ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, kā
arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.
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IEPAZĪSTINĀM AR JAUNU
KROSOVERU SUGU
Mūsu dabā ir būt vienotiem ar dabu - un
vienam ar otru. Taču mūsdienu dzīve atgrūž
mūs aizvien tālāk no tām lietām, kuras ir
patiešām svarīgas, tāpēc ļaujiet ŠKODA
KODIAQ palīdzēt jums atkal ar tām savienoties.
Pilnīgi jauns redzējums uz to, kādam jābūt
krosoveram, KODIAQ pārsteidzošais ārējais
izskats ir spēcīgs un vienlaikus izskatīgs. Tā 4x4
riteņu piedziņas sniegtās iespējas ļauj pilnīgi bez
piepūles izaicināt jebkādu ceļa segumu, bet
salona savienojamības iespēju klāsts, dāsnais
plašums un nepārspējamais komforts liks visai
ģimenei kārot pēc aizvien jauniem
piedzīvojumiem. Un kā vienmēr, virkne Simply
Clever risinājumu piešķir jūsu piedzīvojumiem
vēl nebijušu praktiskumu.

KODIAQ ir kārtējais pierādījums mūsu
filozofijai šodien radīt skaistus
automobiļus, kas ir orientēti uz
pasažieriem un braukšanas baudījumu
tāpat kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ĀRĒJAIS
IZSKATS
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BRIESMOŅA
SKAISTUMS
Gatavs izaicināt vissmagākos apstākļus, ŠKODA KODIAQ izstaro
majestātisku spēku. Tā precīzās, asās līnijas veido jauno ŠKODA
krosoveru dizaina valodu, padarot to izteiksmīgu, emocionālu un
monumentālu. Vērtējot tā detaļas vai dizainu kopumā, ir skaidrs,
ka forma un funkcija ir perfektā harmonijā. KODIAQ muskuļotais
skaistums apvieno sevī spēcīgu virsbūvi un iespaidīgas bezceļu
spējas.

SKATS NO AIZMUGURES
Sudraba un melnas krāsas jumta reliņi
pasvītro ārējā dizaina pievilcību. Vertikālie
melnie pagarinājumi, kas saplūst ar jumta
spoleri un iezīmē aizmugurējā stikla
robežas, uzlabo aerodinamiku.
Aizmugurējie lukturi, kas iestiepjas dziļi
spārnos, lieliski izgaismo automobiļa sānus.

SĀNSKATS
Asās šķautnes apvienojumā ar līdzenajām
virsmām rada unikālus apstākļus
izteiksmīgai gaismas un ēnas saspēlei.
Taisnstūra formas riteņu arkas, leņķī
novietoti dubļu sargi ar plastmasas malām
un sliekšņu aizsarguzlikas norāda uz to, ka
automobilis jūtas kā mājās arī dubļos.
PRIEKŠĒJIE UN MIGLAS LUKTURI
Priekšējo lukturu koncepcija ir viens no
KODIAQ modeļa raksturojošajiem
elementiem. Asās līnijās ieskauto miglas
lukturu izvietojums radiatora režģa
augstumā nodrošina to aizsardzību pret
bojājumiem un skaidri norāda uz
automobiļa bezceļa ambīcijām.
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PANORĀMAS STIKLA JUMTS
KODIAQ paver jaunus apvāršņus ar
elektrisko panorāmas stikla jumtu, kas
pastiprina plašuma sajūtu automobilī.

PLASTMASAS MOLDINGI
Strēmelei starp "kaķa acu" reflektoriem ir gan
estētiska, gan arī praktiska nozīme. Tā ieskauj
bagāžas nodalījuma malu, aizsargājot bamperi
pret bojājumiem iekraujot un izkraujot
bagāžu. Ieskatoties tuvāk, atklājas bišu šūnu
motīvs.

Dizains

Dizains

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Automobilim raksturīgais dizains ir
pasvītrots ar dekoratīvām durvju sliekšņu
uzlikām ar KODIAQ uzrakstu - skaidra
norāde uz automobiļa kopējās formas un
funkcionalitātes apvienojumu.

APGAISMOJUMS
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IZGAISMOŠANAS
MĀKSLA
PILNĪBĀ LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI AR AFS
UN MIGLAS LUKTURIEM
KODIAQ pieejami divu veidu priekšējie un
miglas lukturi. Pilnīgākajā izpildījumā dominē
LED tehnoloģija. LED priekšējie lukturi sniedz
augstu veiktspēju un enerģijas patēriņa
efektivitāti. AFS (adaptīvo priekšējo lukturu
sistēma) pielāgo apgaismojuma intensitāti
specifiskiem apstākļiem (piemēram, pilsēta,
lielceļš vai braukšana lietū), bet galvenie
priekšējie lukturi izceļas ar pievilcīgu, integrētu
LED dienas gaitas lukturu joslu. Sliktas
redzamības apstākļos LED miglas lukturi
ieslēdzas automātiski, sniedzot maksimālu
drošību.

LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Aizmugurējie lukturi aprīkoti ar LED tehnoloģiju
jau standartaprīkojumā, savukārt kristāla līniju
dizains atgādina par čehu kubisma stilu un
tradicionālo stikla apstrādes meistarību. To asās
līnijas un izteiktā C burta forma, kas ir tipiska
ŠKODA automobiļiem, padara automobiļa
izskatu pārliecinošu un izteiksmīgu.

Dizains

Inovatīvais kristāla līniju dizains sastopas ar jaunākajām
tehnoloģijām. KODIAQ ar savu noslēpumaino skaistumu sniedz
iespaidīgu pieredzi un iemieso sevī pārliecinošo kredo "redzi un
esi redzams".

INTERJERS
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IEKŠĒJAIS
SKAISTUMS

Padariet savu telpu mājīgāku un ērtāku ar
vieglu, harmonisku vides apgaismojumu
automobiļa salonā, radot perfektu noskaņu
jebkurā braucienā.
VIDES APGAISMOJUMS
Jūs varat izvēlēties jums
vismīļāko krāsu vai katru dienu
iekrāsot atšķirīgā tonī. Vides
apgaismojums piedāvā desmit
pievilcīgu krāsu izvēles iespējas.

