
Exteriér: Držák na parkovací lístky
Kola z lehké slitiny Ratikon (disk: 7Jx17" ET40, pneu: 215/65 R17)
Mrížka chladi e s chromovým ráme kem
Nárazník p ední bez ost ikova e sv tel; zadní s odrazkami Start&Stop systém
Vn jší zp tná zrcátka a vn jší kliky dve í lakované v barv  vozu Elektrická parkovací brzda
Vn jší ukazatele sm ru integrovány v zp tném zrcátku Há ky na šaty na B-sloupcích

erné obložení spodní ásti bo ních dve í; plast Hydraulická vzp ra kapoty; 2x
erné olemování blatník ; plast Kontrolní dioda centrálního zamykání na stran idi e

Anténa Krycí rolo v zavazadlovém prostoru
Základní zadní sv tla LED Make-up zrcátka v slune ních clonách (s osv tlením)
Neviditelná koncovka výfuku Odkládací kapsy na zadní stran  op radel p edních sedadel

Interiér: Odkládací schránka na stran idi e, uzavíratelná
chromový dekor na volantu
Malý kožený paket (volant, manžeta a hlavice ad. páky)
Dekora ní lišta ve st edové konzoli a výplni dve í; Antracit lesklá

Ochrana p ed chybným na erpáním paliva
Výpl  dve ní panel erná lesklá Osv tlení vnit ního prostoru se senzorikou ve všech dve ích
Oto ný spína  sv tel erná lesklá Osv tlení zavazadlového prostoru (2x sv tlo)

ední st ra e AERO s cyklova em a volbou frekvence
íprava pro tažné za ízení

Bezpe nost: Sada na opravu pneumatik
Halogenová sv tla s LED denním svícením Sedadla vp edu s vyšším uchycením pro cestující
Zadní mlhovky LED St edová konzole s odkládací schránkou, CupHolder a 12V zásuvkou
Front Assist St ešní nosi erný
Pedestrian Monitor - ochrana chodc Upev ovací oka v zavazadlovém prostoru
ESC v etn  ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TPM+
Asistent rozjezdu do kopce
Omezova  rychlosti (Speedlimiter)
Výstražná signalizace nouzového brzd ní Vnit ní zp tné zrcátko automaticky odclon né
Dvoutónová houka ka Volant nastavitelný podéln /výškov
Bezpe nostní odrazky na p edních dve í Vyh ívané trysky ost ikova e elního skla
Automatické odjišt ní dve í a zapnutí výstražných sv tel p i nárazu

erušení p ívodu paliva p i nárazu
2x ISOFIX s Toptethrem na vn jších zadních sedadlech
Airbag idi e a spolujezdce (s deaktivací airbagu spolujezdce) Zadní st ra  s ost ikova em
Bo ní airbag vp edu a hlavové airbagy Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
Kolenní airbag idi e Komfort:

ední op rky hlavy, výškov  nastavitelné
i op rky hlavy vzadu, výškov  nastavitelné

Climatronic - dvouzónová automatická klimatizace
El. ovládání oken vp edu a vzadu s ochranou proti p isk ípnutí

íbodové bezpe nostní pásy vzadu Elektricky ovládaná a vyh ívaná vn jší zp tná zrcátka
2-stup ový omezova  bezpe nostního pásu p edních sedadel Maxi Dot
Omezova  bezpe nostního pásu vn jších sedadel 2. ady Tónovaná skla
Signalizace nezapnutého bezpe nostního pásu všech cestujících (1. a 2. Výškov  nastav. sedadlo idi e a spolujezdce s bederními op rami

Zabezpe ení: Infotainment:
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním komfortní telefonování
Imobilizér

Funk nost:
2 tecí lampi ky vp edu a tecí lampi ky pro 2. adu 8 reproduktor
4 sklopná stropní madla vzadu s v šá ky
Držák na brýle (pro plnou st echu)

