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UVOD
NOV TIP TERENSKEGA VOZILA
V naši naravi je, da želimo biti v stiku z naravo 
in ljudmi. Če vas sodobno življenje odvrača od 
tega, kar je najpomembnejše, vas lahko ŠKODA 
KODIAQ s tem znova poveže.

ŠKODA KODIAQ predstavlja povsem novo 
vizijo terenskega vozila - je robusten in estetsko 
dovršen hkrati. S svojim štirikolesnim pogonom 
z lahkoto premaguje vse vrste terena, zaradi 
številnih funkcij povezljivosti, prostornosti in 
udobja pa je nadvse primeren za nepozabna 
družinska doživetja. 

KODIAQ je še en primer naše filozofije 
izdelovanja čudovito oblikovanih avtomobilov, ki 
jih je vedno pravi užitek voziti.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.







   ZUNANJOST
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Pripravljen na spopadanje z najzahtevnejšimi razmerami – ŠKODA 
KODIAQ izžareva veličastno moč. Njegove natančne, ostre 
linije razkrivajo značilen, čustven in brezčasen oblikovalski jezik 
terenskih vozil Škoda. Naj gre za njegove podrobnosti ali celoto, 
oblika in funkcionalnost sta popolnoma skladni. KODIAQ je 
mišičasti lepotec, ki združuje robustno karoserijo z impresivnimi 
terenskimi zmogljivostmi.

LUČI IN MEGLENKE 
Zasnova luči je ena od značilnosti modela ŠKODA 
KODIAQ. Meglenke so nameščene relativno 
visoko, kar zmanjšuje možnost poškodb in jasno 
izraža njegove terenske ambicije.

LEPA
ZVER
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ZADNJA STRAN 
Srebrno-črni strešni nosilci še poudarjajo 
estetsko zunanjost. Navpični črni zaključki od 
strešnega spojlerja do zadnjega stekla izboljšujejo 
aerodinamiko. Zadnji luči segata globoko v bok 
vozila in tako odlično osvetljujeta vozilo tudi s strani.

BOČNA STRAN
Ostri robovi v kombinaciji z gladkimi površinami 
ustvarjajo edinstvene pogoje za učinkovito 
prepletanje svetlobe in sence. Pravokotni oboki 
koles in pravokotne zaščitne zavesice razkrivajo, 
da se KODIAQ znajde tudi na umazanih cestah. 
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OKRASNE LETVE PRAGOV
Vrhunsko estetiko vozila dopolnjujejo okrasne letve 
z napisom KODIAQ.

PLASTIČNA OKRASNA LETEV  
Letev med odsevniki ima estetsko in praktično 
funkcijo. Zaokroža rob prtljažnika in varuje odbijač 
pred poškodbami pri nalaganju tovora. Od blizu je 
vidna njena mrežna struktura.
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PANORAMSKO STREŠNO OKNO
KODIAQ odpira nova obzorja z električno 
pomičnim panoramskim strešnim oknom, ki 
povečuje občutek prostornosti.



LUČI
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UMETNOST
OSVETLITVE

FULL LED ŽAROMETA
Z AFS IN LED MEGLENKAMA
Za KODIAQ sta na voljo dve vrsti žarometov in 
meglenk. V najboljši različici so v celoti izdelani v 
LED tehnologiji. Full LED žarometa zagotavljata 
visoko zmogljivost in energijsko učinkovitost. AFS 
(prilagodljiv sistem prednjih žarometov) prilagaja 
intenzivnost svetlobe v skladu s specifičnimi 
razmerami (npr. vožnja po mestu, avtocesti ali v 
dežju). Glavna žarometa vključujeta tudi estetske LED 
dnevne luči. V slabih svetlobnih razmerah prideta do 
izraza LED meglenki, ki zagotavljata največjo varnost.

Inovativna kristalna struktura in inovativna tehnologija. Osvetljen 
KODIAQ s svojo skrivnostno lepoto naredi impresiven vtis in 
predstavlja brezkompromisno utelešenje načela »videti in biti 
viden«.
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ZADNJI LED LUČI
Zadnji luči sta standardno v izvedbi LED, njuna kristalna 
struktura pa se navezuje na češki kubizem in steklarsko 
tradicijo. Ostre linije in značilna C-oblika, ki je tipična za 
vozila ŠKODA, še poudarjajo samozavest vozila.





 NOTRANJOST
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NOTRANJA 
LEPOTA

AMBIENTALNA OSVETLITEV
Sami lahko izberete najljubšo barvo in 
si tako vsak dan popestrite z drugim 
barvnim odtenkom. Izbirate lahko med 
10 različnimi barvami.

OSVETLITEV PROSTORA ZA NOGE 
Diskretna osvetlitev udoben prostor 

spremeni v izjemnega. Izkusite 
neprekosljivo udobje notranje osvetlitve in 

uživajte na svojem potovanju.

Zelena ambientalna osvetlitev Modra ambientalna osvetlitev Rdeča ambientalna osvetlitev

Naredite prostor udoben in prijeten s pomočjo 
ambientalne osvetlitve notranjosti vozila 
ter s tem poskrbite za odlično počutje med 
potovanjem.



2121
N

o
tr

an
jo

st



POVEZLJIVOST
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Zahvaljujoč storitvam Infotainment Online boste vedno v stiku 
s svetom in razmerami na cesti. Vključuje navigacijo, prometne 
informacije, cene goriva, razpoložljiva parkirišča, vreme in še veliko 
drugega. 

PODATKI O VOŽNJI*
Na posebnem strežniku se hranijo informacije 
o potovanju, kot so povprečna poraba goriva, 
povprečna hitrost vožnje, razdalja in čas potovanja. 
Prikaz podatkov o vožnji vam omogoča pregled vseh 
vaših potovanj.

LOKACIJA PARKIRNEGA MESTA* 
Poiščite natančno lokacijo svojega vozila na velikih 
parkiriščih s svojim mobilnim telefonom skupaj z 
naslovom, časom in datumom parkiranja.

ŠKODA CONNECT: 
NA POTI S SVETOVNIM 
SPLETOM
KODIAQ vam pomaga, da ostanete povezani, kjerkoli že 
ste. Biti popolnoma in stalno povezan ne pomeni le dostopa 
do zabave in informacij, ampak tudi morebitno pomoč na 
poti. ŠKODA CONNECT so vaša vrata v svet neomejenih 
komunikacijskih možnosti.



* Določene storitve delujejo v primeru, da je na voljo ustrezna informacijska infrastruktura. Razpoložljive storitve se od države do države lahko razlikujejo.
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GUMB ZA KLIC V SILI
Povezljivost v vozilu ŠKODA KODIAQ 
vključuje tudi klic v sili. Sistem za klic v sili se 
aktivira s pritiskom na gumb na stropu vozila. 
V primeru hujše prometne nezgode se klic v sili 
sproži samodejno.

BENCINSKE ČRPALKE* 
Dobite lahko informacije o vrsti in oddaljenosti 

bencinskih črpalk ter trenutnih cenah goriva. 
Te informacije se prikazujejo v realnem času. 
Sistem samodejno zaznava in prikazuje vrsto 

goriva, ki ga uporablja vozilo. 

 VREME*
Prejmite zadnje vremensko 

poročilo o trenutni lokaciji 
ali destinaciji, vključno s 

podrobno vremensko 
napovedjo in opozorili.
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SMART LINK+ 
S sistemom SmartLink+ (ŠKODA 
Connectivity, ki podpira MirrorLink®, 
Apple CarPlay in Android Auto) lahko 
voznik med vožnjo prek radia varno 
uporablja mobilni telefon. Poleg tega 
podpira vse nameščene aplikacije, ki so 
potrjene kot varne za uporabo v vozilih 
in delujejo z MirrorLink®, Apple CarPlay 
ali Android Auto. Sistem SmartLink+ 
vključuje tudi funkcijo SmartGate. Z njo 
lahko svoj pametni telefon povežete 
z avtomobilom prek signala WiFi, da 
imate dostop do zanimivih podatkov o 
vožnji, na primer o porabi, vozni dinamiki 
ali servisiranju.

INFOTAINMENT

Infotainment je skokovito napredoval: Lahko se veselite atraktivno 
zasnovane platforme in številnih neverjetnih funkcij, medtem ko se 
KODIAQ brezhibno sinhronizira z zunanjimi napravami.  Kar je še bolje: 
vaši otroci se med potjo ne bodo nikoli dolgočasili. 

MyŠKODA APP 
Spoznajte Paula, interaktivnega pomočnika 
aplikacije MyŠKODA App (za operacijske 
sisteme Android ali iOS), ki vam lahko pomaga v 
številnih vsakodnevnih situacijah. Na primer pri 

pridobivanju informacij o vašem vozilu ali pa vam poda celovit opis 
delovanja posameznih kontrolnikov in kontrolnih lučk itd. Paul lahko 
tudi spremlja datume v vašem opomniku. Tako vas lahko vedno 
opozori na bližnje sestanke in vam obenem pokaže pot do lokacije 
sestanka.
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Voznik je lahko le en, vendar lahko potniki prav tako uživajo 
v vožnji. Držalo za multimedijske naprave omogoča varno 
namestitev tablice na vzglavnik prednjega sedeža.