Dizains

KĀJU ZONAS APGAISMOJUMS
Smalkais apgaismojums padara ērtu
vidi par ekskluzīvu. Izbaudiet
nepārspējamu kofortu, pateicoties
interjera apgaismojumam, un
piepildiet savu braucienu ar
elegantu atmosfēru.

Zaļš vides apgaismojums

Zils vides apgaismojums

Sarkans vides apgaismojums

SAVIENOJAMĪBA
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SKODA CONNECT:
PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

PARKOŠANĀS VIETA
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa atrašanās
vietas informāciju lielās autostāvvietās visur,
kur dodaties, savā telefonā ar adresi, laiku
un datumu, kad novietojāt automobili.

KODIAQ palīdz jums būt savienotiem, lai arī kur jūs atrastos. Būt tiešsaistē
pilnībā un nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja izklaidei un
informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena laikā. ŠKODA
CONNECT ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

SOS POGA
KODIAQ savienojamības sistēma
ietver SOS zvanu. Šī ārkārtas sistēma
tiek aktivizēta, nospiežot sarkano
pogu uz automobiļa griestiem. Ja
notiek negadījums, zvans tiek veikts
automātiski.

TIEŠSAISTES SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieti es labāko
maršrutu: aktuālā informācija
sniedz jums perfektu pārskatu
par katru braucienu . Tā ļauj arī
reaģēt uz jauniem satiksmes
pavērsieniem, piemēram, ceļu
remontiem, avārijām vai
sastrēgumiem.

INFORMĀCIJA UN IZKLAIDE TIEŠSAISTĒ
Pateicoties šiem informācijas pakalpojumiem, jūs iegūstat
pārskatu par aktuālo satiksmes situāciju. Šī sistēma ietver
navigāciju, satiksmes datu atjaunināšanu, degvielas cenas,
stāvvietu pieejamību, laikapstākļu un citu informāciju.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums,
nobrauktais attālums un brauciena laiks tiek
nosūtīts attālinātam serverim. Jūs varat
aplūkot savu personisko braucienu informāciju
un iegūt pārskatu par visiem braucieniem.

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un
jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu
atrašanās vietu vai
galamērķi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem.

Savienojamība

Savienojamība

DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS
Jūs varat noskaidrot attālumu, degvielas
uzpildes stacijas veidu un aktuālās
degvielas cenas. Šī informācija tiek
attēlota reālā laikā. Automobiļa
degvielas veids tiek noteikts
automātiski, un jūs saņemat tikai jūs
interesējošo informāciju.
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PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa
nodalījums, kas
izvietots ātrumpārslēga
sviras priekšpusē,
pastiprina jūsu mobilās
ierīces tīkla signālu.
Tajā pašā laikā tas
brauciena laikā uzlādē
jūsu tālruni, izmantojot
bezvadu savienojumu.

Informācijas un izklaides tehnoloģijas ir spērušas milzīgus soļus
nākotnē: jūs sagaida pievilcīga saskarne un milzum daudz
aizraujošu funkciju, kamēr KODIAQ nemanāmi sinhronizē visu
jūsu ārējo iekārtu darbību. Vēl labāk, jūsu bērni vairs nekad
negarlaikosies brauciena laikā.
MyŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais MyŠKODA lietotnes
asistents (Android un iOS sistēmām), kurš
var būt noderīgs visdažādākajās ikdienas
situācijās. Piemēram, jūs varat izmantot to,
lai piekļūtu sava automobiļa informācijai vai lai gūtu padziļinātas
zināšanas par vadības procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs
interesējošais indikatora signāls utt. Pols spēj arī sazināties ar
jūsu personisko kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst
par tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to visērtāk nokļūt.

Savienojamība

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu
(ŠKODA savienojamības pakete, kas
atbalsta MirrorLink®, Apple CarPlay
un Android Auto) automobiļa
informācijas un izklaides sistēma ļauj
vadītājam droši lietot tālruni braucot.
Turklāt visas uzstādītās lietotnes, kas
ir sertificētas drošai izmantošanai
automobilī, ir saderīgas ar
MirrorLink(R), Apple CarPlay
vai Android Auto. SmartLink+ sistēma
arī ietver SmartGate funkciju. Tā ļauj
jums savienot viedtālruni ar
automobili, izmantojot WiFi, lai
piekļūtu interesantai informācijai par
jūsu braucienu, piemēram, degvielas
patēriņam, braukšanas dinamikai vai
servisa informācijai.*

* SmartLink+ lietošanas noteikumi un
savietojamības informācija pieejama mūsu
mājaslapā.

COLUMBUS
Columbus 3D navigācijas sistēma
aprīkota ar ērtu skārienjutīgu
vadību 8" displejā. Iekārta piedāvā
daudz funkciju, ieskaitot Bluetooth,
SmartLink+ sistēmu un WiFi.
Piejams arī integrētais tālruņa
modulis ar ātra LTE interneta
savietojamību. Četri skaļruņi
priekšā un četri aizmugurē
nodrošina perfektu skaņas kvalitāti.

CANTON SKAŅAS SISTĒMA
Izbaudiet pilnīgi dzidru skaņu, gan klausoties
mūziku, gan radio pārraidi ar 10 skaļruņu Canton
skaņas sistēmu, ieskaitot skaļruni priekšējā panelī
un zemo frekvenču skaļruni bagāžas nodalījumā.
Kopējā izejas jauda ir 575 W.
MULTIMEDIJU IERĪČU TURĒTĀJS
Vadīt auto var tikai viens, bet tie, kuri sēž aizmugurē arī var
pilnībā izbaudīt baucienu. Multimediju ierīču turētājs ļauj
jums droši nostiprināt planšetdatoru pie priekšējā sēdekļa
galvas balsta.

Savienojamība

INFORMĀCIJA UN
IZKLAIDE CEĻĀ

SIMPLY
CLEVER
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ŠKODA MAZIE
PALĪGI
Dzīve ir vigelāka, kad ir praktisks aprīkojums.
Tāpēc KODIAQ pieejams ar reāliem dzīves
apstākļiem pielāgotām iespējām un atjautīgām un
intuitīvām Simply Clever detaļām.

STĀVVIETAS KVĪŠU
TURĒTĀJS
Kad redzamā vietā uz priekšējā
paneļa nepieciešams novietot
stāvvietas kvīti, risinājums ir
vienkāršs. Automobilis ir
aprīkots ar stāvvietas kvīšu
turētāju aiz vējstikla.