Care Connect na 1 rok- Tís ové volání, Proaktivní servis, Vzdálený
ístup

ACTIVE (základní výbava)

íbodové, výškov  nastavitelné p ední bezpe ností pásy s el.
itahova i bezpe nostních pas

Infotainment Swing 6,5" (kapacitní barevný displej, Car menu, slot na
SD kartu, FM, RDS, MP3 WMA, USB, konektivita Apple)

Variabilní upev ovací koncept v zavazadlovém prostoru - 2 lišty s 2
hlavními háky v etne 4 ok pro sí ový program (5-místná verze); 2
sklápatelné há ky pro tašku v etn  8 ok pro sí ový program (7-
místná verze)

Zadní sedadla d lená v pom ru 60:40, horizontáln  posuvná
(180mm), sklopná v pom ru (40:20:40), s nakláp cím op radlem; pro
7-místnou verzi s funkcií Easy-Entry u pravého i levého krajního
sedadla 2. ady

Kryt adící páky narbovaný; s lesklým erným ráme kem pro man.
evodovku (aut. p evodovka matný erný kryt+lesklý erný rám.)

Odkládací schránka Jumbo Box s loketní op rkou, držákem nápoju,
12V zásuvkouInteriérový chrom paket (ovlada e výdech  klimatizace vp edu/vzadu,

vnit ní kli ky dve í, dekor volantu)

Odkládací schránka na stran  spolujezdce (osv tlená, klimatizovaná)
s držákem tužky, neuzamykatelná

Držák nápoj  ve výplni p edních dve í (1,5l) a zadních (1l) s odkládací
schránkou a reflexní vestou

3 ramenný multifunk ní kožený volant pro rádio a telefon (pro DSG s
azením pod volantem)
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Interiér: Odkládací schránky za zadními podb hy
Decora ní lišta ve st edové konzoli a výplni dve í; Brushed Refined Odkládací sí ka na st edové konzole na stran  spolujezdce

Ochrana hran p edních a zadních dve í
Osv tlení prostoru pro nohy vp edu

Potahy sedadel - Ambition ihrádka pod sedadlem idi e a spolujezdce
Prahové nástupní lišty

Bezpe nost:
Bezpe nostní sv tla na výplních p edních dve í Výjimatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru
Integrované p ední mlhové sv tlomety Výsuvné integrované ost ikova e sv tlomet

Funk nost: Komfort:
Cargoelementy v zavazadlovém prostoru; 2x Easy Start - bezklí ové startování vozu
Deštník ve výplni p edních dve í ( idi e i spolujezdce) Light Assist
Deš ový senzor Signalizace vzdálenosti p i parkování vp edu a vzadu
Horní odkládací schránka na stran  spolujezdce Tempomat s omezova em rychlosti
Loketní op rka vzadu ve st edu s držákem nápoj
Odjišt ní op ry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
Odkládací schránka na zadním podb hu vlevo Infotainment:

Exteriér: Komfort:
Kola z lehké slitiny Triton (disk 7Jx18" ET43, pneu: 235/55 R18) KESSY - bezklí ové odemykání, zamykání a startování
Chromované lišty oken Vn jší zp tná zrcátka s pam tí
Zadní sv tla LED High El. nastavitelné sedadlo idi e s bederní op rou, s pam tí

Interiér: Vyh ívání p edních a zadních sedadel
Dekora ní lišta ve st edové konzoli a výplni dve í; Dark Waves Sunset
Oto ný spína  sv tel chromovaný Rear View Camera
Chromovaný ráme ek klik dve í Infotainment
Chromovaný ovlada  oken vp edu a vzadu
Osv tlení prostoru pro nohy vp edu a vzadu

Bezpe nost: USB vzadu, zásuvka na 230V
Full LED sv tlomety s AFS a LED mlhové sv tlomety s Corner funkcí
Driver Alert