PREDAL ZA TELEFON 
PHONE BOX 
Ta praktični predal za 
mobilni telefon, ki se 
nahaja pred prestavno 
ročico, okrepi signal vašega 
mobilnega telefona. Hkrati 
med vožnjo brezžično polni 
mobilni telefon.

COLUMBUS 
Tridimenzionalni navigacijski sistem 
Columbus je opremljen z zaslonom, 
občutljivim na dotik. Naprava ponuja 
številne funkcije, vključno z Bluetooth, 
SmartLink+ in WiFi. Na voljo je tudi 
vgrajeni telefonski modul, ki je združljiv s 
hitrim internetom LTE. Odlično kakovost 
zvoka zagotavljajo štirje prednji in štirje 
zadnji zvočniki.

ZVOČNI SISTEM CANTON 
Uživajte absolutno čistost zvoka predvajane glasbe 
ali govorjenih besedil, ki ga zagotavlja zvočni sistem 
Canton z desetimi zvočniki, vključno z zvočnikom 
na armaturni plošči in globokotonskim zvočnikom v 
prtljažniku. Skupna izhodna moč je 575 W.





SIMPLY
     CLEVER
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MALI POMOČNIKI 
ŠKODA

STRGALO ZA LED
Strgalo za led je nameščeno na 
pokrovu rezervoarja za gorivo in 
ga ni težko namestiti nazaj, ko je 
mokro. Vozila so opremljena tudi 
z zaščito proti točenju napačnega 
goriva.

PREDAL ZA SHRANJEVANJE DEŽNIKA 
Dva predala z originalnima dežnikoma ŠKODA sta nameščena v 
obeh prednjih vratih vozila. Omogočata odtekanje vode, pri čemer 
notranjost vozila ostane suha.

ZAŠČITA ROBOV  VRAT 
Robovi vrat so zaščiteni s 
plastičnimi obrobami, ki se 
pomaknejo navzven, ko odprete 
vrata. Tako se KODIAQ sam zaščiti 
pred poškodbami, hkrati pa ne 
poškoduje drugih vozil. To je na 
primer izjemno primerno na ozkih 
parkirnih mestih.

DRŽALO ZA PARKIRNI LISTEK
Ko je treba odložiti parkirni 
listek na vidno mesto, je rešitev 
povsem preprosta. Vozilo je pod 
vetrobranskim steklom opremljeno 
z držalom za parkirni listek.

Življenje je lažje, če je oprema praktična.
KODIAQ vas razvaja s Simply Clever rešitvami, ki so 
domiselne in intuitivne hkrati.
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PROSTOR ZA VSE 
KAR JE POMEMBNO

JUMBO BOX
Velik predal za shranjevanje se nahaja v prednjem naslonjalu 
za roke. Vanj lahko varno shranite svoje elektronske naprave 
ali prigrizke, da ostanejo sveži. 

Otroci, medvedi, igrače, prigrizki ter situacije, ki jih 
ne morete predvideti – to je najpomembnejše, ko ste 
na poti z družino. In KODIAQ lahko obvladuje vse.

Predal Jumbo Box je lahko opremljen tudi z držali za 
pijačo in kovance.
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UNIBAG 
Odstranljiva vreča Unibag je zasnovana za prevažanje 
smuči ali smučarske deske. Namestite jo lahko v 
odprtino med prtljažnikom in potniško kabino.
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ZGORNJI PREDAL ZA SHRANJEVANJE
Ta presenetljivo prostoren predal z 
nagibnim pokrovom se nahaja v zgornjem 
delu armaturne plošče na sovoznikovi 
strani.

SPODNJI PREDAL ZA SHRANJEVANJE
Predal z nagibnim pokrovom v spodnjem 
delu armaturne plošče na sovoznikovi strani 
je mogoče ohladiti, da lahko med potjo vanj 
shranite osvežilne pijače za otroke.



35
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

PREDALA POD PREDNJIMA SEDEŽEMA
Skrit prostor za shranjevanje različnih majhnih predmetov 
se nahaja pod voznikovim in sovoznikovim sedežem. Na 
voljo za vozila z ročno nastavljivimi sedeži.

PREDAL ZA SONČNA OČALA
Praktičen predal se nahaja nad notranjim 
vzvratnim ogledalom.

DRŽALA ZA PIJAČO IN MOBILNI TELEFON 
Nismo pozabili na udobje potnikov v tretji vrsti sedežev. Ti bodo 
veseli držal, ki se nahajajo ob straneh prtljažnika.
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PREDALA V PREDNJIH VRATIH 
V prostornem predalu v vratih najdete držalo 
za 2,5-litrsko plastenko. V ta predal lahko 
namestite tudi koš za odpadke.

ODSEVNI TELOVNIKI 
Telovniki se lahko nahajajo v 
predalih prednjih ali zadnjih vrat 
tako da so vedno pri roki, ko jih 
potrebujete.

PREDAL NA VOZNIKOVI STRANI  
Voznik lahko uporablja praktičen 
predal za shranjevanje neposredno 
pod volanskim obročem.
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ZLOŽLJIVE MIZICE
Zložljiva mizica z držalom za pijačo je vgrajena v 
naslonjalih prednjih sedežev in se lahko uporablja za 
različne namene, ne le za odlaganje osvežilnih pijač.



Kako velika  je vaša družina? V modelu 
KODIAQ z dodatno tretjo vrsto sedežev  
se lahko prevaža največ sedem oseb.
Elegantna, funkcionalna notranjost vzbuja 
zaupanje in ustvarja miren ambient. 
Digitalna izboljšava zvoka olajša prenos 
voznikovega in sovoznikovega govora 
v zadnji del vozila. To omogoča boljše 
sporazumevanje z družino in prijatelji 
med potovanjem. 

SKUPNI PROSTOR
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PRTLJAŽNIK,
BREZ PRTLJAGE

NAVIDEZNO PEDALO 
Kako odprete ali zaprete vrata 
prtljažnika, če imate polne roke? 
Preprosto zanihajte z nogo pod zadnjim 
odbijačem in – hokus-pokus – vrata se 
odprejo samodejno. Navidezno pedalo 
omogoča dostop brez dotika in je na 
voljo ekskluzivno z električno krmiljenimi 
petimi vrati in sistemom KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System).

Pogled v prtljažnik je impresiven, saj KODIAQ ponuja 
nepremagljivo prostornost in izjemno prilagodljivost 
prtljažnika. Poleg tega ponujamo številne Simply Clever 
rešitve, ki jih lahko izberete v skladu s svojimi potrebami. 
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VLEČNA NAPRAVA 
KODIAQ je lahko opremljen z zložljivo vlečno 
napravo z električnim proženjem. Gumb se 
nahaja v prtljažniku. Vlečna zmogljivost vozila 
znaša največ 2,5 tone.

LED SVETILKA
Praktična odstranljiva LED svetilka 
se nahaja na levi strani prtljažnika. 
Svetilka se samodejno polni, medtem 
ko motor teče.

ELEKTRIČNO KRMILJENA PETA VRATA
Vrata se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb 
daljinskega upravljalnika ali na gumb na voznikovih 
vratih, kar je še posebej prikladno v slabem vremenu. 
Višino odpiranja vrat lahko prilagodite v skladu s 
svojimi potrebami. Na petih vratih je tudi gumb za 
njihovo zapiranje.
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PROSTOR ZA
PRIČAKOVANE GOSTE

PROSTORNINA 
V različici s petimi sedeži je na voljo 720 
litrov prtljažnega prostora in 2065 litrov s 
poklopljenimi zadnjimi sedeži. Nič čudnega, da se 
vozilo imenuje »velikoprostorec«. Zadnji sedeži se 
lahko poklopijo z gumbom za daljinsko zlaganje, 
ki se nahaja v prtljažniku.Notranjost s petimi sedeži
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KLJUKICE
Trpežne zložljive kljukice na 
straneh prtljažnika olajšajo 
prevažanje prtljage in 
zagotavljajo večjo varnost.

DVOSTRANSKA OBLOGA
Oblogo prtljažnika lahko obrnete z elegantno tkaninasto 
stranjo navzgor, če ne prevažate ničesar, kar bi umazalo 
vozilo in jo po potrebi preprosto obrnete na pralno 
gumijasto stran.

DVOJNO DNO 
Dvojno dno zviša dno prtljažnika na raven 
nakladalnega roba, kar olajša zlaganje prtljage v 
in iz avta. Hkrati zagotavlja diskreten prostor za 
shranjevanje pod zgornjim prtljažnim dnom.

SET MREŽ
Ena vodoravna in dve navpični mreži 
povečujejo prilagodljivost prtljažnika 
in trdno varujejo tovor.
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PROSTORNINA
Kadar ne načrtujete potovanja z vsemi potniki in 
potrebujete prostor za prevoz prtljage, lahko preprosto 
ustvarite velik prtljažni prostor. Če poklopite tretjo vrsto 
sedežev, dobite 630 litrov prtljažnega prostora. Če 
poklopite še drugo vrsto sedežev, dobite skupno 2005 
litrov prtljažnega prostora.  

