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ПРИЛОЖЕНИЕ MY ŠKODA APP

Насладете се на пълен контрол върху
автомобила си.
Свалете MY ŠKODA App получавайки достъп до
всички необходими функции, по всяко време.
Независимо дали това са данни за шофирането,
обхват на горивото, планиране на маршрут или
дори къде сте паркирали за последно.
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АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕГО ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА ГО КАРАТЕ

НОВИЯТ

ŠKODA KODIAQ

ПРЕВЪРНЕТЕ ЛЮБОПИТСТВОТО В
СЕМЕЙНА ЧЕРТА
Откривателството започва у дома, или по-скоро на пътя. Солидният и просторен ŠKODA KODIAQ е
нетърпелив да превърне всяко семейно пътуване в приключение изпълнено с любопитни преживявания.
Автомобилът бързо разкрива своите непримирими амбиции,благодарение на поразителен дизайн
допълнен от защитни детайли като капаци на калниците и подсилени предни и задни брони. Заедно със
зашеметяващите LED матрични фарове, на разположение са множество асистиращи системи, които ще се
грижат да сте в безопасност по време на всяко пътуване. Интериорът остава уютен отвътре, благодарение на
предните седалки Ergo. По-големите семейства могат да изберат седемместната версия, а по-приключенски
настроените могат да се справят с всеки терен с опционалното задвижване 4x4.
Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ДИЗАЙН
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ПОДГОТВЕН ЗА
ВСЕКИ МАРШРУТ

Дизайн

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Новите дизайнерски елементи в предната част на автомобила като капак, решетка,
фарове и броня със спойлер, подчертават увереното му изражение. Защитни
елементи по автомобила, вк лючително дръзката част на предния спойлер в офроуд
дизайн, Ви приканват да изследвате нови и непознати пътища.

Като типичен представител на SUV гамата на ŠKODA всичко
е перфектно балансирано. Външните елементи образуват
хармонично цяло, където здравината среща елегантността.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Електрическият панорамен покрив, който Ви позволява да добавите още
пространство над предните седалки, ще подобри външния вид на автомобила и ще
осигури повече удоволствие и по-голямо чувство на свобода за всички пътници.
Ако е необходимо, той може да бъде покрит с електрически регулируема щора.
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ИЗЦЯЛО LED
ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Изцяло LED задните светлини
впечатляват със стилния си външен
вид и ефективни резултати.
Те са оборудвани с анимирани
пътепоказатели, които значително
подобряват видимостта на
автомобила за другите водачи.
Освен това, когато отваряте
и затваряте автомобила като
приветствие се активират
анимираните пътепоказатели.

Дизайн

ИЗЦЯЛО LED МАТРИЧНИ ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ
Новото оформление на предните светлини при KODIAQ се предлага в
два варианта по отношение на своята функционалност. Всеки, от които
предлага висока производителност и енергийна ефективност. Най
-високото ниво на изпълнение предлага изцяло LED матрични светлини.

Характерния външен вид на
автомобила се подчертава от новия
спойлер на покрива в гланциран
черен цвят, който същевременно
подобрява аеродинамиката.
Задна броня в черен мат е
допълнена от елемент в цвят
алуминий, които подчертават, че
KODIAQ се чувства като у дома си
по време на офроуд прик лючения.
С по-високия си пътен просвет,
KODIAQ може да се движи извън
асфалтираните пътища, независимо
от избрания тип задвижване.
Ако търсите възможно най-добрата
проходимост, препоръчваме
версията 4x4, налична както с
бензинов, така и с дизелов двигател.

Дизайн

SUV ПОДПИС
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Автомобилът е проектиран да поддържа спокойствието и
забавлението на всички членове на Вашето семейство.
Докато амбиентното осветление и други декоративни елементи
допринасят за цялостното стилно усещане на интериора. Виртуалният
Кокпит и вентилираните предни седалки Ergo ще подобрят
увереността Ви при шофиране.

LED АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ / ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

ВИРТУАЛЕН КОКПИТ

Амбиентното осветление Ви позволява да изберете една от десетте цветови опции
за осветлението на таблото, предната и задната врата или дори на пространството
в предната и задната част на краката. Избраният цвят ще се появи като заден фон на
Виртуалния кокпит. Уникалното интериорно осветление може да бъде придружено
и от перфектен звук. Насладете се на абсолютна чистота на звука от озвучителната
система Canton с 12 високоговорителя, осигуряващи обща мощност от 625 вата.

Виртуалният Кокпит показва
спецификациите на бордовия компютър
в комбинация с друга информация, като
например навигацията. Можете да избирате
от пет оформления, контролирани чрез
бутона View на волана.

ЕРГОНОМИЧНИ
ПРЕДНИ СЕДАЛКИ
Максимален комфорт за водача и
пътника до него се гарантира от
електрическите регулируеми предни
седалки Ergo (които са опционални),
разполагат и с настройка на
дълбочината, на възглавницата и
функция за масаж.

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Декоративните шевове, които могат
да бъдат видени и на таблото, и
хромираните детайли, като рамките
на въздуховодите и рамките на
високоговорителите от звуковата
система Canton, повишават
усещането ви за комфорт.

Дизайн

Дизайн

ПРЕОТКРИЙТЕ
СЕМЕЙНИТЕ
РАЗГОВОРИ

СВЪРЗАНОСТ

14

ŠKODA CONNECT: ВЗЕМЕТЕ
ОНЛАЙН СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ.

Свързаност

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн означава не само да имате достъп до развлечения
и информация, а и възможност да получите помощ, докато пътувате. ŠKODA Connect е
Вашият портал към един свят на неограничени възможности за комуникация.

ŠKODA CONNECT
Това предложение вк лючва две категории
услуги. Докато Infotainment Online
подава към навигацията информация в
реално време, например за трафика, Care
Connect услугите са ориентирани към
осигуряването на помощ и безопасност,
предоставяйки отдалечен достъп и
контрол върху автомобила. Предлага се
и пътна помощ за всяка ситуация, в която
това се налага. Тези услуги са достъпни в
приложението MyŠKODA.

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ

МЯСТО НА ПАРКИРАНЕ

Тази функция позволява удобно да зак лючвате и отк лючвате своя автомобил чрез
приложението MyŠKODA, независимо къде се намирате. Например, в случай че сте
забравили да зак лючите своя автомобил, можете лесно да го направите отвсякъде
чрез своя смартфон.

Вижте точното местоположение на своя
автомобил, независимо къде се намирате.
Приложението MyŠKODA показва адреса и
разстоянието от автомобила на Вашия телефон.
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ОНЛАЙН
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Ще оцените тази услуга най-вече, ако
автомобилът се използва от повече
от един водач. Настройте удобните
за Вас позиция на седалката, изглед
на дигиталния инструментален панел
или параметри на к лиматичната
система - настройките ще се
синхронизират с Вашия ŠKODA ID
профил. Така следващия път, когато се
качите в автомобила след като някой
друг е шофирал, и влезете в своя
профил, можете удобно да потеглите
със своите предпочитани настройки.
С онлайн персонализацията можете
да запаметите предпочитаните
настройки не само за своя автомобил,
а за всеки автомобил ŠKODA,
който го позволява.