DURVJU MALU AIZSARDZĪBA
Atverot visas sānu durvis,
tiek izbīdītas plastmasas
aizsargloksnes, kas ieskauj
durvju malas. Tādējādi
KODIAQ pasargā sevi pret
bojājumiem, kā arī rūpējas
par citiem automobiļiem.
Ideāls risinājums šaurās
stāvvietās.

LEDUS SKRĀPIS
Degvielas bākas vākā iebūvēto
ledus skrāpi var viegli novietot
savā vietā arī tad, kad tas ir
mitrs. Šeit jūs atradīsiet arī
aizsardzību pret nepareizas
degvielas iepildīšanu, kas īpaši
paredzēta automobiļiem ar
dīzeļdzinēju.

Simply Clever

LIETUSSARGA NODALĪJUMI
Abās priekšējās durvīs ir izvietoti atjautīgi nodalījumi ar
diviem oriģināliem ŠKODA lietussargiem. Tie ir īpaši veidoti,
lai mitrums tiktu aizvadīts ārpus automobiļa un nenonāktu
salonā.
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NODALĪJUMS
VISAM, KAS IR
SVARĪGS

UNIBAG
Izņemamā Unibag soma ir paredzēta slēpju vai
sniega dēļa pārvadāšanai, un to iespējams
izvietot speciālā atverē starp salonu un bagāžas
nodalījumu.

JUMBO BOX
Ietilpīgs nodalījums priekšējā elkoņu balstā. Tajā
jūs varat, piemēram, droši uzglabāt savas mantas
vai atdzesēt uzkodas, lai tās saglabātos svaigas.
Jumbo Box var tikt aprīkots arī ar dzērienu un
monētu turētājiem.

Simply Clever

Simply Clever

Bērni, suņi, rotaļlietas, uzkodas un neparedzētas
situācijas - tas viss raksturo ceļojumus kopā ar
ģimeni. Un KODIAQ ar to lieliski tiek galā.
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AUGŠĒJAIS SĪKLIETU NODALĪJUMS
Jūs atradīsiet šo pārsteidzoši ietilpīgo
nodalījumu ar paceļamu vāku
priekšējā paneļa augšdaļā pretī
priekšējā pasažiera sēdeklim.

SAULESBRIĻĻU NODALĪJUMS
Šis praktiskais nodalījms virs salona
atpakaļskata spoguļa ir ērti sasniedzams
no vadītāja un priekšējā pasažiera vietām.

NODALĪJUMI ZEM PRIEKŠĒJIEM SĒDEKĻIEM
Slēpts nodalījums dažādām mantām ir izvietots
zem vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļiem.
Pieejams automobiļiem, kas aprīkoti ar manuālu
sēdekļu regulēšanu.

PUDEĻU UN MOBILO TĀLRUŅU TURĒTĀJI
Mēs neesam aizmirsuši arī par trešās sēdekļu rindas
pasažieru ērtībām. Viņiem pieejami nodalījumi bagāžas
telpas sānu apšuvumā.

Simply Clever

Simply Clever

APAKŠĒJAIS SĪKLIETU NODALĪJUMS
Slēgtais, nolaižamais nodalījums
priekšējā paneļa apakšdaļā pretī
priekšējā pasažiera sēdeklim ir aprīkots
ar gaisa kondicionēšanu, lai tajā jūs
varētu glabāt atspirdzinošus dzērienus
brauciena laikā.
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VADĪTĀJA SĪKLIETU
NODALĪJUMS
Vadītājs var izmantot arī
praktisko, nolaižamo sīklietu
nodalījumu, kas izvietots tieši
zem stūres.

ATSTAROJOŠĀS VESTES
Vestes iespējams ievietot
nodalījumos priekšējās un
aizmugurējās durvīs, lai tās
vienmēr būtu pa rokai.

ATLOKĀMI GALDIŅI
Abu priekšējo sēdekļu atzveltnēs iebūvētie
atlokāmie galdiņi ar dzērienu turētājiem
noderēs ne tikai atspirdzinošiem dzērieniem.

Simply Clever

Simply Clever

PRIEKŠĒJO DURVJU NODALĪJUMI
Priekšējās durvīs jūs atradīsiet 1,5 litru
pudeļu turētājus un fiksējošas gumijas.
Šajos nodalījumos iespējams ievietot arī
izņemamo atkritumu tvertni.

VIETA, AR KO DALĪTIES
Cik liela ir jūsu ģimene? KODIAQ modelī, kas
aprīkots ar papildaprīkojumā pieejamo trešo
sēdekļu rindu iespējams ceļot arī septiņiem
cilvēkiem.
Elegantais un funkcionālais interjers izstaro
pārliecību un mājīgu noskaņu. Ciparu balss
pastiprinātājs palīdzēs trešās sēdekļu rindas
pasažieriem labāk sadzirdēt priekšā sēdošos.
Kas var būt labāks par sarunām ar ģimeni un
draugiem kopīgos piedzīvojumos ārpus
mājām?
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BAGĀŽA BEZ LIEKAS
NASTAS
SAKABES ĀĶIS
KODIAQ ir nolokāms sakabes āķis ar
elektronisku vadību. Slēdzis atrodas bagāžas
nodalījumā. Auomobilis spēj pavilkt pat līdz
2,5 tonnām smagu kravu.

VIRTUĀLAIS PEDĀLIS
Kā atvērt un aizvērt bagāžnieku, ja ir
aizņemtas rokas? Vienkārši novelciet
kāju gar automobiļa aizmugurējā
bampera apakšdaļu un lūk, tas
atveras automātiski. Virtuālais
pedālis nodrošina bezkontakta
piekļuvi, un tas ir pieejams
ekskluzīvi ar elektronisko bagāžas
nodalījuma vāku un KESSY
(bezatslēgas piekļuves un
iedarbināšanas sistēmu).

ELEKTRONISKS BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši nospiežot pogu
uz pults vai vadītāja durvīm, kas ir īpaši noderīgi
sliktos laikapstākļos. Jūs varat pielāgot arī durvju
atvēruma leņķi, piemērojot to savām vajadzībām.
Arī uz paša vāka ir poga tā aizvēršanai.

