
 

NOVÁ ŠKODA KODIAQ – DATA A FAKTA 

DESIGN 

› Nový, atraktivní designový jazyk značky ŠKODA přichází do segmentu 

velkých SUV 

› Rozeznatelný na první pohled díky skvělé souhře elegantních linií, 

dynamických křivek a robustního vzhledu 

› Typická rovnováha značky ŠKODA mezi designem a funkčností 

› Široká a výrazná maska chladiče vyzařuje silnou osobnost 

› Při pohledu z boku vynikne dlouhý rozvor, krátké převisy a expresivní 

linie pod okny 

› Křišťálové detaily jsou odkazem na tradici českého sklářství 

› Na expresivní design exteriéru plynule navazuje interiér: vzbuzuje 

pocit bezpečí, robustnosti a elegance 

› Design interiéru prošel vývojem: přístrojový panel má trojrozměrný 

tvar a je rozdělen na dvě části, určené zvlášť pro řidiče a spolujezdce  

› Kapacitní dotykové displeje s křišťálovým designem na přání 

› Interiér se vyznačuje výraznými vertikálními prvky, jako jsou čtyři 

velké otvory pro přívod vzduchu  

 

 

  



 

KONCEPCE 

› Typický znak modelů ŠKODA: vnější rozměry jsou ideálně 

uzpůsobeny interiéru 

› Největší zavazadlový prostor ve své třídě: 720 až 2 065 l v pětimístné 

variantě při sklopení zadních sedadel 

› Vnitřní prostor boduje svými rozměry: druhá řada sedadel má 

k dispozici prostor 104 mm před koleny a 1 014 mm nad sedadly  

› Podélným posuvem a nastavením sklonu sedadel lze dosáhnout 

ideální kombinace pro převoz posádky a zavazadel 

› Zadní sedadla je možné sklápět v poměru 60:40  

› První model značky ŠKODA s volitelnou třetí řadou sedadel a až 

sedmi místy pro posádku  

› Díky vysokopevnostní oceli a opatřením ke snížení hmotnosti váží 

nejlehčí KODIAQ pouhých 1 452 kg 

 

 

MOTORY 

› Dva TDI a tři TSI motory s turbodmychadlem a přímým vstřikováním 

› Objem 1,4 až 2,0 l, rozsah výkonu od 92 kW (125 PS) do 

140 kW (190 PS) 

› 2,0 TSI v nabídce s nově vyvinutým systémem spalování 

› Sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG zažívá ve voze 

ŠKODA KODIAQ svou premiéru 



 

› Šestistupňová manuální převodovka, šesti- nebo sedmistupňová 

převodovka DSG 

› Pohon všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou pro čtyři 

nejvýkonnější motory 

› Režim Offroad pro optimální chování a řízení vozu při použití pohonu 

všech kol v terénu (na přání) 

› Elektricky ovládané tažné zařízení s nosností až 2,5 t 

 

 

SIMPLY CLEVER 

› Více než 30 Simply Clever řešení, včetně nové ochrany dveří, 

elektrické dětské bezpečnostní pojistky, palubní komunikace ICC 

nebo paketu spánek  

› Velkorysá výbava jako např.: 

 Vyhřívaný volant 

 Virtuální pedál pro otevírání a zavírání pátých dveří 

 Elektricky ovládané páté dveře, včetně tlačítka ovládaní uvnitř 

vozu 

 LED přední světlomety na přání, zadní LED světlomety jako 

standardní výbava 

 

  



 

ASISTENČNÍ SYSTÉMY 

› Nejmodernější asistenční systémy určené pro komfortní 

a bezpečnou jízdu – známé spíše z vyšších automobilových tříd 

› Nové asistenční systémy: 

 Area View 

 Tow Assist 

 Manoeuvre Assist 

 Prediktivní ochrana chodců (Predictive Pedestrian Protection) 

› Front Assist včetně nouzové brzy City (pro vozy EU) a multikolizní 

brzda ve standardní výbavě 

› Adaptivní tempomat, Blind Spot Detect a Traffic Jam Assist jako 

součást doplňkové výbavy 

 

 

INFOTAINMENT 

› Nová mobilní služba ŠKODA Connect přináší vice informací, komfortu 

a bezpečnosti 

› ŠKODA Connect zahrnuje funkce Infotainment Online a Care Connect  

› Infotainment Online nabízí dodatečné informace, jako například data 

z Google Earth, Street View, seznam výhodných čerpacích stanic v 

okolí nebo navigaci podle aktuálních dat 

  



 

› Služba Care Connect pomáhá v jakékoliv nepříjemné situaci, také 

může být využita pro vzdálený přístup k vozu s využitím aplikace 

ŠKODA Connect app – přináší dodatečné informace o voze, možnost 

plánovat trasu z domova či kontrolu polohy vozu 

› Klíčovou funkcí služby Care Connect je nouzové volání, které je 

spuštěno v případě nehody: pokud vůz zaznamená nehodu, je tzv. 

volání eCall vysláno přímo příslušnému středisku pomoci 

› Moderní infotainment systémy: Swing, Bolero, Amundsen 

a Columbus 

› Systémy Amundsen a Columbus jsou nabízeny spolu s Wi-Fi 

hotspotem, systém Columbus také s modulem LTE 

› Indukční nabíjení chytrých telefonů pomocí Phonebox 

› SmartLink pro standardy Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink™ 

 

 

 

  



 

Více informací 

Silke Rosskothen, Vedoucí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731 | silke.rosskothen@skoda-auto.cz 

 

Ann Harder, Komunikace produktu 

T +420 326 811 769 | ann.harder@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA KODIAQ tisková mapa: www.skoda-storyboard.com 

Všechny materiály k modelu KODIAQ online:  

http://go.skoda.eu/storyboard-kodiaq   
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