С приложението Календар,
предназначено за служебни
дейности, можете да прекарвате
времето докато пътувате
продуктивно и безопасно.
Приложението Ви позволява удобен
достъп и работа с Вашия календар
докато шофирате. Чрез бутона за
навигация, приложението Календар
ще Ви отведе до планираните Ви
срещи. Можете да се присъедините
и към конферентни разговори чрез
свързан мобилен телефон.
Цялото съдържание се
синхронизира онлайн и се свързва
с Вашия профил за безпроблемно
превк лючване между устройствата.

SMARTLINK
Чрез SmartLink, инфоразвлекателната система на автомобила позволява на водача безопасно да използва телефона си докато шофира. Освен това
всички инсталирани приложения, които са сертифицирани като безопасни за превозни средства, са съвместими с Apple CarPlay или Android Auto, които
също се предлагат безжично. (За повече информация относно безжичните функционалности се свържете със своя ŠKODA център.
За общи условия за ползване и информация за съвместимост за SmartLink, посетете нашия уебсайт.)

Свързаност

Свързаност

КАЛЕНДАР
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Животът е по-лесен с практично оборудване. Ето защо оборудването
на KODIAQ е съобразено с Вашите реални нужди и включва находчиви
Simply Clever детайли, които помагат да избегнете всякакво неудобство,
дори когато просто търсите къде да оставите напитката си.

ЗАЩИТА ЗА РЪБОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР

Вашият автомобил може да бъде оборудван също със защита на ръбовете на вратите. Когато отваряте
страничните врати, пластмасовите накрайници се показват и покриват ръбовете. Така KODIAQ се
предпазва от щети, като пази и другите автомобили. Идеално за тесни места за паркиране, например.

Находчиво отделение с оригинален чадър ŠKODA е разположено във
вратата на водача. То е създадено така, че водата да се оттича извън
автомобила и запазва интериора сух.

Simply Clever

Simply Clever

МАЛКИТЕ ŠKODA
ПОМОЩНИЦИ
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СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД
КУТИЯ ЗА ВЕЩИ ЗА ВОДАЧА

водачът може да се възползва от практична изтегляща се кутия за вещи,
разположена точно под волана.

Стъргалката за лед, прикрепена
към капачката на резервоара, може
да се използва и за измерване на
дълбочината на протектора на
гумите.

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ВЕЩИ

Две просторни отделения с вертикално отварящ се капак са разположени на
арматурното табло пред пътника отпред. Долното може да бъде климатизирано.

КОНТЕЙНЕР ЗА
ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
Няма да разлеете нито капка, когато
досипвате течност за чистачки.
Контейнерът за течност е не само
лесен за достъп, но има и вградена
фуния.

Simply Clever

Simply Clever

Жилетките могат да се поставят в отделенията за вещи в предните и задните врати,
за да бъдат винаги достъпни.

КОМФОРТ
И
ПРОСТРАНСТВО

24

КОМФОРТЪТ Е
ВАШИЯТ НАВИГАТОР
С KODIAQ можете да превърнете рутинното пътуване в
изключително приятно преживяване. Позволете си малко лукс,
който ще Ви донесе специално усещане, когато потегляте към
обикновените, ежедневни дестинации.

KESSY
С новата версия на
KESSY (Система за
безк лючово отк лючване,
старт и зак лючване),
всички врати може да се
използват за отк лючване
или зак лючване на
автомобила.

Комфорт и пространство

СГЪВАЕМИ ОГЛЕДАЛА
Автоматичните сгъваеми
странични огледала се прибират,
когато автомобилът е зак лючен.
Това предпазва огледалата от
повреди, особено при паркиране
в тесни пространства, а освен това
имате визуално свидетелство,
че автомобилът е зак лючен.
Страничното огледало на водача
има и функция за затъмняване, която
предотвратява заслепяването от
автомобила зад Вас.
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ПРЕДНИ ФАРОВЕ
С МИЯЧНА СИСТЕМА

ЛОГО ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ
LED светлините, разположени от
долната страна на предните врати,
които оформят надписа ŠKODA,
осветяват зоната за качване в
автомобила.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН PHONE BOX
Отделението за телефон, чийто размер е подходящ и за устройства с голям екран,
създава усилен сигнал за Вашия мобилен телефон, като същевременно зарежда
безжично устройството докато шофирате. Два USB-C порта, разположени над
отделението за телефон, позволяват лесно да свързвате и синхронизирате своите
външни устройства с инфоразвлекателната система.

УДОБСТВО
И ЗА ЗАДНИТЕ СЕДАЛКИ
От задната страна на Jumbo Box ще откриете,
освен всичко останало, USB-C порт, чрез който
може да се зареждат мобилни телефони, и
букса (230 V или 12 V).

Комфорт и пространство

Комфорт и пространство

Вградените телескопични пръскачки
за предните фарове лесно се справят
с праха и калта.
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ПОДЛАКЪТНИК ОТЗАД

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ
За комфорта на водача по време на дългите
пътувания по магистрала допринася Адаптивният
темпомат, който работи при скорости до 210 km/h.
Предлага се и предиктивен адаптивен темпомат
(вижте раздел Безопасност).

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
JUMBO BOX
Просторното отделение за вещи Jumbo
Box се намира в предния подлакътник.
Когато к лиматикът е вк лючен, може
дори да ох лаждате храна там.

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ
Комфортът на пътуващите на
задните седалки може да се повиши
и със сгъваемите масички, които са
вградени в облегалките на двете
предните седалки.

Комфорт и пространство

Комфорт и пространство

Когато средната седалка отзад е
свободна, подлакътникът с поставки
за чаши може да се спусне.

30
Комфорт и пространство

ИНТЕРИОР НА ВЕРСИЯТА СЪС 7 СЕДАЛКИ
До седем души могат да пътуват във версията на KODIAQ с
опционален трети ред седалки. Това означава, че има две
допълнителни седалки с отделна сгъваема облегалка.
Когато се използва третият ред седалки, щората,
покриваща багажното пространство, трябва да се
отстрани. В двойното дъно има допълнително място,
където да се прибере, така че не се налага да я държите в
гаража или вкъщи. Не сме забравили и за комфорта на
пътниците на третия ред седалки. Те ще оценят поставките
за бутилка и мобилен телефон в страничните панели на
багажното отделение.
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ДОНЕСЕТЕ ВКЪЩИ НЕЩО
ПОВЕЧЕ ОТ СНИМКИ

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Комплектът, вк лючващ една
хоризонтална и две вертикални
мрежи, надеждно предотвратява
разпиляването на вещите.
Освен това, ясно ще виждате къде
сте поставили всичко.