LED LUKTURĪTIS
Praktisks, noņemams LED
lukturītis atrodams bagāžas
nodalījuma kreisajā pusē. Tas
automātiski uzlādējas, kad
automobiļa dzinējs ir iedarbināts.

Simply Clever

Simply Clever

Skats, kas paveras atverot bagāžas nodalījuma vāku jūs
pārsteigs, jo KODIAQ piedāvā nepārspējamu bagāžas
nodalījuma ietilpību un pārsteidzošu pielāgojamību.
Turklāt mēs piedāvājam arī virkni Simply Clever
risinājumu un detaļu, no kurām jūs varat izvēlēties savām
vajadzībām visatbilstošāko.

Piecu sēdvietu versija
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TELPA GAIDĪTIEM
VIESIEM

IETILPĪBA
Piecu sēdvietu salona izkārtojumā jums
pieejami 720 litri bagāžai un 2 065 litri ar
nolaistiem aizmugurējiem sēdekļiem. Nav
brīnums, ka tos dēvē par "salona
plašumiem". Aizmugurējos sēdekļus
iespējams nolaist, izmantojot pogu
bagāžas nodalījumā.

DIVPUSĒJS PAKLĀJS
Jūs varat izmantot paklāja eleganto auduma pusi,
kad nepārvadājat priekšmetus, kas var sasmērēt jūsu
automobili, kā arī viegli apgriezt to uz otru pusi, kad
nepieciešams viegli mazgājams gumijas paklājs.

DUBULTĀ GRĪDA
Pateicoties dubultajai grīdai, bagāžas
nodalījuma grīda ir vienā līmenī ar ielādes
malu, kas ievērojami uzlabo lietošanas
ērtumu. Turklāt apakšējā līmenī izveidojas
slēpts nodalījums.

TĪKLU SISTĒMA
Viens horizontāls un divi
vertikāli tīkli uzlabo bagāžas
nodalījuma pielāgojamību,
ļaujot droši nostiprināt
pārvadājamos priekšmetus.

Simply Clever

Simply Clever

ĀĶI
Jūsu bagāžu būs vieglāk
un drošāk pārvietot,
pateicoties izturīgiem,
nolokāmiem bagāžas
āķiem nodalījuma sānos.
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Simply Clever

Septiņu sēdvietu versija

DUBULTĀ GRĪDA
Izmantojot trešo sēdekļu
rindu, nepieciešams
noņemt bagāžas
nodalījuma pārsegu.
Dubultajā grīdā atrodas
īpašs nodalījums, kur to
novietot, lai tas nebūtu
jāatstāj mājās vai garāžā.

ĀĶI
Pakariniet savas somas uz nolokāmajiem
āķiem un arī pēc brauciena visa jūsu bagāža
būs tieši tur pat, kur to novietojāt.

TĪKLU SISTĒMA
Arī septiņu sēdvietu versija aprīkota ar praktiskiem
risinājumiem, kas padara automobili pielāgojamāku. Bagāžas
nodalījumā jūs atradīsiet āķus, kas paredzēti bagāžas
nofiksēšanai ar tīklu sistēmu.

BAGĀŽAS ELEMENTI
Šie elementi veidoti, lai novērstu
nevēlamu bagāžas kustību brauciena
laikā, un tos var ērti novietot nodalījumos
aiz aizmugurējo riteņu arkām, kad tie
netiek lietoti.

Simply Clever

TELPA NEGAIDĪTIEM
VIESIEM

IETILPĪBA
Ja neplānojat braucienu ar daudz pasažieriem, jūs varat
izmantot septiņu pasažieru versijas plašā bagāžas
nodalījuma sniegtās iespējas. Ar nolaistiem trešās rindas
sēdekļiem jums piejami 630 litri bagāžas telpas, savukārt
nolaižot arī otro rindu, jūsu rīcībā ir masīvi 2 005 litri.

KOMFORTS
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KOMFORTS IR JŪSU
LĪDZBRAUCĒJS

PRIEKŠĒJO LUKTURU
MAZGĀTĀJI
Integrētie teleskopiskie
priekšējo lukturu
mazgātāji tiek galā ar
putekļiem un dubļiem.

KODIAQ pārvērš jūsu ikdienas braucienus par pārsteidzošu
pieredzi. Palutiniet sevi ar izsmalcinātību braucienos uz veikalu vai
darbu, vedot bērnus uz skolu, vai braucienos pie draugiem.
Piepildiet ikdienas braucienus ar īpašu sajūtu.

Komforts

KESSY
Automobiļos, kas
aprīkoti ar KESSY
(bezatslēgas piekļuves
un iedarbināšanas
sistēmu) uz stūres
kolonnas atrodas Start/
Stop poga automobiļa
iedarbināšanai un
izslēgšanai.

APSILDĀMA STŪRE
Multifunkcionālo ādas stūri, kas ļauj jums kontrolēt radio,
telefonu un DSG (divsajūgu pārnesumkārbu), iespējams
aprīkot ar apsildes funkciju, ko iespējams ieslēgt,
izmantojot informācijas un izklaides sistēmu. Trīs apsildes
intensitātes līmeņi nodrošina maksimālu komfortu.

PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS
Informācijas un izklaides iespējas ļauj dažādiem vadītājiem radīt savus
individuālos iestatījumus. Tie iekļauj, piemēram, braukšanas režīma izvēli,
elektriski regulējamo sēdekļu iestatījumus, gaisa kondicionieri, radio un
navigācijas sistēmu. Personalizēšanu iespējams īstenot ar trīs atslēgu palīdzību.
Atverot automobili ar konkrēto atslēgu, funkcijas automātiski tiek pielāgotas
atbilstošā vadītāja vajadzībām.

LED IEKĀPŠANAS ZONAS APGAISMOJUMS
Iekāpšanas zonas apgaismojums ar LED tehnoloģiju
radīts, lai izgaismotu vietu pie automobiļa durvīm. Tas ir
iebūvēts ārējos sānu spoguļos.

Komforts

KRUĪZKONTROLE
Papildu iestatītā ātruma
noturēšanai, kruīzkontrole
ļauj jums paātrināties un
samazināt ātrumu bez
pieskaršanās pedāļiem.
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3 ZONU KLIMATA KONTROLE
Ar šo progresīvo gaisa kondicionēšanas
sistēmu jūs varat iestatīt atšķirīgu
temperatūru vadītājam, priekšējam
pasažierim un pasažieriem aizmugurē.
Sistēma aprīkota ar mitruma sensoru, kas
samazina vējstikla svīšanu, kā arī ar saules
gaismas sensoru.