Funk nost:
barevný Maxi Dot
Odkládací p ihrádka pod sedadlem idi e a spolujezdce
Rezervní kolo (dojezdové), sada ná adí a zvedák vozu
St ešní nosi  eloxovaný
Vkládané tkané koberce

Detaily rozší ení základního výbavového stupn  o paket Plus najdete v sekci Ak ní nabídka.INFO

STYLE (navíc oproti Ambition)

Vn jší zp tná zrcátka s automatikcým stmíváním, elektricky sklopná,
vnit ní zp tné zrcátko odclon né

Infotainment Bolero 8" (kapacitní barevný displej, car menu, slot na
SD kartu, FM, RDS, MP3 WMA, USB, konektivita Apple, SmartLink+,
hlasové ovládání)

Sound System Canton - 9 reproduktor  a subwoofer, zesilova  o
výkonu 575W

Odkládací schránka v st edové konzoli p ed adící pákou; uzavíratelná;
osv tlená, s dekorem

AMBITION (navíc oproti Active)

Sí ový program v zavazadlovém prostoru (1x horizontální, 2x
vertikální sí )

Interiérový chrom paket II (orámování m ížek výdech  klimatizace,
rám ek adící páky)
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NÁZEV Cena pro
obchodníka
(bez DPH)

Cena pro
zákazníka (bez

DPH)
Cena pro

zákazníka
(s DPH)

modrá Pacific 0 0 0
bílá Candy 3 041 3 306 4 000
ervená Corrida 3 041 3 306 4 000

bílá Laser 7 755 8 430 10 200

bílá Moon 12 850 13 967 16 900
erná Magic 12 850 13 967 16 900

hn dá Magnetic 12 850 13 967 16 900
šedá Bussiness 12 850 13 967 16 900
šedá Quarz 12 850 13 967 16 900
st íbrná Brilliant 12 850 13 967 16 900
béžová Cappuccino 12 850 13 967 16 900
zelená Jungle 12 850 13 967 16 900
modrá Lava 12 850 13 967 16 900

8E8E

0F0F

KÓD

2Y2Y
1Z1Z
0J0J

INFO

UNI BARVY
9P9P
Z5Z5
8T8T
J3J3

METALICKÉ BARVY

4K4K

2C2C
F6F6

Vyobrazení barev naleznete v sekci Dopl ující informace.

L2L2

BARVY

Prodejní program R
Nová ŠKODA KODIAQ 8 3.10.2016



KÓD

AD erný
# erná/ erná/ erná/ erná/šedivý

DC Hn dá látka - -
# erná/hn dá/ erná/ erno-hn dé/šedivý

DD Béžová látka - -
# béžová/béžová/ erno-béžová/ erno-béžové/béžový

AD erná k že/Látka -
# erná/ erná/ erná/ erná
+ PL0 -

DD Béžová k že/Látka - -
# béžová/béžová/ erno-béžová/ erno-béžové/béžový
+ PL0 -

AD erná k že -
# erná/ erná/ erná/ erná/šedivý
+ PL1

DD Béžová k že - -
# béžová/béžová/ erno-béžová/ erno-béžové/béžový
+ PL1

AD erná k že s ventilací - -
# erná/ erná/ erná/ erná/šedivý
+ PHD

DD Béžová k že s ventilací - -
# béžová/béžová/ erno-béžová/ erno-béžové/béžový
+ PHD

AD erná Alcantara - -
# erná/ erná/ erná/ erná/šedivý
+ PL2

DD Béžová Alcantara - -
# béžová/béžová/ erno-béžová/ erno-béžové/béžový
+ PL2

AD erná k že -
# erná/ erná/ erná/ erná/šedivý
+ PL3

Vyobrazení interiér  je k nalezení v sekci Dopl ující informace.

NÁZEV
(postranice sedadel/st ed sedadel/p ístrojová deska/dve ní výpln /strop)

LÁTKA

INFO

ŽE

ALCANTARA

ÁSTE NÁ K ŽE

SPORTOVNÍ SEDADLA

INTERIÉRY
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