novinka ponúka viac ako 30 Simply Clever riešení, vrátane siedmich úplne 
nových. Medzi ne patrí napríklad výsuvná plastová ochrana hrán dverí. Na želanie môže 
byť KODIAQ, ako prvý automobil ŠKODA, vybavený aj elektrickou detskou 
bezpečnostnou poistkou pre zadné dvere, palubnou komunikačnou jednotkou ICC alebo 
balíkom spánok so špeciálnymi hlavovými opierkami.  
 
ŠKODA svoje veľké SUV vysiela na cesty s bohatou paletou asistenčných 
a bezpečnostných systémov, z ktorých mnohé sú známe z vyšších automobilových tried. 
So svojím riešením infotainmentu a konektivity ŠKODA Connect ukazuje veľké SUV, čo 
znamená byť neustále online. ŠKODA Connect sa delí na dve kategórie. Služba 
Infotainment Online zabezpečuje navigáciu a informácie v reálnom čase. Care 
Connect slúži k vzdialenému prístupu k autu a asistenčným službám. Najdôležitejšou 
funkciou služieb Care Connect je núdzové volanie (Emergency Call/eCall), ktoré je 
súčasťou štandardnej výbavy. 
 
Všetci autorizovaní partneri značky ŠKODA na Slovensku prijímajú od dnešného dňa 
objednávky na nové veľké SUV. Nová ŠKODA KODIAQ bude k dispozícii s predĺženou 
zárukou na 5 rokov alebo do 100 000 km a inovatívnymi službami ako je doživotná 
garancia mobility Premium či Servisné balíky (doplnková výbava).  
 
 
 
 
Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte: 
Roman Rajtár, PR manager, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 
Roman.rajtar@skoda-auto.sk; +421 904 701 339 
 
Ďalšie informácie pre média nájdete na: https://media.skoda-auto.com 
prihl. meno: novinar sk, heslo: slovensko 
 
 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z najstarších automobiliek na svete. Spoločnosť založená v roku 1895, v období počiatkov 

automobilu,  dodnes sídli v Mladej Boleslavi,  
› má v súčasnosti nasledujúce modelové rady osobných automobilov: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roku 2015 dodala zákazníkom celosvetovo viac ako 1 milión automobilov,  
› od roku 1991 patrí Volkswagenu, jednému z globálne najúspešnejších automobilových koncernov. ŠKODA 

AUTO v koncernovom zväzku samostatne vyrába a vyvíja okrem vozidiel aj komponenty ako motory a 
prevodovky,  

› prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike; vyrába v Číne, Rusku, na Slovensku a v Indii väčšinou 
prostredníctvom koncernových partnerstiev, ďalej tiež na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s 
lokálnymi partnermi, 

› zamestnáva celosvetovo viac ako 26 600 pracovníkov a je aktívna na viac ako 100 trhoch. 
 
 