AIZMUGURĒJO LOGU RULLO ŽALŪZIJAS
Mehāniskās rullo žalūzijas uzlabo pasažieru komfortu
aizmugurē saulainā laikā.
NOLOKĀMAS ATZVELTNES
Priekšējā pasažiera sēdekļa
nolokāmā atzveltne nodrošina
vēl lielāku pielāgojamību un ļauj
pārvadāt īpaši lielus
priekšmetus.

Komforts

JUMBO BOX AIZMUGURĒJĀ DAĻA
Jumbo Box aizmugurējā daļā jūs
atradīsiet 230V ligzdu un USB
pieslēgvietu. Ja automobilis aprīkots ar
3 zonu klimata kontroli, šeit jūs
atradīsiet arī aizmugurējo pasažieru
zonas vadību.

KĀJU PALIKTNIS
Paliktnis ar izliekumu Jūsu
kājām, kas piestiptināms pie
auduma paklājiņiem
aizmugurē, padarīs garus
braucienus vēl ērtākus.

GULĒŠANAS PAKETE
Pateicoties gulēšanas paketei, pasažieri garu braucienu laikā
var gulēt saldā miegā. Tā ietver regulējamus sānu sēdekļu
galvas balstus, kas notur galvu ērtā pozīcijā miega laikā, un
pledu.

DROŠĪBA
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Drošība

Esam darījuši visu, lai nodrošinātu jūsu nonākšanu
galamērķī bez raizēm. KODIAQ aprīkots ar virkni
asistējošo sistēmu, kas ļauj jums reaģēt uz
visdažādākajām situācijām laikus. Dažas no šīm sistēmām
var novērst sadursmi pat bez vadītāja iejaukšanās.

APKĀRTSKATA KAMERA
Jūs jutīsieties daudz pārliecinātāk pie stūres, pateicoties
četrām kamerām, kas attēlo vietas daudzumu apkārt visam
automobilim. Tās ir izvietotas priekšējā radiatora restē, sānu
spoguļos un uz bagāžas nodalījuma vāka roktura. Attēls tiek
pārraidīts reālā laikā informācijas un izklaides sistēmas
monitorā, lai jūs varat laikus reaģēt uz tuvojošos šķērsli.

PARKOŠANĀS ASISTENTS
Samaziniet satraukumu,
parkojoties šaurās vietās ar
parkošanās asistentu. Tas
automātiski izvēlas piemērotu
stāvvietu paralēli vai
perpendikulāri brauktuvei
noparkotu automobiļu rindā.
Parkojoties paralēli brauktuvei,
automobilim nepieciešams tikai
par 60 cm vairāk vietas nekā tā
gabarīti.
PIEKABES ASISTENTS
Jums jānovieto stāvvietā
automobilis ar piekabi?
Piekabes asistents padarīs jūsu
manevrus drošākus un
vieglākus. Šī sistēma kontrolē
automobili, lēni braucot
atpakaļgaitā.

SASTRĒGUMU ASISTENTS
Sastrēgumu asistents ir komforta funkcija, kas
paredzēta automobiļiem, kas aprīkoti ar DSG
pārnesumkārbu. Kontrolējot dzinēja, bremžu un
stūres darbību, tā liek automobilim uzsākt
kustību, bremzēt un pagriezties, kopējot
apkārtējo automobiļu kustības (pie ātruma ne
lielāka par 60km/h).

Drošība

PALĪDZĪBA
VIENMĒR PA
ROKAI
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ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Izmantojot radaru priekšējā radiatora
restē, papildu pamata kruīzkontroles
funkcijām, šis asistents notur drošu
distanci līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.

Drošība

VADĪTĀJA AKTIVITĀTES
ASISTENTS
Vadītāja noguruma noteikšanas
sistēma analizē stūres mehānisma
sensoru datus, lai savlaicīgi
noteiktu jebkādas ar nogurumu
saistītas vadītāja uzvedības
pazīmes. Tādos gadījumos
sistēma uz Maxi DOT displeja
brīdina vadītāju par
nepieciešamību paņemt
pārtraukumu.

AUTOMĀTISKAIS GAISMU ASISTENTS
Jūsu gaismu asistents pārslēgsies starp
tuvajām un tālajām gaismām
automātiski, uzlabojot komfortu un
satiksmes drošību.

J0SLU ASISTENTS
Jūs varat nodot joslu
asistentam pienākumu
turēties konkrētā
braukšanas joslā.
Sistēmas darbība tiek
attēlota uz Maxi DOT
displeja.

BRĪDINĀJUMS PAR
SATIKSMI AIZ
AUTOMOBIĻA
Šis asistents, kas iekļauts
aklās zonas brīdinājuma
sistēmā brīdina par
šķēršļiem aiz automobiļa,
izmantojot tos pašus
parkošanās sensorus un
palīdz droši izbraukt
atpakaļgaitā no stāvvietas
sliktas redzamības
apstākļos. Tāpat tas var
automātiski pielietot
bremzes, ja tiek noteikti
sadursmes draudi

AKLĀS ZONAS BRĪDINĀJUMS
Aklās zonas sensori darbojas ar radaru palīdzību
aizmugurējā bamperī, pateicoties kuriem tiek noteikta
citu transportlīdzekļu atrašanās aklajā zonā aiz vai
blakus automobilim. Balstoties uz attālumu un apkārtējo
transportlīdzekļu ātrumu, sistēma nosaka, vai būtu
jābrīdina vadītājs.

Drošība

CEĻOJUMA ASISTENTS
Ceļojuma asistents izmanto
multifunkcionālo kameru un
navigācijas sistēmu
(Amundsen vai Columbus),
lai atpazītu un uz Maxi DOT
displeja attēlotu noteiktas
ceļa zīmes.
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DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ.
UN OTRAJĀ…
Ārkārtas situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi ietekmēt iznākumu, vadību pārņem
automobiļa pasīvās drošības elementi – piemēram, gaisa drošības spilveni.
Automobili iespējams aprīkot ar līdz pat deviņiem.