Комфорт и пространство

Амбициозните планове изискват сериозно пространство, особено, когато пътувате
с голямо семейство. В новия KODIAQ това е внимателно обмислено, така че всеки
може да намери място за всичко, което иска да вземе със себе си.

ФИКСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
За да избегнете нежеланото движение
на багажа докато шофирате, тези два
пластмасови фиксиращи елемента са
идеалното решение. Те се съхраняват в
отделенията зад сводовете на задните
колела, когато не се използват.

35

34

КАПАЦИТЕТ

КУКИ

КОНТРОЛНИ БУТОНИ В БАГАЖНИКА

Здравите плъзгащи се куки,
разположени от двете страни на
багажника, помагат за по-удобното
и сигурно превозване на чанти.

Автомобилът може да се оборудва със сгъваем теглич с електрическо
освобождаване. К лючът се намира в багажното отделение. Можете да намерите и
бутон за дистанционно освобождаване, който позволява да сгънете задната седалка
от багажника, което допълнително улеснява товаренето на багаж в автомобила.

ДВОЙНО ДЪНО
Двойното дъно осигурява по-лесно
боравене с багажа или дискретно
място за съхранение, когато дъното
на багажника се позиционира на
нивото на товарния праг.

Комфорт и пространство

Комфорт и пространство

Здравите плъзгащи се куки,
разположени от двете страни на
багажника, помагат за по-удобното и
сигурно превозване на чанти.

БЕЗОПАСНОСТ
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СИСТЕМА
TRAVEL
ASSIST

Системата Travel Assist, както и нейната по-висока версия, комбинират функциите на няколко
асистиращи системи и гарантират, че ще се чувствате в безопасност и комфортно, независимо
къде шофирате. За максимална безопасност, системата трябва постоянно да се следи от водача.
Ето защо, капацитивен волан отчита докосването от страна на водача и осигурява интерактивен
интерфейс към системата. Ако водачът не управлява активно, това поведение се разпознава от
капацитивния волан.

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ
В ЗАДРЪСТВАНЕ / FOLLOW
DRIVE
Тази функция е създадена, за да
улесни шофирането в задръстване.
Упражнявайки контрол върху
двигателя, спирачките и
управлението, тя кара автомобила
да продължи напред, да задейства
спирачките и да завива, копирайки
движенията на заобикалящите го
автомобили (при скорости до 60
km/h). Ако не се регистрират ленти
за движение при скорости до 30
km/h или ако се регистрира само
една лента (линия) при скорости
до 60 km/h, системата Follow Drive
следва траекторията на автомобила
пред Вас, докато отново се появи
маркировка за ленти.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ С ПРЕДИКТИВНА ФУНКЦИЯ
С радарно устройство, камера с разпознаване на пътните знаци, GPS технология и детайлна информация от пътната карта, адаптивният предиктивен темпомат може да
предвиди пътните условия за следващите 1-2 км. Системата може автоматично да направи корекция в скоростта на движение при необходимост - обикновено преди завой,
кръгово кръстовище или в зона с ограничение на скоростта. Системата повишава комфорта и безопасността, а също така намалява разхода на гориво и CO2 емисиите.

Системата може да придържа
автомобила към центъра на правилната
лента и да предупреждава водача
при отк лонение. Тя може и да поеме
контрола над автомобила в случай
на промяна на лентите при ремонтни
дейности.

Безопасност

Безопасност

АСИСТЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
НА ИЗБРАНАТА ЛЕНТА С
АДАПТИВНА ФУНКЦИЯ
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СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ПРИ
СПЕШНИ СИТУАЦИИ
Системата за защита при спешни
ситуации намалява риска от
произшествие в случай, например,
на внезапно влошаване на
здравословното състояние на водача,
като спира безопасно автомобила и
вк лючва аварийните светлини.

СИСТЕМА SIDE ASSIST
/ АСИСТЕНТ ЗА
МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД
Чрез радарни сензори в задната
броня, системата Side Assist следи
зоните зад и встрани от автомобила,
засича други автомобили или трудно
забележими обекти, като колоездачи,
на разстояние до 70 m. На базата
на разстоянието и скоростта на
околните автомобили, тя преценява
дали трябва да предупреди
водача. Използвайки сензорите на
системата Side Assist, Асистентът за
маневриране назад предупреждава
водача за движение отзад, докато той
излиза от редица перпендикулярно
паркирали автомобили (визуално на
дисплея на инфоразвлекателната
система/бордовия компютър или
акустично) или, ако ситуацията го
налага, се намесва проактивно, т.е.
спира автомобила.

Безопасност

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА
ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА
FRONT ASSIST
Системата Front Assist, използваща
радарно устройство в предната
радиаторна решетка, е създадена да
следи разстоянието от автомобила
отпред и разполага с функция за
спешно задействане на спирачките.
Системата вк лючва и предиктивна
защита за пешеходците, която
предупреждава водача чрез аудио/
визуален сигнал, както и с леко
притискане на спирачките.

Системата автоматично избира
подходящо пространство за
паркиране в редица от успоредно
или перпендикулярно паркирали
автомобили. Обновеният Паркинг
асистент сега може да се използва
и само за част от маневрите за
паркиране. Например, можете сами
да изберете място за паркиране и
да се опитате сами да паркирате
автомобила до определен момент,
но за трудната част от маневрите
просто активирате Паркинг
асистента, който поема
контрола над волана.

Безопасност

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ЕКСПЕРТИ НА БОРДА

Можете да се натъкнете на всякакви ситуации на пътя. За да
се гарантира, че автомобилът е готов да се справи с всичко,
което може да се случи докато пътувате, на разположение са
допълнителни асистиращи системи с многобройни функции,
които могат да помогнат или да отменят водача.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА
ПЪТНИЦИТЕ
Тази асистираща система осигурява
увеличена защита за пътниците на
предните седалки в критични
ситуации, които могат да доведат до
сблъсък, като затваря страничните
прозорци и оставя само 5 см. отвор,
затваря прозореца на покрива и
затяга предпазните колани. Новата
най-съвременна версия на системата
може да използва радарни сензори
както отпред, така и отзад.

ФУНКЦИЯ MATRIX BEAM
Предните full LED матрични светлини са снабдени с функция Matrix beam. Това Ви позволява да използвате непрекъснато дългите светлини, без да заслепявате другите
водачи. Чрез камера, разположена на предното стък ло, функцията Matrix beam реагира на обстановката на пътя и изгасва само някои сегменти от светлината.
Други сегменти са активни и осветяват пътя. В допълнение, благодарение на тази функция, няма да бъдете заслепени от светлоотразителни материали върху пътните знаци,
например. Функцията Matrix beam също така използва информация от навигационната система, така че дългите светлини се вк лючват само когато сте извън населено място.