PROSTOR ZA
NEPRIČAKOVANE GOSTE
Notranjost s sedmimi sedeži
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Različica s sedmimi sedeži je opremljena s praktičnimi dodatki, ki 
naredijo vozilo še bolj vsestransko. V prtljažniku so kljukice za set mrež, ki 
omogočajo pritrditev prtljage, da ne drsi po vozilu. 

PRITRDILNI ELEMENTI 
Pritrdilni elementi poskrbijo, da prtljaga 
med vožnjo ne drsi po prtljažniku. Če jih ne 
uporabljate, so shranjeni v predalih za koloteki.

KLJUKICE
Na zložljive kljukice lahko obesite torbe in ob koncu 
potovanja bo še vedno vse na svojem mestu.

DVOJNO DNO
Pri uporabi tretje vrste 
sedežev je treba odstraniti 
rolo prtljažnika. V vozilu 
je prostor za shranjevanje 
prtljažnega roloja, da vam ga 
ni treba pustiti doma v garaži.



UDOBJE
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KESSY
Vozila s sistemom 
KESSY (Keyless Entry, 
Start and exit System) so 
opremljena s tipko Start-
Stop, ki omogoča zagon 
in izklop motorja brez 
ključa.

OGREVANJE VOLANA 
Večfunkcijski usnjeni volan, s katerim lahko upravljate radio, telefon 
in alternativno tudi menjalnik DSG (Direct Shift Gearbox), lahko 
vključuje tudi funkcijo ogrevanja, ki jo upravljate z infotainment 
sistemom. Tri ravni intenzivnosti ogrevanja vam zagotavljajo izjemno 
udobje. 

UDOBJE JE VAŠ 
SOPOTNIK
Z vozilom KODIAQ postane rutinska vožnja izjemno prijetno 
doživetje. Privoščite si razkošje med vožnjo v službo ali v 
trgovino, privoščite pa ga tudi otrokom, ko jih peljete v šolo 
ali na izlet k prijateljem. 



49

VSTOPNI LED SVETILKI 
Vstopni svetilki s svetlečimi diodami, ki sta namenjeni osvetlitvi 
območja okrog vrat, sta nameščeni na zunanjih ogledalih. 

TEMPOMAT
Poleg ohranjanja predhodno 
izbrane hitrosti vožnje lahko s 
tempomatom tudi povečate 
ali zmanjšate hitrost, ne da bi 
pritisnili na pedalo za plin oz. 
zavoro.

PRANJE ŽAROMETOV 
Vgrajene teleskopske šobe za 
čiščenje žarometov enostavno 
odstranijo prah in umazanijo.

NASTAVITVE PO MERI
Infotainment  sistem različnim voznikom omogoča, da si sisteme v vozilu nastavijo po meri. 
Nastavitve po meri vključujejo način vožnje, električno nastavljiv voznikov sedež, klimatsko 
napravo, radio in navigacijski sistem. Vozilo z možnostjo nastavitve po meri ima tri ključe. Ko 
s ključem odklenete vozilo, se funkcije samodejno nastavijo v skladu z vašimi shranjenimi 
nastavitvami.
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PREDPRAŽNIKI LOUNGE STEP 
Predpražnik za noge z naklonom je 
pritrjen na tekstilno talno oblogo. 
Z njim postane daljše potovanje 
prijetnejše.

TRIPODROČNA KLIMATSKA NAPRAVA 
Tripodročna klimatska naprava Climatronic vam omogoča 
nastavljanje različnih temperatur za voznika, sopotnika in 
potnike na zadnjih sedežih. Opremljena je tudi s senzorjem 
vlage, ki preprečuje rosenje vetrobranskega stekla.

POKLOPNO NASLONJALO
Poklopno naslonjalo sovoznikovega 
sedeža vozilu zagotavlja še večjo pri-
lagodljivost in omogoča prevažanje 
predmetov izjemnih dimenzij.
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ZADNJA STRAN JUMBO BOX-a 
Na zadnji strani Jumbo Box-a se nahajata 
230-voltna vtičnica in vtičnica USB. Če je 

vozilo opremljeno s tripodročno klimatsko 
napravo, se tukaj nahajajo kontrolniki za 

področje zadnjih sedežev.

SENČILI ZA ZADNJI STRANSKI OKNI 
Mehanski roleti bistveno povečata udobje potnikov na zadnjih 
sedežih v sončnem vremenu. 

SPALNI PAKET 
S spalnim paketom lahko potniki na zadnjih sedežih med dolgim 
potovanjem sladko spijo. Vključuje prilagodljivi naslonjali za glavo 
na stranskih sedežih, ki udobno podpirata glavo med spanjem in pa 
odejo.



VARNOST
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Storili smo vse, da bi vi lahko varno prispeli na cilj. 
KODIAQ prihaja s številnimi asistencami, ki omogočajo, 
da se lahko hitro odzovete v različnih nepredvidljivih 
situacijah. Nekateri sistemi lahko celo bistveno zmanjšajo 
možnost oz. posledice morebitnega trčenja.

OGLED OKOLICE VOZILA (AREA VIEW)
Za volanom se boste počutili veliko samozavestneje s štirimi 
kamerami, ki zaznavajo prostor okoli celotnega vozila. Nameščene 
so v prednji rešetki, zunanjih ogledalih in ročaju petih vrat. Slika se 
prenaša v realnem času na zaslon infotainment sistema, da se lahko 
hitro odzovete na razmere na cesti. 

PARKIRNA ASISTENCA
Olajšajte si zapleteno parkiranje 
vozila v ozke parkirne prostore 
s sistemom parkirne asistence. 
Ta samodejno izbere ustrezno 
parkirno mesto med vzporedno ali 
pravokotno parkiranimi vozili. Za 
vzporedno parkiranje potrebuje 
prostor, ki je le 60 cm daljši od 
vozila.

PRIROČNA POMOČ 
NA DOSEGU ROKE
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POMOČ V PROMETNIH ZASTOJIH
(TRAFFIC JAM ASSIST)
Sistem pomoči v prometnih zastojih olajšuje vožnjo 
modelov s samodejnim menjalnikom DSG. Z 
upravljanjem motorja, zavor in krmiljenja posnema 
speljevanje, zaviranje in zavijanje okoliških vozil (pri 
hitrostih do 60 km/h).

POMOČ PRI VOŽNJI
S PRIKOLICO
(TRAILER ASSIST) 
Morate parkirati vozilo s prikolico? 
S pomočjo sistema Trailer Assist 
je manevriranje s prikolico lažje in 
varneje. Sistem nadzira vozilo pri 
počasni vzvratni vožnji
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POMOČ PRI VOŽNJI
(TRAVEL ASSIST) 
Ta sistem povezuje  

funkcije večfunkcijske kamere 
in navigacijskega sistema za 

prepoznavanje in prikaz določenih 
prometnih znakov na zaslonu Maxi 

DOT in zaslonu za navigacijo.

POMOČ V PRIMERU
UTRUJENOSTI VOZNIKA
(DRIVER ALERT)
Ta pametni sistem ovrednoti 
podatke senzorjev servokrmiljenja 
in tako zazna voznikovo utrujenost. 
Na zaslonu Maxi DOT se takoj pojavi 
opozorilno sporočilo, ki predlaga 
počitek.

SAMODEJNO UPRAVLJANJE LUČI
(AUTO LIGHT ASSIST) 
Sistem Light Assist samodejno vklopi in izklopi nezasenčene 
žaromete in s tem poveča udobje in varnost v prometu.
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OPOZORILO O VOZILIH ZA 
AVTOM
(REAR TRAFFIC ALERT) 
Ta sistem, ki je del sistema za 
zaznavanje vozil v mrtvem kotu, 
uporablja iste radarske senzorje, 
vam pomaga pri vzvratni 
vožnji s parkirnega mesta v 
slabi vidljivosti. Pri tem lahko 
samodejno aktivira tudi zavore, 
če zazna nevarnost trka.

ZAZNAVANJE VOZIL V MRTVEM KOTU
(BLIND SPOT DETECT) 
Sistem zaznavanja vozil, ki se nahajajo v mrtvem kotu deluje s pomočjo radarskih 
senzorjev v zadnjem odbijaču in nadzoruje očem skrita območja ob vozilu ali za 
njim. Sistem upošteva hitrost in oddaljenost vozil v okolici in z optičnimi ali zvočnimi 
signali po potrebi ustrezno opozori voznika.

AKTIVNI TEMPOMAT
Deluje s pomočjo radarske naprave v 

prednji rešetki in poleg svoje osnovne 
funkcije nadzora hitrosti vožnje 

vzdržuje varno razdaljo do spredaj 
vozečih vozil.

