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KODIAQ
AMBITION

2,0 TDI 110 kW 7-stup. automat.
Emise CO2 139 g/km / Spotřeba (kombinovaná) 5,3 l/100km

Ceny

Cena

Vaše konfigurace
Vybrané doplňky a služby

918 900 Kč
8 900 Kč

Celková cena nakonfigurovaného auta

927 800 Kč

Měsíční splátka **

Již brzy

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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ŠKODA connect - Služby vzdálený přístup a infotainment online
Tísňové volání eCall – doživotní doba platnosti

Tísňové volání eCall
Služba Proaktivní servis – doba platnosti 10 let

Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Online personalizace
Online aktualizace systému
Služba Vzdálený přístup k vozidlu (Care Connect) – doba platnosti 3 roky

Poslední parkovací pozice
Odemykání a zamykání
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online (1)
(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originální mimořádou výbavou.
Služba Infotainment Online – doba platnosti 3 roky (pouze pro vozy s navigací)

Dobíjecí a čerpací stanice
Dopravní informace online
Vyhledávání cílů online
Parkoviště
Aktualizace map online
Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem (Amundsen nebo Columbus).
Dostupnost služeb se může lišit podle země (lokace), stejně jako na modelu vozidla, roku výroby a vybavení vozidla.
Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla. Při používání služeb také je potřebné
datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není
zahrnuto v rámci služby. Bližší informace o službě naleznete na www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO,
a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla
na www.skoda-connect.com. Služba Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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PR.

Cena

Modrá Energy

K4K4

0 Kč

Kola
Disk z lehké slitiny Mitykas 7J x 17"

MRADC2G

0 Kč

Interiér
Černý s šedým stropem

AD

Komfort a multimédia
Virtuální kokpit 10,25"

MMFA9S0

Zvolené výbavy a služby
Barva

8 900 Kč

PR čísla NS733D/GYAZYAZ\GYO3YO3, 2022, AD, K4K4, MMFA9S0

Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.
Bezpečnost, funkčnost, komfort
12 V zásuvka(y)
8 reproduktory (pasivní)
Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní
airbag na SŘ a SS, s deaktivací airbagu na SS
Akustická přední postranní skla bez SunSetu
Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Asistent pro rozjezd do kopce
Bederní opěra, ručně nastavitelná, v opěradlech
předních sedadel
Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Bez držáku
Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem
Care Connect + Infotainment Online 3roky
Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní
pojistky
Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů
DAB - digitální radiopříjem
El. skláp?ní pro vn?j?í zp. zrcátka s au t. stmíváním u ?
idi?e

Opěrky hlavy vpředu
Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Ostřikovače světlometů
osvětlení zavazadlového prostoru
Potahy sedadel látka
Prodloužení intervalu údržby
Přední mlhové světlomety
Příprava pro mobilní telefon
Příprava pro navigační systém (MIB)
Příprava pro tažné zařízení
Sada na opravu pneumatik
Sada nářadí
Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu
Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená
Střední loketní opěrka vpředu
Střešní nosič, černý
Světelný a dešťový senzor
Světla na čtení vpředu a vzadu
Světlo pro denní svícení s asistenčím světlem a funkcí
Coming Home a Leaving home
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Elektronický imobilizér
Externí, USB typ C, pouze datová zásuvka(-y)
Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, optická a
akustická, el. kontakt
Kotoučové brzdy zadní
Kryt zavazadlového prostoru, posuvný
LED hlavní světlomety
Odjištění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka
zvenku
Odjištění zadního sedadla mechanické
Odkládací schránka zavazadlového prostoru s víkem v
bočním obložení

Tempomat s omezovačem rychlosti
Trysky ostřikovače okna vyhřívané, vpředu
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější
se štítkem ECE
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Volitelný infotainment systém (MIB 3)
Zadní loketní opěrka s držáky nápojů
Zásuvky pod předními sedadly
Šrouby kola standardní

Exteriér
Disk z lehké slitiny Mitykas 7J x 17"
Kryt vnějšího zpětného zrcátka v barvě vozu
Kryty pro kola z lehké slitiny
Nárazníky, standardní
Ozdobné lišty, černé
Pneumatiky 215/65 R17 99V s nízkým valivým
odporem generace 2

Sada nápisů v základním provedení
TOP LED zadní světla s animovanými ukazateli směru
a welcome efektem
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Čelní asistent včetně systému nouzového brzdění bez
automatického udržování rychlosti

Interiér
Dekorační vložky
Dveře a boční obložení, kůže
Multifunkční volant

Normální sedadla vpředu
Nástupní lišty
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Galerie
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Energetický štítek
Disk z lehké slitiny Mitykas 7J x 17"

Ventus Prime 3 X 215/65 R17 99V

Ventus Prime 3 X

1024355

215/65 R17 99V

A
B
C
D
E

C1

A A

A

B
C
D
E

ABC

2020/740

67dB

Pro zobrazení detailních
informací o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR-kód Vašim
smartphonem.
Product sheet
https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/eAjkBBNv/
ZMHjn0kvdafyA==
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