Системата поема контрола, когато
маневрирате бавно назад с ремарке
или каравана и прави маневрите при
паркиране по-лесни и безопасни.
Всичко, което трябва да направите, е
да решите накъде искате да отидете,
кога да тръгнете и кога да спрете.

Безопасност

Безопасност

АСИСТЕНТ ЗА РЕМАРКЕ
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В екстремни ситуации, при които водачът не може активно
да повлияе на изхода, се задействат системите за пасивна
безопасност на автомобила - като въздушните възглавници.
Можете да оборудвате автомобила си с до девет от тях.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези въздушни възглавници (показани заедно с
активираната възглавница за глава) предпазват
таза и гръдния кош на водача и другите
пътници в случай на страничен удар.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ВОДАЧА И ПЪТНИКА ОТПРЕД

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ НА ВОДАЧА

Докато въздушната възглавница на водача е вградена във волана, тази за пътника
до него се намира в арматурното табло. При необходимост, тя може да бъде
деактивирана, когато на предната седалка се монтира детско столче.

При активиране, въздушните възглавници за глава
оформят стена, предпазваща пътуващите отпред и отзад
от наранявания на главата.

Тази въздушна възглавница, разположена под
кормилната колона, предпазва коленете и
подбедрицата на водача.

Безопасност

Безопасност

БЕЗОПАСНИ
СИТУАЦИИ
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ПРИРОДНА
СТИХИЯ

Всяко семейство има различна история: чести разходки до планината,
градско приключение или офроуд експедиции. Каквато и да е историята, ние
имаме точната алтернатива за всяко семейство. И във всички ситуации ние
предлагаме динамичност, съчетана с отличен разход на гориво.

Мощност

ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО
Насладете се на мощността на своя автомобил в максимален комфорт и
безопасност. Динамичният контрол на шасито (DCC) непрекъснато прави оценка
и реагира на различни ситуации при шофиране (спиране, ускорение, завиване),
адаптирайки характеристиките на окачването и управлението. Като част от менюто
на инфоразвлекателната система, той Ви позволява да избирате между три режима,
според вашите специфични изисквания: Комфортен, Нормален или Спортен.

ДВИГАТЕЛИ
Ако предпочитате бензинови двигатели, можете да избирате между
110 kW мощност в комбинация със задвижване на предните колела,
или 140 kW мощност с 4x4 задвижване.
Гамата ни от дизелови модели вк лючва 110 kW двигател със задвижване на
предните колела и с 4x4 задвижване и
147 kW двигател в комбинация с 4x4 задвижване.

LAURIN &
KLEMENT
НОСЕТЕ ФАМИЛНОТО ИМЕ
С ГОРДОСТ
Изтънчеността не е просто избор. Тя е емблема, която носите с гордост всеки път, щом влезете
в ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT. Оборудван с най-добрите ни образци за майсторство,
дизайн и традиции, автомобилът предлага страхотен комфорт и отлични маниери на пътя.
Вдъхновена от нашите безкомпромисни бащи основатели Лаурин и Клемент, тази версия с
ексклузивно оборудване взема нашето традиционно внимание към детайла и му придава
модерен SUV облик.
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ПРЕМИНЕТЕ В КЪМ
ПРЕМИУМ КЛАСА
Когато оборудвахме версията Laurin &
Klement, ние изпипахме всеки детайл
до топ ниво, независимо дали става
въпрос за комфортно шофиране
или развлечение за спътниците
Ви. Интериорът се характеризира
с висококачествени материали,
богато стандартно оборудване и
екск лузивни детайли с логото на
Laurin & Klement, което може да бъде
открито върху волана и тапицерията.

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Версия Laurin & Klement вк лючва специфични елементи в екстериора, като хромирана радиаторна решетка
и декоративен ауспух с хромиран дизайн. 19" или опционални 20" лети джанти в антрацит подчертават
екск лузивния екстериор. Дизайнът на светлините на автомобила е от най-високо ниво. Full LED матрични предни
светлини и LED задни светлини с анимирани пътепоказатели са част от стандартното оборудване.

CANTON АУДИО СИСТЕМА
Оборудвана с дванадесет
високоговорителя и мощност
625 вата, аудио системата Canton
е вк лючена в стандартното
оборудване.

Laurin & Klement

Laurin & Klement

Интериорът се предлага с черна или
бежова тапицерия (на снимката) от
перфорирана кожа с логото Laurin
& Klement, избродирано върху
предните седалки, които разполагат
и с вентилация. Черният таван с
тапицерия Suedia е опционален.
Вентилираните Ergo предни седалки,
с тапицерия от черна перфорирана
кожа, с функция за масаж и
регулиране на дълбочината на
основата, също са опционални.

SPORTLINE
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РАБОТЕТЕ ОТ ВКЪЩИ,
РАЗПУСКАЙТЕ
НАВСЯКЪДЕ

Вашият начин на живот може да се променя, но спортният
стил е винаги актуален. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE ще Ви
убеди в това. С динамичен характер и уверено присъствие,
този автомобил може да превърне всеки път в място за
забавление.

СПОРТНИЯТ ХАРАКТЕР Е В
ДЕТАЙЛИТЕ
Всеки детайл в новия KODIAQ
SPORTLINE отразява неговия
енергичен нрав. Интериорът се
характеризира с висококачествени
материали и екск лузивни елементи
в спортен стил, между които логото
SportLine върху волана.

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ
Автомобилът е оборудван с предни
спортни седалки, които подчертават
динамичния дизайн на интериора.
Черната тапицерия от перфорирана
Suedia/кожа/изкуствена кожа (на
снимката) със сребърен шев е
част от стандартното оборудване.
Черният таван с тапицерия Suedia
е опционален. Опция е тапицерия
от перфорирана кожа/изкуствена
кожа в комбинация с вентилирани
електрически предни седалки с
вградена памет и регулиране на
дълбочината на основата.

SportLine

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Екстериорът на новия KODIAQ SPORTLINE вк лючва стилни елементи като радиаторна решетка в черен гланц, капаци на страничните огледала и надлъжни
греди на покрива в черно, SportLine значка от двете страни на автомобила, надписи в черно (като например ŠKODA, името на модела или 4x4) и хромирани
декоративни елементи на ауспуха. Обаянието на автомобила се подсилва от лети джанти в антрацит (19" като стандарт или 20" опционално).

Удоволствието от шофирането
на автомобила се допълва от
мултифункционалния спортен волан,
облицован в перфорирана кожа със
сребрист шев.

SportLine

СПОРТЕН ВОЛАН

RS
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СЕМЕЕН ЖИВОТ НА
ВИСОКИ ОБОРОТИ

Водена от 4x4 задвижване и 2.0 TSI/180 kW двигател,
ŠKODA KODIAQ RS превръща всяка скучна задача в
динамично преживяване. И за да не Ви главозамае цялата тази
мощност, има множество асистенти за безопасност, които да
пазят най-важното семейство в квартала. Вашето.