POMOČ PRI
PREPREČEVANJU
NENADZOROVANE
MENJAVE VOZNEGA PASU 
(LANE ASSIST)
Sistem preprečuje 
nenadzorovane nenadne 
menjave voznega pasu, ki so 
lahko posledica utrujenosti in so 
pogost vzrok hudih prometnih 
nesreč. Sistem se prikazuje na 
zaslonu Maxi DOT.
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VARNOSTNA BLAZINA ZA ZAŠČITO KOLEN 
Ta varnostna blazina, ki je nameščena 
pod volanskim drogom, zaščiti 
voznikova kolena in goleni.

SPREDNJA VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA VARNOSTNA BLAZINA 
Medtem ko je voznikova varnostna blazina nameščena v sredini volana, je 
varnostna blazina pred sopotnikom vgrajena v armaturno ploščo. Slednjo 
je po potrebi mogoče deaktivirati, če na sopotnikov sedež namestite 
otroški sedež.

NAJPREJ VARNOST. 
IN NATO...
V morebitnih nevarnih situacijah, pri katerih voznik 
ne more vplivati na izid, vzamejo stvari v roke 
sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti, kot 
so varnostne zračne blazine. KODIAQ ima lahko 
največ devet varnostnih blazin.
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VARNOSTNE BLAZINE ZA ZAŠČITO GLAVE
Ob aktiviranju varnostne blazine za zaščito glave 
oblikujejo steno, ki varuje potnike spredaj in zadaj 
pred poškodbami glave.

STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE SPREDAJ IN ZADAJ 
Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj varujejo medenico 
in prsni koš voznika ter drugih potnikov ob bočnem trku.
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ELEKTRIČNA OTROŠKA VARNOSTNA 
KLJUČAVNICA 
Le pritisnite na gumb in otroci bodo še 
bolj varni. Varnostna ključavnica otrokom 
preprečuje odpiranje oken in vrat.

PROSTOR ZA OTROKE 
Otroci med vožnjo v zadnjem delu 

vozila uživajo popolno varnost in 
udobje. Nameščanje otrok v otroške 

sedeže je prijetno opravilo tudi zaradi 
velikih stranskih vrat in prostornosti 

zadnjega dela vozila. Zadnji sedeži so 
pripravljeni za dva otroška sedeža z 

varnostnim sistemom Isofix.

VARUJE OTROKE

KODIAQ je odlična izbira za vsakogar, ki želi poskrbeti za 
varnost otrok v prometu. Zanesljiva in robustna karoserija, 
ki je opremljena s številnimi naprednimi varnostnimi 
elementi, varuje male potnike v vseh okoliščinah. Uživajte v 
občutku varnosti in brezskrbnosti.
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ZMOGLJIVOST
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DINAMIČNO URAVNAVANJE PODVOZJA (DYNAMIC CHASSIS CONTROL) 
Sistem dinamičnega uravnavanja podvozja se nenehno odziva na različne vozne situacije (zaviranje, pospeševanje, zavijanje) ter ustrezno 
prilagaja vzmetenje in krmiljenje. Kot del menija infotainment sistema omogoča vašim zahtevam ustrezno izbiro ene od šestih nastavitev 
načina vožnje: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual ali Snow (ekskluzivno za 4x4). Pritisk na gumb zadošča, da se KODIAQ iz udobne 
kočije prelevi v mojstra za ovinkaste ceste.

SILA
NARAVE

Vsaka družina ima svoje veselje: pogoste vožnje v gore ali vožnje 
po avtocestah.  Vleka prikolice. Urbana pustolovščina ali terenska 
ekspedicija. Za karkoli se že odločite, mi imamo pravo alternativo 
za vsako družino. In v vseh primerih ponujamo dinamičnost v 
kombinaciji z odlično porabo goriva.
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MENJALNIK
Glede na različico motorja je vozilo 
lahko opremljeno s 6-stopenjskim 

ročnim menjalnikom ali s 6- 
ali 7-stopenjskim samodejnim 

menjalnikom DSG 
(Direct Shift Gearbox).

DIZELSKI MOTORJI 
Skladno z okoljem in emisijskim standardom (EU6) dizelski 
motorji z močjo 85 kW, 110 kW in 140 kW uporabljajo selektivno 
katalitično redukcijo. Ta sistem vbrizgava AdBlue® za zmanjšanje 
dušikovih oksidov (NOx). Prostornina rezervoarja za AdBlue® je 
13,7 l, njegova poraba pa je odvisna od načina vožnje.

BENCINSKI MOTORJI 
Na voljo so bencinski motorji z močjo 92 
kW, 110 kW in 132 kW. Zanimiva opcija 
je motor 2.0 TSI/132 kW z B-ciklom, 
zasnovan za zmanjšanje porabe goriva 
in ravni emisij z delovanjem pri delni 
obremenitvi.
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Štirikolesni pogon upravlja medosna elektronsko nadzorovana večlamelna sklopka. Sklopka zadnje preme 
je avtomatska, tako da lahko v normalnih razmerah vozilo izkoristi prednosti pogona na sprednji kolesi, v 
ekstremnih razmerah pa odličen oprijem s štirikolesnim pogonom.

PRILAGODLJIV 
VSAKEMU OKOLJU

KODIAQ s štirikolesnim pogonom ima pustolovski duh 
in velik potencial. Seveda boste navdušeni nad njegovo 
vodljivostjo na vsakršni podlagi, vendar boste najbolj uživali 
v terenski vožnji. Hribi, globoke doline, gramoz, blato, sneg? 
Nobenih težav.
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DSG IN 4X4 
Kakršne koli razmere že premagujete, uživajte v 
absolutnem udobju in učinkoviti porabi goriva s 
štirikolesnim pogonom in s 6 ali 7-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom DSG (Direct Shift 
Gearbox).

NAČIN ZA TERENSKO VOŽNJO
Z inteligentnim sistemom za terensko vožnjo, ki je aktiven 
pri hitrosti vožnje do največ 30 km/h, lahko premagate 
tudi zahtevnejše terene. Deluje tako, da prilagodi delovanje 
motorja, elektronskih asistenčnih sistemov in sistemov 
za nadzor stabilnosti. Aktivirane funkcije se prikazujejo na 
zaslonu infotainment sistema.

NAČIN ZA VOŽNJO PO SNEGU
Različica s štirikolesnim pogonom 
vključuje tudi način vožnje po 
snegu, ki zagotavlja dobro 
vodljivost tudi na površinah s 
slabim oprijemom.





PRILAGODITEV PO MERI
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ACTIVE

ACTIVE ČRNA/ČRNA NOTRANJOST

ACTIVE ČRNA/ČRNA NOTRANJOST
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AMBITION

AMBITION ČRNA/ČRNA NOTRANJOST

AMBITION ČRNA/ČRNA NOTRANJOST

AMBITION ČRNA/RJAVA NOTRANJOST



72
P

ri
la

g
o

d
it

ev
 p

o
 m

er
i

STYLE

STYLE ČRNA/ČRNA NOTRANJOST
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STYLE ČRNA/BEŽ 
NOTRANJOST

Oblazinjenje: bež tkanina/usnje

STYLE ČRNA/BEŽ 
NOTRANJOST 
Oblazinjenje: bež Alcantara®

STYLE ČRNA/ČRNA 
NOTRANJOST
Oblazinjenje: črna Alcantara® 
športni volan

STYLE ČRNA/ČRNA 
NOTRANJOST 

Oblazinjenje: črno (usnjeni 
športni sedeži)  

športni volan 
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PLATIŠČA

Jeklena platišča, BORNEO, 17" 

Aluminijasta platišča, TRITON, 18"

Aluminijasta platišča, RATIKON, 17"

Aluminijasta platišča, ELBRUS, 18"

Aluminijasta platišča, MITYKAS, 17"

Aluminijasta platišča, TRINITY, 18"
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Aluminijasta platišča, SIRIUS, srebrna, 19"

Aluminijasta platišča, SIRIUS, antracitna, 19"

Aluminijasta platišča, TRIGLAV, 19"



ORIGINALNA
DOPOLNILNA
OPREMA





82
O

ri
g

in
al

na
 d

o
p

o
ln

iln
a 

o
p

re
m

a

OTROŠKI SEDEŽ 
Otroški sedež Kidfix II XP nima samo 
pasov Isofix, temveč je ob strani pritrjen 
še s sistemom Top Tether. Sedež 
lahko nastavite v tri položaje (sedenje, 
počivanje, ležanje), namenjen pa je 
otrokom od 9 kg do 18 kg.

VARNOSTNI PAS ZA PSA 
Če vas v vozilu pogosto 
spremlja pes, vam 
priporočamo, da svoje 
vozilo opremite s posebnim 
varnostnim pasom.

IZBOLJŠAJTE SVOJO 
PUSTOLOVŠČINO 
Pripravite se na raziskovanje, ponovno odkrivanje in 
povezovanje. Vse, kar potrebujete, je prilagoditev vašega 
vozila željam in potrebam vaše družine. Najboljša rešitev 
je originalna dopolnilna oprema ŠKODA, ki lahko izboljša 
varnost, praktičnost in šarm vašega vozila. Celovito 
ponudbo si lahko ogledate pri najbližjem pooblaščenem 
partnerju ŠKODA.
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PAMETNO DRŽALO – OBEŠALNIK
Obešalnik za oblačila, ki se namesti  
na vzglavnik prednjih sedežev,  
je izredno praktičen pripomoček  
zlasti za tiste, ki se vozite v službo 
v obleki.