PRIEKŠĒJIE VADĪTĀJA UN PASAŽIERA GAISA
DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens atrodas stūrē, bet
pasažiera - priekšējā panelī. Ja nepieciešams,
pasažiera gaisa drošības spilvenu iespējams atslēgt,
piemēram, ja uz priekšējā sēdekļa atrodas bērnu
sēdeklītis.

CEĻU ZONAS GAISA
DROŠĪBAS SPILVENS
Ceļu zonas gaisa drošības
spilvens atrodas zem stūres
kolonnas, un tas pasargā
vadītāja ceļus un
apakšstilbus.

DROŠĪBAS AIZKARI
Galvas gaisa drošības
spilveni, kuri aktivizējoties
izveido "aizkarus" gar logiem,
pasargās gan priekšējo, gan
aizmugurējo pasažieru galvas

Drošība

Drošība

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE SĀNU
GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Šie četri gaisa drošības spilveni sānu
sadursmes gadījumā pasargās vadītāja
un pasažieru krūšu daļu.
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PASARGĀ
MAZĀKOS

Drošība

KODIAQ ir lieliska izvēle ikvienam, kurš vēlas sniegt
vislabāko drošību saviem bērniem, atrodoties ceļā.
Uzticamā un spēcīgā virsbūve ar daudziem progresīviem
drošības elementiem pasargā mazos pasažierus
jebkuros apstākļos. Izbaudiet maksimālas pārliecības un
sirdsmiera sajūtu.

VIETA BĒRNIEM
Jūsu bērni aizmugurējos sēdekļos būs
pilnīgā drošībā un komfortā. Turklāt
arī bērnu ievietošana sēdekļos
padarīta patīkamāka, pateicoties
lielajām sānu durvīm un salona
ietilpībai. Jūs atradīsiet arī Isofix
stiprinājumu punktus diviem bērnu
krēsliem sānu sēdekļos.

ELEKTRONISKS BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
Tikai viens pogas pieskāriens, un jūsu bērnu
drošība brauciena laikā būs vēl lielāka. Bērnu
drošības slēdzis novērš iespēju atvērt
aizmugurējos logus un durvis.

VEIKTSPĒJA
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DABAS
SPĒKS

Katrai ģimenei ir savs stāsts: vieniem tie ir bieži braucieni
kalnos, citiem - gari pārbraucieni pa šoseju. Piekabes vilkšana.
Pilsētas piedzīvojums vai bezceļu ekspedīcija. Lai arī kāds būtu
jūsu stāsts, mums ir tieši tas, kas nepieciešams jūsu ģimenei.
Un tas vienmēr ir saistīts ar dinamiku apvienojumā ar
pārsteidzošu degvielas ekonomiju.

DINAMISKĀ ŠASIJAS KONTROLE
Adaptīvā šasija nepārtraukti novērtē un reaģē uz dažādām braukšanas situācijām (bremzēšana, paātrināšanās,
pagriešanās), pielāgojot balstiekārtas un stūres iekārtas darbību. Kā daļa no informācijas un izklaides izvēlnes, tā
ļauj jums izvēlēties no sešiem braukšanas režīmiem: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual vai Snow (sniegs) (tikai
4x4 piedziņas versijā). Viens pogas pieskāriens un KODIAQ no komfortablas karietes pārvēršas par serpentīnu
pavēlnieku.

TRANSMISIJA
Atkarībā no dzinēja versijas
automobili iespējams aprīkot ar
manuālu 6 pakāpju
pārnesumkārbu vai 6 pakāpju, kā
arī 7 pakāpju DSG (divsajūgu
pārnesumkārbu).

DĪZEĻDZINĒJS
Kas attiecas uz vides un izmešu standartu (EU6), dīzeļdzinējos
ar 85 kW, 110 kW un 140 kW jaudu pielietota selektīva
katalītiskā samazināšana. Šī sistēma iesmidzina AdBlue®, lai
samazinātu monoslāpekļa oksīda (NOx) izmešu līmeni.
AdBlue® tvertne ir 13,7 l liela un tā patēriņš ir atkarīgs no
braukšanas stila.

Veiktspēja

Veiktspēja

BENZĪNA DZINĒJI
Piedāvājumā pieejami benzīna dzinēji
ar 92kW, 110kW un 132kW jaudu. Vēl
kāda interesanta izvēles iespēja ir 2.0
TSI/132kW dzinējs ar B-cycle
tehnoloģiju, kas nodrošina degvielas
ekonomiju un samazina izmešu
līmeni pazeminātas darba slodzes
apstākļos.
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PIEMĒROJAS
JEBKURAI VIDEI

KODIAQ ar 4x4 piedziņu piemīt piedzīvojumu gars un
milzīgs potenciāls. Jūs noteikti novērtēsiet tā lieliskās
gaitas īpašības katrā braucienā, bet visvairāk tieši bezceļu
apstākļos. Augsti kalni, plašas ielejas, grants, dubļi, sniegs,
bedres uz ceļiem? Nekādu problēmu.

VISU RITEŅU PIEDZIŅA
4x4 piedziņas darbību nodrošina starpasu elektroniski vadāms daudzdisku sajūgs. Aizmugurējā
tilta saslēgšana notiek automātiski, tāpēc normālos apstākļos automobilis sniedz jums
priekšpiedziņas priekšrocības, savukārt ekstremālos apstākļos nepārspējamu 4x4 piedziņas saķeri.

BEZCEĻU REŽĪMS
Pateicoties inteliģentajai bezceļu režīma sistēmai,
kas darbojas pie ātruma līdz 30 km/h, jūs varat tikt
galā pat ar ekstremālu apvidu. Tā pielāgo dzinēja,
elektronisko asistentu un stabilitātes kontroles
sistēmas. Aktivizētās funkcijas tiek attēlotas
informācijas un izklaides ekrānā.

DSG UN 4X4
Lai arī kādi apstākļi ir jūsu ceļā,
izbaudiet pilnīgu komfortu un
degvielas ekonomiju ar 4x4
piedziņu un automātisku 7 vai 6
pārnesumu DSG (divsajūgu
transmisiju).

Veiktspēja

Veiktspēja

SNIEGA REŽĪMS
Braukšanas režīmu izvēlē 4x4
piedziņas versijai pieejams
sniega režīms, kas nodrošina
pienācīgu saķeri ar ceļa
segumu pat uz slidenām
virsmām.