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА
ИЗЛИТАНЕ
Добре дошли в пилотската кабина.
Затегнете коланите и се подгответе
за едно изк лючително приятно
пътуване. Интериорът отразява
невероятния спортен чар на
автомобила, като същевременно
създава максимален комфорт.

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ
RS е оборудван с предни спортни
седалки с избродирано лого RS.
Черната тапицерия от перфорирана
Suedia/кожа/изкуствена кожа с
червен шев е част от стандартното
оборудване. Черният таван с
тапицерия Suedia е опционален.
Тапицерията от перфорирана кожа/
изкуствена кожа (в комбинация
с вентилирани електрически
предни седалки с вградена памет
и регулиране на дълбочината на
основата) също е опционална.

СПОРТЕН ВОЛАН

Неповторимият характер на автомобила се подчертава
от оригинални детайли, като например спортната
значка RS върху радиаторната решетка, която носи
асоциации с известната състезателна традиция на
автомобилите ŠKODA.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Спортните гени и динамичният характер на автомобила се подчертават от много елементи, като брони
с RS дизайн, елементи в черен гланц в екстериора, вк лючително радиаторна решетка със значка RS,
черни надписи (като ŠKODA, името на модела или 4x4), видима част на ауспуха с полирано покритие от
неръждаема стомана и 20” черни лети джанти. Full LED матрични предни светлини и LED задни светлини с
анимирани пътепоказатели също са част от стандартното оборудване.

RS

RS

RS ЗНАЧКА

Спортният чар се подчертава от
спортния волан с перфорирана кожа,
червен шев и логото RS. Червеният
шев може да бъде открит и върху
арматурното табло, ръкохватката
на скоростния лост, предният
централен подлакътник и предните
и задни подлакътници на вратите.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Ambition включва 17" лети джанти Mitykas, задни LED светлини
с анимирани пътепоказатели и светлинен поздрав, шев върху подлакътниците на вратите, шев върху
облицовката на вратите, отделение за чадър в предната врата (с включен чадър), подлакътник между
предните седалки с JumboBox кутия за вещи, заден подлакътник с поставка за напитки, отделения за
вещи (отдясно и отляво) зад сводовете на колелата отзад и др.

ACTIVE GREY
ИНТЕРИОР

AMBITION
BLACK/GREY
ИНТЕРИОР

Декоративни
елементи в сив
металик
Текстилна тапицерия

Декоративни
елементи Alu brushed
Тапицерия от Suedia/
кожа/изкуствена кожа

AMBITION MOCCA ИНТЕРИОР

AMBITION BLACK ИНТЕРИОР

AMBITION BLACK ИНТЕРИОР

Декоративни елементи Alu brushed
Тапицерия от текстил/Suedia/изкуствена кожа (Еко
пакет)

Декоративни елементи Alu brushed
Тапицерия от Suedia/кожа/изкуствена кожа

Декоративни елементи Alu brushed
Тапицерия от кожа/изкуствена кожа

Персонализиране

ACTIVE

Стандартното оборудване на версия Active включва 17" лети джанти, капаци на страничните огледала
и дръжки на вратите в цвета на купето, надлъжни рейки на покрива в черно, хромирана рамка на
радиаторната решетка, LED дневни светлини, LED задни светлини, 2-спицов мултифункционален
кожен волан, шев върху арматурното табло, радиоапарат Bolero с 8,0", електрически предни и задни
стъкла, климатична система, отделение за очила, електромеханична паркинг спирачка и др.
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Style включва 18" лети джанти Elbrus, хромирани рамки на
страничните стъкла, електрически сгъваеми странични огледала с подгряване, надлъжни рейки
на покрива в сребристо, лайстни на праговете на предните врати, KESSY (Система за безключово
отключване, старт и заключване), осветяване в зоната на краката отпред, електрическа седалка за водача
с памет, сензори за паркиране отпред и отзад, двузонов климатроник и др.

LAURIN &
KLEMENT
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Laurin & Klement включва 19" лети джанти Sirius в антрацит,
SunSet, прогресивно управление, Blind Spot Detect и мултифункционална камера, електрическа пета
врата, LED пакет (вкл. амбиентно осветление, лампи за четене и др.), електрически предни седалки
с памет, навигационна система AMUNDSEN с 8,0", озвучителна система Canton, светлинен асистент
(функции Tunnel light, Coming home и Leaving home), обзорна система Area View и др.

LAURIN
& KLEMENT
BEIGE ИНТЕРИОР

STYLE MOCCA
ИНТЕРИОР

Декоративни
елементи Piano Black
Тапицерия от
перфорирана кожа/
кожа/изкуствена
кожа, вентилация на
предните седалки

Персонализиране

Декоративни
елементи Linear
Diamonds
Тапицерия от текстил/
Suedia/изкуствена
кожа (Еко пакет)

STYLE BLACK ИНТЕРИОР

STYLE BLACK ИНТЕРИОР

STYLE BLACK ИНТЕРИОР

LAURIN & KLEMENT BLACK ИНТЕРИОР

Декоративни елементи Linear Diamonds
Тапицерия от Suedia/кожа/изкуствена кожа

Декоративни елементи Linear Diamonds
Тапицерия от кожа/изкуствена кожа

Декоративни елементи Linear Diamonds
Тапицерия от перфорирана кожа/кожа/изкуствена
кожа, предни седалки Ergo с вентилация

Декоративни елементи Piano Black
Тапицерия от перфорирана кожа/кожа/изкуствена
кожа, вентилация на предните седалки

*Черният таван с тапицерия Suedia е опционален.

Персонализиране

STYLE
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия SportLine включва 19" лети джанти Triglav в антрацит,
черни капаци на страничните огледала, черна декоративна решетка с черна рамка отпред,
SunSet, електрическа седалка на водача с памет, избор на режим на шофиране, спортен
кожен мултифункционален волан с перфорирана кожа, LED пакет с амбиентно осветление на
интериора и др.

RS

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на RS версията включва 20" лети джанти XTREAME, черни надлъжни
рейки на покрива, предна декоративна решетка в черен цвят, черни рамки на прозорците,
акустични предни странични стъкла със затъмнение на задните странични стъкла, тризонов
климатроник, DCC - адаптивен контрол на окачването и избор на режим на шофиране, вкл.
Офроуд режим, виртуален кокпит 10" със спортен режим, спортен салон в комбинация от текстил
и кожа - Suedia с червени декоративни шевове, двойно дъно на багажника и др.