PAMETNO DRŽALO – KLJUKICA
Torbicam ali nahrbtniku ni treba 
zasedati prostora na zadnjih sede-
žih. Obesite jih na pametno držalo 
s kljukico, ki se pritrdi na vzglavnik 
prednjih sedežev.

PAMETNO DRŽALO - MULTIMEDIJA
Držalo za zunanjo napravo, ki se  
namesti na vzglavnik prednjih  
sedežev, je odličen pripomoček za  
potnike na zadnjih sedežih.
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PLASTIČNO KORITO ZA PRTLJAŽNIK
Če pogosto prevažate predmete, ki utegnejo 
umazati prtljažni prostor, vam bo prav 
prišlo plastično korito z dvignjenimi robovi 
in aluminijasto pregrado, ki ga z lahkoto 
odstranite in operete.

OKRASNI POKROVČKI VENTILOV 
Z okrasnimi pokrovčki ventilov bo stil vozila 
poudarjen do najmanjših podrobnosti.

OKRASNE LETVE PRAGOV
Dodatna oprema vključuje tudi stilsko 
in praktično zaščito za pragove 
z aluminijastimi vložki.







IZDELKI BLAGOVNE 
ZNAMKE ŠKODA

Izberite originalna darila iz naše kolekcije, ki imajo veliko skupnega
z modelom KODIAQ. So elegantna, premišljena in udobna.  Za več izdelkov 
blagovne znamke ŠKODA obiščite pooblaščenega partnerja ŠKODA.
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SERVIS ŠKODA
Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj je najbolje, da svoje vozilo 
zaupate pooblaščenemu servisu za vozila ŠKODA.

Zagotavljamo najboljšo kakovost.

Za strokovno vzdrževanje vašega vozila je potrebna 
najsodobnejša tehnologija. Vsi pooblaščeni servisi za 
vozila ŠKODA imajo na voljo specialno orodje in vrhunske 
diagnostične sisteme. Samo tako lahko ob upoštevanju 
tehničnih postopkov, ki jih predpisuje proizvajalec, 
zagotavljata brezhibno delovanje in zanesljivost vašega 
vozila.

Naši sodelavci se izpopolnjujejo po programih proizvajalca.

Ker imajo nova vozila vse več zahtevne tehnologije, je tudi 
nivo znanja, ki ga morajo imeti zaposleni na pooblaščenem 
servisu, ustrezno višji. Prav zato se redno izpopolnjujejo po 
programih, ki jih predpisuje proizvajalec, tako da so stalno 
seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki so pomembne za 
njihovo delo.

Filozofija družbe ŠKODA: pošten in transparenten odnos 
do strank.

Že pri pripravi delovnega naloga je strokovno in prijazno 
svetovanje stranki enako pomembno kot skrbnost in 
natančnost, s katero opravimo servisna dela. Interno stalno 
preverjamo kakovost opravljenih storitev. 

Obsežna ponudba servisnih storitev:

› Servisni pregledi

Da bi zagotovili dolgoročno brezhibno delovanje svojega 
vozila in ohranili veljavnost jamstev in Asistence ŠKODA, 
morate na pooblaščenem servisu ŠKODA opravljati redne 
servisne preglede.

› Karoserijska in ličarska dela

Poškodbe na karoseriji in barvni prevleki, ki so nastale pri 
prometni nesreči, bodo na vašem pooblaščenem servisu za 
vozila ŠKODA z uporabo Originalnih delov ŠKODA odpravili 
na strokoven način v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih 
je posredoval proizvajalec. To ni pomembno le zaradi vaše 
varnosti, temveč je bistvenega pomena tudi za brezhibno 
delovanje in ohranjanje vrednosti vašega vozila.

› Nadomestno vozilo

Na pooblaščenem servisu za vozila ŠKODA se lahko za 
čas popravila ali vzdrževanja dogovorite za uporabo 
nadomestnega vozila.

› Prevzem in predaja vozila pri stranki

Če svojega vozila ne morete sami pripeljati na servis, se z 
izbranim pooblaščenim servisom ŠKODA dogovorite, da 
bodo vozilo prevzeli na domu in vam ga po opravljenem 
delu tudi pripeljali nazaj. Naštete možnosti so le del široke  
ponudbe servisnih storitev za vozila ŠKODA, ki pa se po 
posameznih državah razlikujejo. Za podrobne informacije 
o obsegu in pogojih servisnih storitev se obrnite na izbrani 
pooblaščeni servis ŠKODA.

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA ŠKODA

Ponudba Originalne dopolnilne opreme ŠKODA obsega 
varne otroške sedeže, strešne nosilce, aluminijasta platišča, 
svetlobne zastore in še veliko drugega. Za podrobnejše 
informacije o celotni izbiri Originalne dopolnilne opreme 
ŠKODA se obrnite na pooblaščeni servis za vozila ŠKODA.

ORIGINALNI DELI ŠKODA

Varnost

Originalni deli ŠKODA so identični delom, ki jih uporabljajo 
pri serijski  proizvodnji vozil. Uporaba vrhunskih materialov 
in tehnologij zagotavlja varno in brezskrbno vožnjo.

Redna oskrba z deli

ŠKODA Auto vključuje obsežno ponudbo avtomobilskih delov 
in opreme, ki se uporabljajo pri serijski izdelavi vozil. Oskrba 
z originalnimi deli ŠKODA je zagotovljena tudi po zaključku 
serijske proizvodnje nekega modela.

Dolga življenjska doba

Vrhunski materiali in najsodobnejša tehnologija pri proizvodnji 
Originalnih delov ŠKODA so zagotovilo za maksimalno 
zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

Ohranjanje okolja

Ponudba Originalnih delov ŠKODA prav tako vključuje 
nadomestne dele, ki imajo manjši vpliv na onesnaževanje okolja 
glede izpustov CO2, odvečne toplote in onesnaževanja vode.

SPLETNA STRAN

S pomočjo natančnih opisov in fotografij vseh naših modelov 
se boste na spletni strani www.skoda.si lažje odločili za vozilo, 
ki vam najbolj ustreza.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA vam zagotavlja 
hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan in 

v vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo  opravili 
kar na kraju samem, tako da bo vaša ŠKODA za vožnjo 
pripravljena v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam 
bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali 
javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko 
bomo skrbeli za vaše vozilo ŠKODA.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA velja za celo 
življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim 
servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu 
ŠKODA v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in 
Servisno knjižico.

ŠKODA FINANČNE STORITVE

Nakup vozila ŠKODA je preprostejši, kot si predstavljate. Za 
vas smo pripravili različne možnosti financiranja v obliki kredita 
ali leasinga, nudimo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Pri tem 
ni pomembno, ali boste svojo ŠKODO uporabljali v privatne 
ali v službene namene: v obeh primerih vam lahko ponudimo 
finančni načrt po meri. Finančni partner avtomobilske znamke 
ŠKODA v Sloveniji je skupina Porsche Finance Group Slovenia. 
Naj vam pooblaščeni partner ŠKODA predstavi neobvezujoče 
možnosti financiranja in zavarovanja na enem mestu. Pripravil 
vam bo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

STORITEV  VOZNI PARK ŠKODA

Storitve trgovanja med podjetji B2B fleet oz. vozni park 
ŠKODA so namenjene strankam z različnimi potrebami. 
Našo ugodno ponudbo predstavljajo avtomobili ŠKODA, ki 
jih odlikujejo neprekosljiva prostornost, dolgotrajna kakovost, 
varnost ter minimalni celotni stroški lastništva. Več informacij 
o naših izdelkih in storitvah najdete na spletni strani www.
skodavoznipark.si

Splošne informacije
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1.4 TSI/92 kW
1.4 TSI/110 kW

ACT
1.4 TSI/110 kW

4x4 ACT
1.4 TSI/110 kW

4x4
2.0 TSI/132 kW

4x4
2.0 TDI/85 kW 2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW
4x4 

2.0 TDI/110 kW
4x4

2.0 TDI/140 kW
4x4

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

MOTORJI

Valji/prostornina (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1395 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Največja moč/št. obratov (kW/min-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/3900–6000 85/2750–4200 110/3500–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000

Največji navor/št. obratov (Nm/min-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1400–3940 320/1750–2750 340/1750–3000 340/1750–3000      340/1750–3000 400/1750–3250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6** EU6** EU6** EU6** EU6**

Gorivo Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 190 (189) 198 (197) 197 (196) 194 (192) 207 (205) 183 199 (198) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Pospešek 0–100 km/h (s) 10,5 (10,8) 9,6 (9,7) 9,8 (9,9) 9,9 (10,1) 8,0 (8,2) 11,5 (11,7) 10,1 (10,3) 9,5 (9,8) 10,2 (10,1) 8,9 (9,1)

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja 7,5/7,4* (7,6/7,5*) 7,5/7,4* 8,3/8,2* 8,5/8,4* 9,1/9,0* – 5,8/5,7* 6,4/6,3* (6,5/6,4*) 6,8/6,7* 6,6