PERSONALIZĒŠANA
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ACTIVE

Active versijas standartaprīkojumā iekļauti melni sānu spoguļi un durvju
rokturi, tonēti logi, LED aizmugurējie lukturi, LED dienas gaitas lampas un
LED trešais bremzēšanas signāls. Papildu tam aprīkojuma līmenī iekļauta arī
centrālā atslēga ar pulti, Swing radio, elektriski vadāmi priekšējie un
aizmugurējie logi, gaisa kondicionieris, saulesbriļļu nodalījums,
elektromehāniska stāvbremze, kā arī daudz kas cits.

AMBITION

MELNS/MELNS ACTIVE INTERJERS
Nano Grey Metallic dekoratīvie elementi
Ullu Grey auduma apdare

Ambition versijas standartaprīkojumā iekļauti sānu spoguļi un durvju
rokturi virsbūves krāsā, melni jumta reliņi, ādas stūre un ātrumpārslēga
svira, durvju malu aizsardzība, priekšējo sēdekļu kāju zonas apgaismojums,
Jumbo Box, lietussargu nodalījumi priekšējās durvīs, ieskaitot lietussargus,
tīklu sistēma bagāžas nodalījumā, kā arī daudz kas cits.

MELNS/MELNS AMBITION INTERJERS
Anthracite Light Brushed dekoratīvie elementi
Raven Black auduma apdare

MELNS/MELNS ACTIVE INTERJERS
Nano Grey Metallic dekoratīvie elementi
Ullu Grey auduma apdare

MELNS/MELNS AMBITION INTERJERS
Anthracite Light Brushed dekoratīvie elementi
Raven Black auduma apdare

Personalizēšana

Personalizēšana

MELNS/MELNS AMBITION INTERJERS
Mistral dekoratīvie elementi
Raven Toscana auduma apdare
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MELNS/BĒŠS ELEGANCE
INTERJERS
Waves dekoratīvie elementi
Raut Beige bēša auduma/
ādas apdare

Personalizēšana

MELNS/MELNS
ELEGANCE INTERJERS
Mythos Glossy Black
dekoratīvie elementi
Melna (ādas sporta
sēdekļu) apdare
Supersport stūre

MELNS/MELNS INTERJERS Mythos
Glossy Black dekoratīvie elementi
Melnas perforētas ādas apdare

MELNS/BĒŠS ELEGANCE
INTERJERS
Waves dekoratīvie elementi
Bēša Alcantara® apdare

MELNS/MELNS
ELEGANCE INTERJERS
Mythos Glossy Black
dekoratīvie elementi
Melna Alcantara® apdare
Supersport stūre

Personalizēšana

ELEGANCE

Elegance versijas standartaprīkojumā iekļauti hromēti sānu logu
rāmji, KESSY (bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sistēma), kāju
zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē, uzglabāšanas nodalījumi
zem priekšējiem sēdekļiem, Maxi DOT, Climatronic divzonu gaisa
kondicionieris, parkošanās sensori, kā arī daudz kas cits.

Ambition Raven Toscana (audums)

Personalizēšana

* Papildaprīkojums

Melna Elegance (āda) sporta sēdekļi

Melna Elegance (perforēta āda)

Melns (audums/āda)

(audums/āda)

Melna (āda)

Bēša Elegance (perforēta āda)

(Alcantara®) Bēšs

Melns Elegance Moonlight (audums)

Melna Elegance

Bēšs Elegance (Alcantara®)

Melns Ambition Raven (audums) Bēšs Elegance Moonlight (audums)

Pelēks Active Ullu (audums)

Personalizēšana
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APDARE

Bēša (āda)

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

MAGNETIC BROWN METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

MAGIC BLACK METALLIC

Personalizēšana
CORRIDA RED UNI

BUSINESS GREY METALLIC

LASER WHITE UNI

CANDY WHITE UNI

Personalizēšana

KRĀSAS

Pieejams līdz 2017. gada jūnijam
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18" ELBRUS vieglmetāla diski

18" TRINITY vieglmetāla diski

19" SIRIUS vieglmetāla diski sudraba krāsā

19" SIRIUS vieglmetāla diski antracīta krāsā

17" BORNEO uzlikas

17" RATIKON vieglmetāla diski

17" MITYKAS vieglmetāla diski

18" TRITON vieglmetāla diski

19" TRIGLAV vieglmetāla diski

Personalizēšana

Personalizēšana

DISKI

PIEDERUMI

87

86

PASPILGTINIET
SAVUS
PIEDZĪVOJUMUS

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS PAKARAMAIS
Drēbju pakaramais, ko
iespējams nostiprināt pie
priekšējā sēdekļa galvas
balsta, ir ārkārtīgi praktisks
piederums, īpaši tiem, kuri
dodas uz darbu uzvalkā.

Esiet gatavi atklāt, piedzīvot un savienoties no jauna. Viss,
kas jums nepieciešams ir pielāgot savu automobili jūsu
undividuālajām un ģimenes vajadzībām. ŠKODA oriģinālie
piederumi ir labākais risinājums, kas uzlabo jūsu automobiļa
drošību, praktiskumu un pievilcību. Sazinieties ar jums
tuvāko ŠKODA partneri, lai iegūtu pilnīgu piedāvājumu.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS - ĀĶIS
Rokassomiņām un mugursomām
nav jāaizņem vieta uz
aizmugurējiem sēdekļiem.
Pakariniet tās uz atjautīgā turētāja
- āķa, kas piestiprināms pie
priekšējā sēdekļa galvas balsta.

BĒRNU SĒDEKLIS
Kidfix II XP bērnu sēdeklis papildu
Isofix jostām tiek fiksēts
izmantojot Top Tether augšējās
saites sistēmu aizmugurējā daļā.
Sēdeklim ir trīs pielāgojamas
pozīcijas (sēdēšanai, atpūtai un
guļus), un tas ir paredzēts bērniem
ar svaru no 9 kg līdz 18 kg.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS –
MULTIMEDIJU IERĪCĒM
Pasažieri aizmugurē noteikti
novērtēs pie priekšējā sēdekļa
galvas balsta piestiprināmo
turētāju ārējām ierīcēm.

Piederumi

SUŅU DROŠĪBAS JOSTA
Ja jums regulāri jāpārvadā
suns, mēs iesakām aprīkot
automobili ar speciālu
drošības jostu.