SPORTLINE
ИНТЕРИОР

RS ИНТЕРИОР

Карбонови
декоративни
елементи, черен
таван*
Тапицерия от
перфорирана Suedia/
кожа/изкуствена кожа
със сребрист шев
Предни спортни
седалки

Карбонови
декоративни
елементи, черен
таван*
Тапицерия от
перфорирана Suedia/
кожа/изкуствена кожа
с червен шев
Предни спортни
седалки

SPORTLINE ИНТЕРИОР

RS ИНТЕРИОР

Карбонови декоративни елементи, черен таван*
Тапицерия от перфорирана кожа/изкуствена кожа със сребрист шев
Предни спортни седалки

Карбонови декоративни елементи, черен таван*
Тапицерия от перфорирана кожа/изкуствена кожа с червен шев
Предни спортни седалки

*Черният таван с тапицерия Suedia е опционален.

*Черният таван с тапицерия Suedia е опционален.

Персонализиране

SPORTLINE

Персонализиране

Style Beige
(кожа/изкуствена кожа)

Style Black (перфорирана кожа/
изкуствена кожа), ергономични
вентилирани предни седалки

Ambition и Style Black
(кожа/изкуствена кожа)

Style Black (перфорирана кожа/
изкуствена кожа), вентилирани
предни седалки

Ambition Black/Grey
(текстил)

Style Black
(текстил/кожа/изкуствена кожа)*

Ambition и Style Black
(Suedia/кожа/изкуствена кожа)

Ambition и Style Black/Mocca
(текстил/Suedia/изкуствена кожа)

Active Grey (текстил)

Персонализиране

* M-Packet

ТАПИЦЕРИИ

Style Beige (перфорирана кожа/изкуствена
кожа), вентилирани предни седалки
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LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

Персонализиране
MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

GRAPHITE GREY METALLIC

MOON WHITE METALLIC

Персонализиране

ЦВЕТОВЕ
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ŠKODA SERVICE

20" VEGA Алуминиеви джанти
в антрацит

19" PROCYON Алуминиеви джанти
с Aero капачки в антрацит*

19" PROCYON Алуминиеви джанти
с Aero капачки в черен мат

19" PROCYON Алуминиеви джанти
с Aero капачки в черен металик

ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ
В ДОБРИ РЪЦЕ.

Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.

Вашият автомобил изисква модерни технологии.
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат
със специални инструменти и качествени диагностични
системи, които в комбинация с предписаните технологични
процедури от производителя, осигуряват отличното
функциониране и изправност на вашия автомобил.

19" CURSA Алуминиеви джанти
в антрацит

18" TRINITY Алуминиеви джанти
в антрацит

18" TRINITY Алуминиеви джанти

18" ASKELLA Алуминиеви джанти
в антрацит

Професионално обучен от завода-производител
персонал.

Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при
автомобилите изисква професионално квалифициран
персонал. За да отговори на тези изисквания,
производителят организира редовни обучаващи програми
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите
клиенти.

19" CRATER Алуминиеви джанти
в черно

19" TRIGLAV Алуминиеви джанти

19" TRIGLAV Алуминиеви джанти
в черно

18" ELBRUS Алуминиеви джанти

За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да
подхождаме професионално и приятелски да съветваме
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на
качеството.

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ
УСЛУГИ:
Сервизни проверки

За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти

Персонализиране

17" MITYKAS Алуминиеви джанти

Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт,
следвайки указанията, дадени от производителя и
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това
е важно не само за вашата безопасност, но също и за
нормалното функциониране на вашия автомобил и
поддържане на неговия перфектен външен вид.

17" Стоманени джанти с тасове
BORNEO

За информация относно джантите за
Laurin & Klement, SportLine и RS версии,
моля свържете се с най-близкия ŠKODA
център.

Заместващ автомобил

тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане

Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза,
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще
бъде върнат обратно след извършване на ремонта.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага
детски седалки, багажници за покрива на автомобила,
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност

Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил
Шкода. Използването на първокласни материали и
технологии гарантира безопасно и безпроблемно
шофиране.

Наличност

Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и
оборудване, използвани при производството на автомобила
и не просто се фокусира върху високата оборотност на
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване

Използването на първокласни материали и технологии в
производството на Оригинални Резервни Части Шкода
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда

Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода
включва обменни части, чието производство има
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг

тел.: 02/813 700, в. 215, 120, 110, 111, 2219;
мобилен: 0884 656 658
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг.
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната
вноска започва от 15%, а максималната продължителност
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/

тел.: 02/813 700, в.233;
мобилен: 0886 473 867; 0888 693 943
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване.
Използваният автомобил се предоставя за предварителен
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили

тел.: 02/813 700, в.233;
мобилен: 0886 473 867; 0888 693 943;
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно
изкупени от клиенти и предварително преминали на
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност

тел.: 02 813 700/в. 128, 138,
мобилен: 0882 607 911; 0893 389 456
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско
и Гражданска Отговорност при следните застрахователи:
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ
тел.: 0884 656 658

Rent – a – car

тел.: 02 813 700/в. 224, 226;
мобилен: 0893 389 450, 0885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)
Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години
Годишни технически прегледи /за София/

тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ

За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на
гаранционния срок - СБА, тел.: 146

ŠKODA услуги

ДЖАНТИ
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2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с.
4x4

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.
4x4
Турбодизелов двигател

2.0 TDI / 147 kW / 200к.с.
4x4

Бензинов двигател с турбо
компресор

Бензинов двигател с турбо
компресор

Бензинов двигател с турбо
компресор

Турбодизелов двигател

Турбодизелов двигател

Цилиндри / Обем (cc)

4/1,498

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1)

110/5,000–6,000

110/5,000–6,000

140/4,200–6,000

110/3,000–4,200

110/3,000–4,200

147/3,500–4,200

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

320/1,500–4,100

360/1,700–2,750

360/1,700–2,750

400/1,750–3,000

Стандарт за екологичност

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Безоловен бензин,
минимум 95

Безоловен бензин,
минимум 95

Безоловен бензин,
минимум 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална скорост (km/h)

206

205

216 (215)

204

200

218 (216)

Ускорение 0–100 km/h (s)

9.8 (9.9)

9.7 (9.8)

7.5 (7.7)

9.6 (9.8)

9.6 (9.8)

7.7 (7.8)

– фаза low

8.32–8.99

8.84–9.60

9.86–10.59

7.09–7.84

7.48–8.24

8.34–8.92

– фаза medium

6.34–7.17

6.75–7.49

7.79–8.61

5.13–5.68

5.64–6.35

6.00–6.84

ДВИГАТЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разход на гориво WLTP* (l/100 km)

5.59–6.42

5.84–6.44

6.82–7.58

4.46–5.02

4.98–5.59

5.35–6.10

6.65–7.52

6.83–7.52

7.88–8.69

5.31–5.95

5.93–6.65

6.43–7.17

– комбиниран

6.48–7.32

6.78–7.47

7.80–8.58

5.25–5.85

5.79–6.47

6.27–7.00

Купе

Външни размери

Тип

5/7-места, 5-врати, 2-обемно

Дължина/ширина (mm)

4,697/1,882

Коефициент на съпротивление CW

0.312–0.358 в зависимост от двигателя/нивото на оборудване

Височина (mm)