– izven mesta 5,3/5,2* (5,4/5,3*) 5,6/5,5* 6,0/5,9* 6,3/6,2* 6,4/6,3* – 4,6/4,5* 4,8/4,7* (4,9/4,8*) 5,2/5,1* 5,3

– kombinirana 6,1/6,0* (6,2/6,1*) 6,3/6,2* 6,9/6,8* 7,1/7,0* 7,4/7,3* 5,0 5,0/4,9* 5,4/5,3* (5,5/5,4*) 5,7/5,6* 5,7

Emisije CO2 (g/km) 139/137* (141/139*) 143/141* 155/153* (156/154*) 163/161* 170/168* 129/127* 131/129* 141/139* (144/142*) 149/147* 150 (151)

Premer obračalnega kroga (m) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednja 
kolesa

Pogon na sprednja 
kolesa

4x4 4x4 4x4
Pogon na sprednja 
kolesa

Pogon na sprednja 
kolesa

4x4 4x4 4x4

Sklopka 
Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Menjalnik
6-stopenjski ročni 6-stopenjski

samodejni DSG
6-stopenjski ročni 6-stopenjski

samodejni DSG
7-stopenjski
samodejni DSG

6-stopenjski ročni 7-stopenjski
samodejni DSG

6-stopenjski ročni 7-stopenjski avtomat-
ski DSG

7-stopenjski avtomat-
ski DSG

MASA

Masa praznega vozila  – pri standardnem
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)

1502 (1545) 1546 (1589) 1610 (1653) 1625 (1668) 1695 (1738) 1625 (1668) 1667 (1710) 1705 (1748) 1740 (1783) 1752 (1795)

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno  
opremo (kg)

650 (734) 650 (733) 675 (757) 675 (756) 675 (752) 650 (710) 655 (752) 675 (710) 675 (768) 675 (767)

Skupna masa (kg) 2077 (2255) 2121 (2299) 2210 (2368) 2225 (2383) 2295 (2453) 2200 (2303) 2247 (2425) 2305 (2383) 2340 (2498) 2352 (2510)

Priklopna obremenitev - prikolica brez zavor 
(maks. kg)

750 750 750 750 750 750 (–) 750 750 (–) 750 750

Priklopna obremenitev - prikolica z zavorami 
(maks. kg)

1600 1800 2000 2000 2200 (2000) 1800 (–) 2000 2000 (–) 2500 (2000) 2500 (2000)

Prostornina rezervoarja (l) 58 58 60 60 60 58 58 60 60 60

 ( ) velja za različico s sedmimi sedeži.
 * Velja za vozilo s pnevmatikami z nizkim kotalnim uporom.
 –  Podatki v času izdaje niso bili razpoložljivi.
 ACT  – tehnologija aktivnega upravljanja valjev.

**  Skladnost z emisijskim standardom EU6, ki jo zagotavlja sistem SCR (selektivna katalitična 
redukcija), ki vbrizgava AdBlue® za zmanjšanje dušikovih oksidov (NOx).  
Rezervoar za AdBlue® ima prostornino 13 l in potovalni razpon 13.000 km. 

Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja  
energije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
KODIAQ 
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1.4 TSI/92 kW
1.4 TSI/110 kW

ACT
1.4 TSI/110 kW

4x4 ACT
1.4 TSI/110 kW

4x4
2.0 TSI/132 kW

4x4
2.0 TDI/85 kW 2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW
4x4 

2.0 TDI/110 kW
4x4

2.0 TDI/140 kW
4x4

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom, 
neposredni  
sistem za vbrizgavanje

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

Dizelski motor s  
turbopolnilnikom, 
sistem za vbrizgavanje 
s skupnim vodom

MOTORJI

Valji/prostornina (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1395 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Največja moč/št. obratov (kW/min-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/3900–6000 85/2750–4200 110/3500–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000

Največji navor/št. obratov (Nm/min-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1400–3940 320/1750–2750 340/1750–3000 340/1750–3000      340/1750–3000 400/1750–3250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6** EU6** EU6** EU6** EU6**

Gorivo Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Bencin, RON min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 190 (189) 198 (197) 197 (196) 194 (192) 207 (205) 183 199 (198) 197 (195) 194 (192) 210 (209)

Pospešek 0–100 km/h (s) 10,5 (10,8) 9,6 (9,7) 9,8 (9,9) 9,9 (10,1) 8,0 (8,2) 11,5 (11,7) 10,1 (10,3) 9,5 (9,8) 10,2 (10,1) 8,9 (9,1)

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja 7,5/7,4* (7,6/7,5*) 7,5/7,4* 8,3/8,2* 8,5/8,4* 9,1/9,0* – 5,8/5,7* 6,4/6,3* (6,5/6,4*) 6,8/6,7* 6,6

– izven mesta 5,3/5,2* (5,4/5,3*) 5,6/5,5* 6,0/5,9* 6,3/6,2* 6,4/6,3* – 4,6/4,5* 4,8/4,7* (4,9/4,8*) 5,2/5,1* 5,3

– kombinirana 6,1/6,0* (6,2/6,1*) 6,3/6,2* 6,9/6,8* 7,1/7,0* 7,4/7,3* 5,0 5,0/4,9* 5,4/5,3* (5,5/5,4*) 5,7/5,6* 5,7

Emisije CO2 (g/km) 139/137* (141/139*) 143/141* 155/153* (156/154*) 163/161* 170/168* 129/127* 131/129* 141/139* (144/142*) 149/147* 150 (151)

Premer obračalnega kroga (m) 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednja 
kolesa

Pogon na sprednja 
kolesa

4x4 4x4 4x4
Pogon na sprednja 
kolesa

Pogon na sprednja 
kolesa

4x4 4x4 4x4

Sklopka 
Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlično 
delovanje

Menjalnik
6-stopenjski ročni 6-stopenjski

samodejni DSG
6-stopenjski ročni 6-stopenjski

samodejni DSG
7-stopenjski
samodejni DSG

6-stopenjski ročni 7-stopenjski
samodejni DSG

6-stopenjski ročni 7-stopenjski avtomat-
ski DSG

7-stopenjski avtomat-
ski DSG

MASA

Masa praznega vozila  – pri standardnem
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)

1502 (1545) 1546 (1589) 1610 (1653) 1625 (1668) 1695 (1738) 1625 (1668) 1667 (1710) 1705 (1748) 1740 (1783) 1752 (1795)

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno  
opremo (kg)

650 (734) 650 (733) 675 (757) 675 (756) 675 (752) 650 (710) 655 (752) 675 (710) 675 (768) 675 (767)

Skupna masa (kg) 2077 (2255) 2121 (2299) 2210 (2368) 2225 (2383) 2295 (2453) 2200 (2303) 2247 (2425) 2305 (2383) 2340 (2498) 2352 (2510)

Priklopna obremenitev - prikolica brez zavor 
(maks. kg)

750 750 750 750 750 750 (–) 750 750 (–) 750 750

Priklopna obremenitev - prikolica z zavorami 
(maks. kg)

1600 1800 2000 2000 2200 (2000) 1800 (–) 2000 2000 (–) 2500 (2000) 2500 (2000)

Prostornina rezervoarja (l) 58 58 60 60 60 58 58 60 60 60

DODATNE SPECIFIKACIJE  

Karoserija  Zunanje dimenzije  

Vrsta 5/7 sedežev, 5 vrat, 2 predelka Dolžina/širina (mm) 4697/1882

Količnik zračnega upora Cw 0,323–0,334 (0,324–0,341) (odvisno od različice motorja) Višina (mm) 1676 (1673)

Podvozje  Medosna razdalja (mm) 2791

Sprednja os Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in torzijskim stabilizatorjem Kolotek spredaj/zadaj (mm) 1586/1576

Zadnja prema Večvodilna prema z vzdolžnimi in prečnimi vodili in torzijskim stabilizatorjem Odmik do tal (mm) 187 (188)

Zavorni sistem Hidravlični dvokrožni zavorni sistem Dual Rate z vakuumskim ojačevalnikom Notranje dimenzije  

– sprednje zavore Kolutne z notranjim hlajenjem in enobatnim plavajočim ležiščem Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm) 1527/1510 (1527/1511/1270)

– Zadnje zavore Kolutne zavore Efektivna višina spredaj/zadaj (mm) 1020/1014 (1020/1015/905)

Krmiljenje Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in elektromehansko servo podporo Prostor za shranjevanje prtljage (maks. l)  

Platišča 7.0J x 17" Brez rezervne pnevmatike, s spuščenimi naslonjali zadnjih sedežev

Pnevmatike 215/65 R17 pokončno/dol 720/2065 (270/2005)

RAZLIČICA S 5 SEDEŽI  
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RAZLIČICA S 7 SEDEŽI  
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ČE STE UŽIVALI V BRANJU    
– POMISLITE, KAKO BI ŠELE UŽIVALI V  VOŽNJI.
POKLIČITE NAS IN SE DOGOVORITE ZA TESTNO VOŽNJO.