89
PLASTMASAS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PALIKTNIS
Ja jūs bieži pārvadājat priekšmetus,
kuri var nosmērēt bagāžas nodalījumu,
plastmasas paliktnis ar paaugstinātām
malām un alumīnija sadalītāju ir
perfekts risinājums, jo to ir viegli
izņemt un noskalot.

DEKORATĪVI VENTIĻU VĀCIŅI
Ar dekoratīvajiem ventiļu vāciņiem jūsu
automobilis izskatiīses stilīgs pat
visniecīgākajās detaļās.

Piederumi

DEKORATĪVAS DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Piederumu klāstā atrodamas arī stilīgas un
praktiskas durvju sliekšņu uzlikas ar alumīnija
ielaidumiem priekšpusē.

ŠKODA ZĪMOLA
PRECES

Izvēlieties no oriģinālu dāvanu klāsta, kas atgādinās jums par KODIAQ modeli. Šīs
preces ir vienlaikus gan stilīgas un atjautīgas, gan arī ērtas. Apmeklējiet
eshop.skoda-auto.com, lai uzzinātu vairāk par ŠKODA zīmola precēm
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TEHNISKIE DATI

1.4 TSI / 110 kW
ACT

1.4 TSI / 92 kW

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

Virsbūve

Ārējie izmēri
Garums/platums (mm)

4,697/1,882

Aerodinamiskā pretestība CW 0.323–0.334 (0.324–0.341) atkarībā no izvēlētā dzinēja

Augstums (mm)

1,676 (1,673)

Šasija

Garenbāze (mm)

2,791

Tips

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzinā-šanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzinā- šanas
sistēmu un aktīvo
cilindru menedžmenta
tehnoloģiju

Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzinā- šanas
sistēmu un aktīvo
cilindru menedžmenta
tehnoloģiju

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzinā-šanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzinā-šanas
sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri/darba tilpums (cc)

4/1 395

4/1 395

4/1 395

4/1 395

4/1 984

4/1 968

4/1 968

4/1 968

4/1 968

Maksimālā jauda (kW / min-1)

92/5 000–6 000

110/5 000–6 000

110/5 000–6 000

110/5 000–6 000

132/3 900–6 000

85/2 750–4 200

110/3 500–4 000

110/3 500–4 000

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

200/1 400–4 000

250/1 500–3 500

250/1 500–3 500

250/1 500–3 500

320/1 400–3 940

320/1 750–2 750

340/1 750–3 000

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6**

EU6**

Degviela

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

DZINĒJS

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA
5/7 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm)

1,586/1,576

4/1 968

Aizmugurējā ass

Klīrenss (mm)

187 (188)

110/3 500–4 000

140/3 500–4 000

Bremžu sistēma

Daudzsviru piekare ar vērpes stabilizatoru
Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar Dual Rate
funkciju, kas atpazīst pedāļa nospiešanas ātrumu

340/1 750–3 000

340/1 750–3 000

400/1 750–3 250

– priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

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

EU6**

EU6**

EU6**

– aizmugurējās bremzesDisku bremzes

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

1,020/1,014 (1,020/1,015/905)

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski

7.0J x 17"

Riepas

215/65 R17

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu
atzveltnēm - paceltām/nolaistām

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h)

190 (189)

198 (197)

197 (196)

194 (192)

207 (205)

183

199 (198)

197 (195)

194 (192)

210 (209)

Ieskriešanās 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)

– pilsētā

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

– ārpus pilsētas

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

– kombinētais

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

CO2 izmeši (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)

Apgriešanās diametrs (m)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Salona izmēri

720/ 2,065 (270/2,005)

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

Sajūgs

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

4x4

4x4

4x4

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

4x4

4x4

4x4

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 6 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
DSG

Automātiska 6 pakāpju Automātiska 7 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
DSG
DSG

Automātiska 7 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
DSG

Automātiska 7 pakāpju Automātiska 7 pakāpju
DSG
DSG

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1 502 (1 545)

1 546 (1 589)

1 610 (1 653)

1 625 (1 668)

1 695 (1 738)

1 625 (1 668)

1 667 (1 710)

1 705 (1 748)

1 740 (1 783)

1 752 (1 795)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu (kg)

650 (734)

650 (733)

675 (757)

675 (756)

675 (752)

650 (710)

655 (752)

675 (710)

675 (768)

675 (767)

Pilnā masa (kg)

2 077 (2 255)

2 121 (2 299)

2 210 (2 368)

2 225 (2 383)

2 295 (2 453)

2 200 (2 303)

2 247 (2 425)

2 305 (2 383)

2 340 (2 498)

2 352 (2 510)

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

750

750

750

750

750

750 (–)

750

750 (–)

750

750

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1 600

1 800

2 000

2 000

2 200 (2 000)

1 800 (–)

2 000

2 000 (–)

2 500 (2 000)

2 500 (2 000)

Degvielas tvertnes tilpums (l)

58

60

60

60

58

58

60

60

60

Pārnesumkārba

1,586

1,576

2,087

1,882

1,379

1,510

1,527

1,014

19.1°

Priekšpiedziņa

720 l
1,165

15.7°

Piedziņas tips

1,676

JAUDAS
TRANSMISIJA

1,020

5 SĒDVIETU VERSIJA

898

2,791

1,009

4,697

** Atbilstība EU6 izmešu standartam tiek panākta, izmantojot SCR sistēmai
(selektīvā katalītiskā samazināšana), kas padod AdBlue® šķidrumu, kas
samazina monoslāpekļa oksīdu izmešu daudzumu (NOx). AdBlue® tvertnes
tilpums ir 13 l un ar to iespējams nobraukt 13 000 km.

Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sitēmu un bremžu
enerģijas atjaunošanu.

1,576

2,087

1,882

1,381

1,270

1,511

1,527

905

1,015

1,020

1,676
1,586

898

2,791

1,009

4,697

Tehniskie dati

( ) Attiecas uz 7 sēdvietu versiju.
* Attiecas uz automašīnām ar zemas rites pretestības riepām.
– Drukāšanas laikā dati nebija pieejami.
ACT – aktīvā cilindru vadības tehnnoloģija.

2,70 l
477

19.1°

58

7 SĒDVIETU VERSIJA

15.3°

Tehniskie dati

SVARS