1,681

Диаметър на завой (m)

12.2

База (mm)

2,790

Следа отпред / отзад (mm)

1,585/1,575
193; 4x4: 192

Шаси
Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и стабилизатор

Просвет (mm)

Задно окачване

Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор

Вътрешни размери

Спирачна система

Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакумен усилвател

Пространство отпред / отзад (mm)

1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270)

– предни спирачки

Дискови вентилирани спирачки с вътрешно охлаждане

Пространство за главата отпред / отзад (mm)

1,059/1,014 (1,059/1,015/905)

– задни спирачки

Дискови спирачки

Обем на багажника (max. l)

Кормилна уредба

Кормилна рейка с електромеханичен серво-усилвател

Без резервна гума, със задни седалки –

Джанти

7.0J x 17"

вдигнати/свалени****

835/2,065 (270/765/2,005)

Гуми

215/65 R17

Капацитет на резервоара (l)

58

188.98–204.04

200.66–217.84

223.99–240.48

185.67–205.39

195.94–215.75

218.55–233.75

143.82–162.66

153.18–169.94

176.78–195.39

134.30–148.84

147.67–166.23

157.25–179.16

1,681

– фаза high

126.81–145.60

132.38–146.08

154.84–171.95

116.95–131.55

130.51–146.52

140.26–159.79

1,585

– фаза extra high

150.85–170.69

155.04–170.51

178.85–197.23

139.18–155.94

155.38–174.26

168.52–187.92

2,087

– комбинирани

147.07–166.15

153.75–169.39

176.99–194.73

137.50–153.15

151.55–169.45

164.21–183.52

Предно предаване

Предно предаване

4x4

Предно предаване

4x4

4x4

Съединител

Хидравличен еднодисков

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Скоростна кутия

Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

19.1°
1°

– фаза low

720 l
1,165

15.8°

897

2,790

1,009

4,697

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно
оборудване, включително теглото на
водача 75 (kg)**
Полезен товар, включително водача и
допълнително оборудване (kg)

1,569–1,778 (1,615–1,812)

1,593–1,802 (1,639–1,836)

1,720–1,922 (1,762–1,956)

1,701–1,910 (1,751–1,947)

1,785–1,987 (1,829–2,024)

1,765–1,967 (1,807–2,001)

542–733 (581–731)

543–730 (580–731)

557–763 (615–764)

519–724 (586–753)

518–720 (578–771)

518–720 (587–779)

Общо тегло (kg)**

2,208–2,250 (2,232–2,336)

2,226–2,270 (2,257–2,361)

2,400–2,410 (2,420–2,496)

2,340–2,359 (2,404–2,458)

2,430 (2,525–2,527)

2,410 (2,510–2,513)

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 750

750

750

750

750

750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

1,800

2,200 (2,000)

2,000

2,500*** (2,000)

2,500*** (2,000)

1,800

* Емисиите и разходът на гориво са измерени, съгласно новия световен хармонизиран стандарт за
леки автомобили (WLTP). Данните са ориентировъчни и зависят от оборудването на автомобила.
** В зависимост от оборудването.

*** Важи за превозни средства с фабричен теглич.
( ) Важи за 7-местна версия.

Всички дизелови двигатели са със система Selective Catalytic Reduction. Тази система инжектира AdBlue®за
намаляване на моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue®е с обем от 18л, а консумацията зависи от
стила на шофиране.

1,004

Тип

1,510

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

1,527

Технически спецификации - KODIAQ

CO2 емисии WLTP* (g/km)

– фаза medium

1,05

9

– фаза high
– фаза extra high

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1,575
1,882
**** В зависимост от позицията на облегалката и променливото положение на задната седалка.

Техническите чертежи се отнасят за 5-местната версия. Спецификациите могат да се различават в зависимост от размера на двигателя.
Размерите на 7-местната версия могат да бъдат намерени в информацията за допълнителни спецификации (показана отгоре).

Технически спецификации - KODIAQ

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

4

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

1,01

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

77

76

2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с.
4x4

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.
4x4
Турбодизелов двигател

2.0 TDI / 147 kW / 200 к.с.
4x4

Бензинов двигател с турбо
компресор

Бензинов двигател с турбо
компресор

Бензинов двигател с турбо
компресор

Турбодизелов двигател

Турбодизелов двигател

Цилиндри / Обем (cc)

4/1,498

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1)

110/5,000–6,000

110/5,000–6,000

140/4,200–6,000

110/3,000–4,200

110/3,000–4,200

147/3,500–4,200

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

320/1,500–4,100

360/1,700–2,750

360/1,700–2,750

400/1,750–3,000

Стандарт за екологичност

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Безоловен бензин,
минимум 95

Безоловен бензин,
минимум 95

Безоловен бензин,
минимум 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална скорост (km/h)

206

205

216 (215)

204

200

218 (216)

Ускорение 0–100 km/h (s)

9.8 (9.9)

9.7 (9.8)

7.5 (7.7)

9.6 (9.8)

9.6 (9.8)

7.7 (7.8)

– фаза low

8.50–8.91

9.04–9.60

10.03–10.47

7.18–7.73

7.62–8.11

8.50–8.86

– фаза medium

6.59–7.06

6.97–7.49

7.95–8.43

5.28–5.60

5.82–6.23

6.18–6.67

ДВИГАТЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разход на гориво WLTP* (l/100 km)

5.86–6.25

6.06–6.43

6.99–7.37

4.66–4.92

5.19–5.47

5.54–5.92

6.93–7.29

7.11–7.48

8.06–8.49

5.54–5.82

6.18–6.50

6.59–6.99

– комбиниран

6.74–7.15

7.02–7.45

7.97–8.39

5.43–5.73

5.99–6.33

6.44–6.84

Купе

Външни размери

Тип

5/7-места, 5-врати, 2-обемно

Дължина/ширина (mm)

4,699/1,882

Коефициент на съпротивление CW

0.312–0.358 в зависимост от двигателя/нивото на оборудване

Височина (mm)

1,688 (1,686)

Диаметър на завой (m)

12.2

База (mm)

2,790

Следа отпред / отзад (mm)

1,575/1,565
199; 4x4 197 (196)

Шаси
Предно окачване

Окачване McPherson с долни тиъгълни носачи и стабилизатор

Просвет (mm)

Задно окачване

Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор

Вътрешни размери

Спирачна система

Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакумен усилвател

Пространство отпред / отзад (mm)

1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270)

– предни спирачки

Дискови вентилирани спирачки с вътрешно охлаждане

Пространство за главата отпред / отзад (mm)

1,059/1,014 (1,059/1,015/905)

– задни спирачки

Дискови спирачки

Обем на багажника (max. l)

Кормилна уредба

Кормилна рейка с електромеханичен серво-усилвател

Без резервна гума, със задни седалки –

Джанти

7.0J x 19"