Vaš partner ŠKODA:

K
O

D
02

17

ŠKODA Slovenijawww.skoda.si 

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične 
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si 
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo 
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od 
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih 
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora. 
Papir je mogoče 100-odstotno reciklirati. 

OPOZORILO:

Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in 
emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda 
na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v 
tem katalogu zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti 
odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP.

Več informacij najdete na spletni strani www.skoda.si oz. pri pooblaščenih trgovcih z vozili ŠKODA. 



Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli  koda

z bencinskimi motorji kW (KM) menjalnik vozila

Active 1.5 TSI  110 (150) NS72N5 22.792

Ambition 1.5 TSI ACT  110 (150) NS73N5 25.171

Ambition 1.5 TSI ACT DSG 110 (150) 7-st. DSG NS73ND 28.035

Ambition 1.5 TSI ACT 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS73NZ 30.460

Style 1.5 TSI ACT 110 (150) NS74N5 27.011

Style 1.5 TSI ACT DSG 110 (150) 7-st. DSG NS74ND 29.872

Style 1.5 TSI ACT 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS74NZ 32.300

L&K 1.5 TSI ACT DSG 110 (150) 7-st. DSG NS75ND 38.205

L&K 1.5 TSI ACT 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS75NZ 43.427

datum izdaje: 11.12.2018

veljavnost cen od:  11.12.2018

MPC *



Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli  koda

z dizelskimi motorji kW (KM) menjalnik vozila

Active 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS725Y 28.294

Ambition 2.0 TDI DSG 110 (150) 7-st. DSG NS735D 30.042

Ambition 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS735Y 30.674

Ambition 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS735Z 32.874

Ambition 2.0 TDI 4X4 DSG 140 (190) 7-st. DSG NS738Z 33.974

Style 2.0 TDI DSG 110 (150) 7-st. DSG NS745D 31.853

Style 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS745Y 32.511

Style 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS745Z 34.710

Style 2.0 TDI 4X4 DSG 140 (190) 7-st. DSG NS748Z 35.810

L&K 2.0 TDI DSG 110 (150) 7-st. DSG NS755D 40.066

L&K 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS755Y 41.482

L&K 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS755Z 43.681

L&K 2.0 TDI 4X4 DSG 140 (190) 7-st. DSG NS758Z 44.781

datum izdaje: 11.12.2018

veljavnost cen od:  11.12.2018

MPC *



      Serijska oprema - modelsko leto 2019

ACTIVE

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti 

 -  
    zavesi   
 -   
 -  
     
 -   
 - dekorativni elementi v notranjosti  
 -   
 -  
 -  s funkcijo "Auto Hold" 
 -  proti priprtju  
 -   
 - elektronska blokada zagona motorja  
 -  
 - EU6 motorji  
 - "Front Assist" - varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega zaviranja v  
     
 -  
 -  
 -  
 - klimatska naprava  
 -  
 -  
 - meglenke spredaj in zadaj  
 - naslon za roke spredaj  z "JUMBO-BOX"-om  
 - opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  
 -  
 -  
 - parkirni senzorji zadaj  
 -  
 -  
 -  
 - predal pred sovoznikom - osvetljen in hlajen  
 -  
 -  
 - prikaz zunanje temperature   
 -  
 - servo krmiljenje  " Servotronic"  
 -    
 - set za popravilo pnevmatik  
 - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
 - sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 
 - "Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile   
 - tempomat z omejevalnikom hitrosti 
 -  
 - usnjena 3-  
 - varnostni sistem"Crew protect assistant" s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z  
     
 -  
 -  
 -  
 - zatemnjena stekla   
 - zunanji ogledali in vratne kljuke v barvi vozila  
 -   

· aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  



       Serijska oprema - modelsko leto 2019

AMBITION
(dodatno k opremi ACTIVE)

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  

 -  
 - avtomatska 2-  
 -  
       
 -  
 - aplikacija "Care Connect" za obdobje enega leta s sistemom klica v sili "Ecall"  
 -   
 -  
 - dekorativni elementi "Refined" 
 - dekorativne letve na pragovih  
 -  
 - izbira voznega profila 
 - kromirana obroba stranskih stekel  
 - "Kessy Go" - zagon in ustavitev motorja  
 - "LIGHT ASSIST" -  
 - LED ambientalna osvetlitev  
 -  
-  LED (High)  
 -  
 -  
 -  
 -  desni strani sredinske konzole  
 -   
 -   
 - osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj  
 -   
 -   
 -   
 -   
 -  
 -  -  
      
 - poklopni mizici   
 - predal za rokavice pred sovoznikom  
 - "Sun set" - dodatno zatemnjena stekla od B-  
 - samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala in zunanjih ogledal  
 -  stranski stekli 
 - shranjevalna prostora za zadnjimi koloteki 
 -  
 -   
 - "SMART LINK"  (MirrorLinkTM, Apple CarPlay, Google Android Auto)  
 - usnjen 3-  
 -  
  



       Serijska oprema - modelsko leto 2019

L&K
(dodatno k opremi STYLE)

STYLE
(dodatno k opremi AMBITION)

 - aktivni tempomat "ACC" z avtomatskim uravnavanjem razdalje do hitrosti 160km/h  
 -   
 - aluminijasti elementi na pedalih  
 - "AUTO LIGHT ASSIST" -  
 -   
 - dekorativni elementi  "Soulage brushed" 
 -  
 -   
 - obvolanski   
 - pnevmatike 235/55 R18 
 - senzor za mrtvi kot "BLIND SPOT DETECT" 
 -  

-  akustična stekla s "Sun set" zatemnjenimi zadnjimi stekli 
-  aluminijasta platišča "Sirius" 7Jx19" 
- dinamično uravnavanje podvozja (DCC) za 4x4 
- električno nastavljiva voznikov in sovoznikov sedež z ledveno oporo 
- virtualno pedalo za odpiranje električno dvižnih prtljažnih vrat  
-  kamere "Area View" za pregled nad okolico vozila 
- ogrevani sprednji in zadnji sedeži 
- "Lane assist" pomoč pri ohranjanju smeri 
-Park Assist - asistenca za parkiranje 
- navigacijski sistem  "Columbus" 
- ventilacija v prednjih sedežih 
- virtualno pedalo za odpiranje prtljažnih vrat 
- zunanji ogledali s pomnilno funkcijo 
- zvočni sistem "Canton" 
- 3-conska klimatska naprava climatronic 
- rezervno kolo - jekleno 
-  tripodročna avtomatska klimatska naprava 
 



Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli  koda

kW (KM) menjalnik vozila

Scout 1.5 TSI ACT 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS7SNZ 33.801

Scout 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS7S5Y 33.921

Scout 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS7S5Z 36.122

Scout 2.0 TDI 4X4 DSG 140 (190) 7-st. DSG NS7S8Z 37.222

datum izdaje: 11.12.2018

veljavnost cen od:  11.12.2018

MPC *



      Serijska oprema - modelsko leto 2019

SCOUT

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti 

 -  
    zavesi   
 -   
 -  
     
-   
 - avtomatska 2-  
 -  
 - aplikacija "Care Connect" za obdobje enega leta s sistemom klica v sili "Ecall"  
 - aluminijasti elementi na pedalih 
 -  
 -  
 -  
 - dekorativni elementi Scout 
 -  
 - dekorativne letve na pragovih vrat 
 -  
 -  
 -  
 -  proti priprtju  
 -  
 - elektronska blokada zagona motorja  
 -  
 - EU6 motorji  
 - "Front Assist" - varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega zaviranja v  
     
 - izbira voznega profila 4x4    
 -  
 -  
 - "Kessy Go" -  
 - kromirana obroba stranskih stekel  
 -  
 -  
 - "LIGHT ASSIST" -  
 - LED ambientalna osvetlitev  
 -  
-   
 -  
 -  
 -  
 -  
 - meglenka zadaj  
 - naslon za roke spredaj z "JUMBO-BOX"-om 
 -  
 -  
 - osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj  
  

· aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  



       Serijska oprema - modelsko leto 2019

SCOUT

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  

 - oblazinjenje alkantara z logotipom Scout  
 - opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  
 -  
 -  
 -  
 -  
 - predal pred sovoznikom - osvetljen in hlajen  
 -  
 - prikaz zunanje temperature   
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 - -  
     
 - predal za rokavice pred sovoznikom  
 - servo krmiljenje  "Servotronic"  
 -  
 - set za popravilo pnevmatik  
 - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
 - sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 
 -  
 -  
 - "Sun set" - dodatno zatemnjena stekla od B-  
 - samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala 
 -  
 -  
 - "SMART LINK"  (SmartGate, MirrorLinkTM, Apple CarPlay, Google Android Auto)  
- "Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile   
 - tempomat z omejevalnikom hitrosti 
 -  
 - usnjen 3-  
 - varnostni sistem "Crew protect assistant" s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z  
     