вдигнати/свалени****

835/2,065 (270/765/2,005)

Гуми

235/50 R19

Капацитет на резервоара (l)
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192.94–202.28

205.12–217.93

227.75–237.79

188.21–202.43

199.56–212.44

222.75–232.04

149.45–160.12

158.22–169.91

180.54–191.37

138.19–146.82

152.45–163.10

161.86–174.86

1,688

– фаза high

132.92–141.67

137.45–145.75

158.71–167.33

121.99–128.83

135.82–143.21

145.01–154.97

1,575

– фаза extra high

157.25–165.48

161.37–169.58

183.02–192.78

145.16–152.50

161.84–170.37

172.74–183.19

2,087

– комбинирани

152.89–162.34

159.18–168.98

180.96–190.57

142.30–150.23

156.93–165.90

168.65–179.28

Предно предаване

Предно предаване

4x4

Front-wheel drive

4x4

4x4

Съединител

Хидравличен еднодисков

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Двудисков с
електрохидравлично управление

Скоростна кутия

Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

Автоматична 7-степенна DSG

18.2°

– фаза low

720 l
1,165

16.5°

897

2,790

1,011

4,699

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно
оборудване, включително теглото на
водача 75 (kg)**
Полезен товар, включително водача и
допълнително оборудване (kg)

1,600–1,773 (1,642–1,830)

1,624–1,797 (1,666–1,830)

1,750–1,923 (1,793–1,957)

1,732–1,905 (1,776–1,940)

1,809–1,982 (1,853–2,017)

1,795–1,968 (1,838–2,002)

552–725 (593–731)

548–721 (617–731)

562–735 (628–760)

530–703 (605–752)

523–696 (607–771)

517–690 (602–766)

Общо тегло (kg)**

2,250 (2,269–2,350)

2,270 (2,294–2,375)

2,410 (2,460–2,510)

2,360 (2,440–2,470)

2,430 (2,549)

2,410 (2,529)

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 750

750

750

750

750

750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

1,800

2,200 (2,000)

2,000

2,500*** (2,000)

2,500*** (2,000)

1,800

* Емисиите и разходът на гориво са измерени, съгласно новия световен хармонизиран стандарт за
леки автомобили (WLTP). Данните са ориентировъчни и зависят от оборудването на автомобила.
** В зависимост от оборудването.

*** Важи за превозни средства с фабричен теглич.
( ) Важи за 7-местна версия.

Всички дизелови двигатели са със система Selective Catalytic Reduction. Тази система инжектира AdBlue®за
намаляване на моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue®е с обем от 18л, а консумацията зависи от
стила на шофиране.

1,004

Тип

1,510

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

1,527

Технически спецификации - SPORTLINE

CO2 емисии WLTP* (g/km)

– фаза medium

1,05

9

– фаза high
– фаза extra high

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1,565
1,882
**** В зависимост от позицията на облегалката и променливото положение на задната седалка.

Техническите чертежи се отнасят за 5-местната версия. Спецификациите могат да се различават в зависимост от размера на двигателя.
Размерите на 7-местната версия могат да бъдат намерени в информацията за допълнителни спецификации (показана отгоре).

Технически спецификации - SPORTLINE

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

4

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

1,01

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

79

78

EU6AP

Гориво

Безоловен бензин, минимум 95

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимална скорост (km/h)

234 (233)

Ускорение 0–100 km/h (s)

6.5 (6.6)

Разход на гориво WLTP* (l/100 km)
12.08–12.39

– фаза medium

8.58–8.90

– фаза high

7.35–7.64

– фаза extra high

8.36–8.80

– комбиниран

8.59–8.94

CO2 емисии WLTP* (g/km)

Задно окачване

Многораменно окачване с надлъжен и напречен
стабилизатор

Спирачна система

Хидравлична двойно-диагонална система с двоен
вакумен усилвател

– предни спирачки

Дискови вентилирани спирачки с вътрешно
охлаждане

– задни спирачки

Дискови спирачки

Кормилна уредба

Кормилна рейка с електромеханичен
серво-усилвател

Джанти

8J x 20"

1,579

Гуми

235/45 R20

2,087

Дължина

4,699

Ширина

1.882

Височина

1,687 (1,686)

База (mm)

2,790

– фаза medium

194.6–202.06

– фаза high

166.63–173.38

Следа отпред (mm)

1,579

– фаза extra high

189.64–199.73

– отзад

1,569

– комбинирани

194.84–202.96

Просвет (mm)

195 (194)

4x4

Съединител

Двудисков с електрохидравлично управление

Скоростна кутия

Автоматична 7-степенна DSG

Вътрешни размери (mm)

1,794–1,938 (1,826–1,972)

– отпред

1,527

– отзад

1,510 (1,511/1,270)

– отпред

1,059

– отзад

1,014 (1,015/905)

527–654 (610–756)
2,358–2,390 (2,507)

Обем на багажника (max. l)

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg)

750

Без резервна гума, със задни седалки –
вдигнати/свалени****

835/2,065 (270/765/2,005)

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

2,500*** (2,000)

Капацитет на резервоара (l)

58

*** Важи за превозни средства с фабричен теглич.
**** В зависимост от позицията на облегалката и променливото
положение на задната седалка.
( ) Важи за 7-местна версия.

1,569
1,882

Общо тегло (kg)**

* Емисиите и разходът на гориво са измерени, съгласно новия
световен хармонизиран стандарт за леки автомобили (WLTP).
Данните са ориентировъчни и зависят от оборудването на
автомобила.
** В зависимост от оборудването.

2,790

1,011

4,699

Пространство (mm)

Пространство за главата (mm)

ТЕГЛА
Собствено тегло - със стандартно оборудване,
включително теглото на водача 75 (kg)**
Полезен товар, включително водача и допълнително
оборудване (kg)

897

1,527

274.33–281.35

Тип

270 l
477

Външни размери (mm)

– фаза low

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Технически спецификации - RS

Окачване McPherson с долни тиъгълни носачи и
стабилизатор

15.7°

– фаза low

Предно окачване

Техническите чертежи се отнасят за 7-местната версия. Спецификациите могат да се различават в зависимост от размера на двигателя.
Размерите на 5-местната версия могат да бъдат намерени в информацията за допълнителни спецификации (показана отляво).

Технически спецификации - RS

Стандарт за екологичност

Шаси

1,004

180/5,250–6,500
370/1,600–4,300

12.2

905

Мощност / Обороти (kW/min )
Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

-1

0.326–0.362 (0.330–0.362)

Диаметър на завой (m)

1,270

4/1,984

5/7-места, 5-врати, 2-обемно

1,01
5

Цилиндри / Обем (cc)

Тип
Коефициент на съпротивление CW

1,511

ДВИГАТЕЛ

Купе

1,05
9

Бензинов двигател с турбо компресор

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

18.1
1°°

2.0 TSI/180 kW / 245 к.с.

1,686

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