 -  
 -  
 -  
 - zatemnjena stekla   
 - zunanji ogledali v srebrni barvi  
 -   



Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli  koda

kW (KM) menjalnik vozila

RS 2.0 TDI 4X4 DSG 176 (240) 7-st. DSG NS762Z 45.602

datum izdaje: 27.11.2018

veljavnost cen od:  27.11.2018

MPC *



      Serijska oprema - modelsko leto 2019

RS

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti 

- 9 varnostnih blazin (2x čelna blazina, 2x spredaj bočna blazina, 2x zadaj bočna blazina, 2x stranski  
    zavesi in voznikova kolenska zračna blazina), izklopljiva sovoznikova čelna blazina  
 - avtomatsko odklepanje vozila in aktiviranje vseh smernikov v primeru nesreče  
 - avtoradio "BOLERO" z MP3 in WMA predvajalnikom, 8" barvni zaslon občutljiv na dotik z možnostjo  
    povezave: USB, SD kartico in iPod ter možnostjo glasovnega upravljanja in 8 zvočniki  
-  aluminijasta platišča "XTREME" 8Jx20" antracitna s pnevmatikami 235/ 45 R20  
 - avtomatska 2-področna klimatska naprava ˝Climatronic˝ z elektronsko regulacijo in tipalom vlažnosti  
 - aktivna zaščita robov vrat  
 - aktivni informacijski zaslon 
- aktivni tempomat "ACC" z avtomatskim uravnavanjem razdalje do hitrosti 160km/h 
 - akustična sprednja stekla s  "Sun set" - dodatno zatemnjena stekla od B-stebrička naprej 
 - aplikacija "Care Connect" za obdobje enega leta s sistemom klica v sili "Ecall"  
 - aluminijasti elementi na pedalih 
  - bralni lučki spredaj 
 - črna notranjost in črn strop  
 - daljinsko centralno zaklepanje z dvema ključema    
 - dinamično uravnavanje podvozja DCC z izbiro voznega profila 
 - dekorativni elementi notranjosti Carbon  
- dekorativni elementi zunaj v sijaj črni barvi (obrobe  prezračevalnih rež na prednjem odbijaču, maska 
hladilnika, obrobe stranskih stekel ter ohišju zunanjih ogledal)  
- dekorativne letve na pragovih vrat 
- držalo za listke na "A" stebričku  
 - držalo za pijačo v sredinski konzoli spredaj 
 - dvojno dno prtljažnega prostora 
 - električna parkirna zavora s funkcijo "Auto Hold" 
 - električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju  
 - električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali s samodejno zatemnitvijo in pomnilno funkcijo  
 - električno nastavljiv voznikov sedež  
 - elektronska blokada zagona motorja  
 - ESC vključno z  ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS in MKB  
 - EU6 motorji  
 - "Front Assist" - varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega zaviranja v  
    sili (pod 30km/h) z zaščito za pešce 
 - generator zvoka 
- ISOFIX s sidriščema na zadnjih sedežih  
 - kljukice in osvetlitev v prtljažnem prostoru  
 - "Kessy Go" – sistem za zagon in ustavitev motorja brez uporabe ključa 
  - LED žarometa z AFS funkcijo in LED prednji meglenki z dinamično funkcijo  
 - LED dnevne luči  
 - "LIGHT ASSIST" - avtomatski vklop in izklop zasenčenih luči  
 - LED ambientalna osvetlitev  
 - LED polnilna prenosna svetilka v prtljažniku  
-  LED (High) zadnji luči 
 - LED lučki za osvetlitev okolice v vzvratnih ogledalih  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  



       Serijska oprema - modelsko leto 2019

RS

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  

  - logo "RS" na maski hladilnika   
 - ledvena opora za prednja sedeža 
 - mreža hladilnika in obrobe stranskih stekel v črni sijaj barvi  
 - mreže v prtljažnem prostoru  
 - meglenka zadaj  
- naslon za roke spredaj z "JUMBO-BOX"-om 
 - naslon za roke zadaj z odprtino za prevažanje daljših predmetov  
 - ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla  
 - osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj  
 - opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  
- osvetljeni kozmetični ogledali v prednjih senčnikih  
 - po višini nastavljiva prednja sedeža  
 - po višini nastavljivi vzglavniki na zadnjih sedežih 
 - predal pred sovoznikom - osvetljen in hlajen  
 - predal za očala  
 - prikaz zunanje temperature   
 - progresivno krmiljenje 
 - protiprašni filter za kabino  
 - parkirni senzorji spredaj in zadaj, z grafičnim prikazom  
 - poklop zadnjih sedežev iz prtljažnega prostora  
 - izbira Offroad profila s pomoč pri speljevanju v klanec "Hill Hold" in asistenco za spuščanje po klancu    
- priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth" s predalom "Phonebox"  z ojačanim signalom -  
    brezžično preko dodatne antene in brezžičnim polnjenjem telefona  
 - predal za rokavice pred sovoznikom  
 - servo krmiljenje  "Servotronic"  
 - sedežna klop v drugi vrsti: deljiva in poklopna v razmerju 60:40,  pomična vzdolžno za 180mm   
 - set za popravilo pnevmatik  
 - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
 - sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 
- samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala 
 - senčna roloja za zadnji stranski stekli 
 - senzor za dež  
 - strešni nosilci v črni barvi  
 - "SMART LINK"  (SmartGate, MirrorLinkTM, Apple CarPlay, Google Android Auto)  
- "Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile   
 - športni sedeži in vratne tapete v oblazinjenju alkantara z rdečimi šivi in logotipom RS na sedežih  
 - športni RS sprednji  in zadnji odbijač z odsevnikom na zadnjem odbijaču  
- tekstilni predpražniki s črnimi šivi 
 - usnjen športni 3-kraki večfunkcijski volan (upravljanje radia,  telefona in menjalnika(DSG) z rdečimi šivi za 
RS)  
 - varnostni sistem "Crew protect assistant" s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z  
    avtomatskim zapiranjem stranskih stekel in strešnega okna v primeru nevarnosti nesreče  
 - varnostni lučki v prednjih vratih in varnostna odsevnika v zadnjih vratih  
 - vidne izpušne cevi 
 - vtičnica 12V v prtljažnem prostoru in sredinski konzoli  
 - zaščita proti točenju napačnega goriva  
- žepa za shranjevanje na hrbtni strani prednjih sedežev  



Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli  koda

kW (KM) menjalnik vozila

Sportline 1.5 TSI ACT 110 (150) NS73N5S8 28.425

Sportline 1.5 TSI ACT DSG 110 (150) 7-st. DSG NS73NDS8 31.351

Sportline 1.5 TSI ACT 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS73NZS8 33.872

Sportline 2.0 TDI DSG 110 (150) 7-st. DSG NS735DS8 33.310

Sportline 2.0 TDI 4X4 110 (150) NS735YS8 33.727

Sportline 2.0 TDI 4X4 DSG 110 (150) 7-st. DSG NS735ZS8 36.190

Sportline 2.0 TDI 4X4 DSG 140 (190) 7-st. DSG NS738ZS8 37.290

datum izdaje: 11.12.2018

veljavnost cen od:  11.12.2018

MPC *



      Serijska oprema - modelsko leto 2019

Sportline

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti 

 -  
    zavesi   
 -   
 -  
     
-   
 - avtomatska 2-  
 -  
 - aplikacija "Care Connect" za obdobje enega leta s sistemom klica v sili "Ecall"  
 - aluminijasti elementi na pedalih 
 -  
  -  
 -  
 -  
 -  
 - dekorativni elementi "carbon" 
 - dekorativne letve na pragovih vrat 
 -    
     
 -  
 -  
 -  
 -  proti priprtju  
 -  
 -  
 - elektronska blokada zagona motorja  
 -  
 - EU6 motorji  
 - "Front Assist" - varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega zaviranja v  
     
 - izbira voznega profila 
 -  
 -  
 - "Kessy Go" -  
  -  
 -  
 - "LIGHT ASSIST" -  
 - LED ambientalna osvetlitev  
 -  
-   
 -  
 - logo "Sportline" na prednjih blatnikih  
 -  
 -  
 -  
 - meglenka zadaj  
  

· aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  



       Serijska oprema - modelsko leto 2019

Sportline

· alarmna naprava z opazovanjem notranjosti · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝ORNATE˝ s  · aluminijasta platišča 7 J x 16"  ˝BOLID˝ s  

 - naslon za roke spredaj z "JUMBO-BOX"-om 
 -  
 -  
 - osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj  
 - opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  
 -  
 -  
 -  
 - predal pred sovoznikom - osvetljen in hlajen  
 -  
 - prikaz zunanje temperature   
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 - -  
     
 - predal za rokavice pred sovoznikom  
 - servo krmiljenje  "Servotronic"  
 -  
 - set za popravilo pnevmatik  
 - sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
 - sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 
 - "Sun set" - dodatno zatemnjena stekla od B-  
 - samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala 
 -  
 -  
 -  
 - "SMART LINK"  (SmartGate, MirrorLinkTM, Apple CarPlay, Google Android Auto)  
- "Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile   
 -  
 - tempomat z omejevalnikom hitrosti 
 -  
 - -  
 - varnostni sistem "Crew protect assistant" s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z  
     
 -  
 -  
 -  
 - zatemnjena stekla   
 -   


