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ŠKODA KODIAQ
ΤΟ ΝΕΟ

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο 
χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και δεν προορίζονται να ενταχθούν 
σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο 
προπαραγωγής, και ορισμένες φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, 
εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των 
παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο ŠKODA.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου 
σας. Κατεβάστε την εφαρμογή ŠKODA 
Connect, και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή: από 
δεδομένα οδήγησης, αυτονομία καυσίμου και 
προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το σημείο 
που παρκάρατε την τελευταία φορά.



ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ  
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ
Η διάθεση για εξερεύνηση ξεκινά από το σπίτι. Ή μάλλον από τον δρόμο. Το ανθεκτικό και ευρύχωρο 
ŠKODA KODIAQ είναι πρόθυμο να μετατρέψει την κάθε οικογενειακή απόδραση σε ταξίδι εξερεύνησης. Το 
αυτοκίνητο αποκαλύπτει γρήγορα τις άγριες φιλοδοξίες του, χάρη σε μία εντυπωσιακή σχεδίαση που ενσωματώνει 
προστατευτικά στοιχεία παντού, όπως τα καλύμματα των θόλων των τροχών και οι ενισχυμένοι εμπρός και 
πίσω προφυλακτήρες. Μαζί με τους εντυπωσιακούς προβολείς LED Matrix, μία σειρά συστημάτων υποστήριξης 
οδήγησης φροντίζουν για την ασφάλειά σας σε όλα τα ταξίδια περιπέτειας. Η άνεση είναι εξασφαλισμένη χάρη 
στα εμπρός καθίσματα Ergo. Οι μεγαλύτερες οικογένειες μπορούν να επιλέγουν την επταθέσια έκδοση, και οι πιο 
περιπετειώδεις να διαχειρίζονται κάθε είδους εδαφικές συνθήκες με την προαιρετική τετρακίνηση (4x4 drive).



  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
 ΣΧΕΔΙΑΣΗ
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ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία του εμπρός τμήματος, όπως 

το καπό, η μάσκα, οι προβολείς και ο προφυλακτήρας 
με το σπόιλερ δηλώνουν αυτοπεποίθηση. Κυρίως τα 

πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε όλο το αμάξωμα, 
όπως ένα τολμηρό, πρόσθετο σπόιλερ στον εμπρός 

προφυλακτήρα, τονίζουν την off road φιλοσοφία και σας 
προκαλούν να εξερευνήσετε νέες διαδρομές. 

Όπως σε ένα τυπικό ŠKODA SUV, τα πάντα είναι τέλεια 
ισορροπημένα. Τα εξωτερικά στοιχεία συνθέτουν ένα 
αρμονικό σύνολο όπου η στιβαρότητα συναντά την 
κομψότητα. 
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ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πανοραμική ηλιοροφή 
επιτρέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου ανοιχτού 
χώρου πάνω από τα εμπρός καθίσματα, που θα 

αναδείξει την ελκυστική εμφάνιση του αυτοκινήτου και 
θα αυξήσει την απόλαυση, ενώ εάν χρειαστεί, μπορεί 

να καλυφθεί με ένα ηλεκτρικό σκιάδιο.
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ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ FULL LED 
Τα πίσω φώτα full LED εντυπωσιάζουν με την κομψή εμφάνιση και τις 

αποδοτικές επιδόσεις τους. Εφοδιασμένα με δυναμικά φλας, καθιστούν το 
αυτοκίνητο πολύ πιο ευδιάκριτο για τους άλλους οδηγούς. Επιπλέον, μία 

δυναμική λειτουργία ενεργοποιείται με το άνοιγμα ή κλείσιμο των θυρών.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ FULL LED MATRIX
Οι νέας σχεδίασης προβολείς του KODIAQ διατίθενται σε δύο τύπους σε επίπεδο 
λειτουργικότητας. Και οι δύο τύποι εφοδιάζονται με φώτα LED, είναι ισχυροί και 
προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η κορυφαία έκδοση διατίθεται με προβολείς full 
LED Matrix, που αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ SUV 
Το πίσω τμήμα ενσωματώνει μία νέα 

αεροτομή οροφής σε glossy black, που 
υπογραμμίζει την ξεχωριστή εμφάνιση 

του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας την ίδια 
στιγμή την αεροδυναμική του. Ο στιβαρός 

προφυλακτήρας με το κάτω τμήμα σε black 
matt και η πρόσθετη διακόσμηση με εμφάνιση 

αλουμινίου τονίζουν ότι το KODIAQ κινείται 
με άνεση σε off-road διαδρομές. Έχοντας 
μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, το 

όχημα μπορεί να ταξιδεύει εκτός ασφάλτου 
με όλα τα προφίλ οδήγησης. Εάν αναζητάτε 

βέλτιστες ικανότητες εκτός δρόμου, 
συνιστούμε την έκδοση 4x4 που διατίθεται με 

κινητήρα diesel. 



     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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VIRTUAL COCKPIT
Ο ψηφιακός πίνακας 
οργάνων (Virtual Cockpit) 
προβάλλει δεδομένα 
του υπολογιστή ταξιδιού 
σε συνδυασμό με άλλες 
πληροφορίες όπως από 
το σύστημα πλοήγησης. 
Μπορείτε να επιλέξετε 
από πέντε διατάξεις 
ελεγχόμενες μέσω του 
μπουτόν View στο τιμόνι. 

ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED / ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
Η λειτουργία κρυφού ατμοσφαιρικού φωτισμού σας επιτρέπει να επιλέγετε από δέκα χρωματικές προτάσεις 
για το ταμπλό, τον φωτισμό των εμπρός και πίσω θυρών, ή ακόμα και τον φωτισμό της εμπρός και πίσω 
περιοχής των ποδιών. Το επιλεγμένο χρώμα θα εμφανίζεται επίσης στο φόντο του ψηφιακού πίνακα οργάνων 
Virtual Cockpit. Ο μοναδικός εσωτερικός φωτισμός μπορεί να συνοδεύεται από τον τέλειο ήχο. Απολαύστε 
απόλυτη ευκρίνεια ήχου στο Canton Sound System με δώδεκα ηχεία που αποδίδουν συνολική ισχύ 625 watts.

Το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας 
να απολαμβάνουν το ταξίδι. Ενώ, ο κρυφός φωτισμός και άλλα 
διακοσμητικά στοιχεία προάγουν την αίσθηση κομψότητας στην 
καμπίνα, το Virtual Cockpit και τα αεριζόμενα εμπρός καθίσματα 
Ergo αυξάνουν την αυτοπεποίθησή σας στο τιμόνι.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ERGO 
Μέγιστη άνεση για τον οδηγό και το συνοδηγό 
διασφαλίζουν τα προαιρετικά, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα Ergo, που 
περιλαμβάνουν ρύθμιση βάθους έδρας 
καθίσματος και λειτουργία μασάζ.
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ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Δείτε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου σας 
από οπουδήποτε. Το MyŠKODA App δείχνει τη 
διεύθυνση και την απόσταση από το όχημα στο 
κινητό σας. 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε άνετα το 
αυτοκίνητό σας μέσω της εφαρμογής ŠKODA Connect App, ανεξάρτητα από το 
πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, εάν ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό σας, 
μπορείτε να το κάνετε εύκολα με το smartphone σας από οπουδήποτε.

ŠKODA CONNECT
Το Infotainment Online προσφέρει 
πληροφορίες κυκλοφορίας κ.ά. σε 

πραγματικό χρόνο, το Care Connect εστιάζει 
στη βοήθεια και την ασφάλεια, επιτρέποντας 

απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο 
του οχήματος. Επίσης, παρέχει υπηρεσία 
υποστήριξης σε περιπτώσεις ανάγκης. Η 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες γίνεται 
μέσω του MyŠKODA App.

ŠKODA CONNECT: ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Συνεχής συνδεσιμότητα δεν σημαίνει απλά πρόσβαση σε προγράμματα ψυχαγωγίας και 
χρήσιμες πληροφορίες, αλλά αδιάλειπτη υποστήριξη εν κινήσει. Το ŠKODA CONNECT 
σάς ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.
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ONLINE ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Θα εκτιμήσετε αυτή την υπηρεσία, 

κυρίως αν γίνεται χρήση του 
αυτοκινήτου σας και από άλλους 

οδηγούς. Ρυθμίστε τη θέση του 
καθίσματός σας ώστε να κάθεστε 

άνετα, τη διάταξη του ψηφιακού 
πίνακα οργάνων ή τις παραμέτρους 

του συστήματος κλιματισμού – οι 
ρυθμίσεις σας θα συγχρονιστούν 

με τον ŠKODA ID λογαριασμό σας. 
Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά 
που θα συνδεθείτε με το αυτοκίνητό 

σας - εάν προηγουμένως το έχει 
οδηγήσει κάποιος άλλος - μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε άνετα τις προσωπικές 

σας ρυθμίσεις. Με την online 
personalization, μπορείτε να ορίζετε 

τις επιθυμητές ρυθμίσεις όχι μόνο στο 
αυτοκίνητό σας αλλά σε οποιοδήποτε 

όχημα ŠKODA το επιτρέπει. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Με το Calendar App, που έχει 

σχεδιαστεί για επαγγελματικές 
δραστηριότητες, μπορείτε να περνάτε 

τον χρόνο του ταξιδιού παραγωγικά 
και με ασφάλεια. Η εφαρμογή σας 
επιτρέπει την άνετη πρόσβαση και 

διάδραση με το ημερολόγιό σας ενώ 
οδηγείτε. Χρησιμοποιώντας το μπουτόν 

πλοήγησης, το Calendar 
App σας καθοδηγεί στις 

προγραμματισμένες συναντήσεις σας. 
Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε σε 
τηλεδιασκέψεις με ένα συνδεδεμένο 

κινητό τηλέφωνο. Όλο το περιεχόμενο 
είναι συγχρονισμένο online και 

συνδέεται με το λογαριασμό σας για 
ομαλή μετάβαση από τη μία συσκευή 

στην άλλη.

SMARTLINK
Με το SmartLink, το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί με ασφάλεια το τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 
Επιπλέον, όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές που είναι πιστοποιημένες ως ασφαλείς για αυτοκίνητα είναι συμβατές με Apple CarPlay ή Android 
Auto, που επίσης διατίθενται ασύρματα. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη λειτουργικότητα, επικοινωνήστε με ένα 
συνεργάτη της ŠKODA. Για όρους χρήσης και πληροφορίες συμβατότητας για το SmartLink, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.) 



SIMPLY
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΡΩΝ
Το KODIAQ σας μπορεί να εφοδιάζεται με προστασία θυρών. Ανοίγοντας όλες τις πλαϊνές πόρτες, 
αναδύονται πλαστικές λωρίδες που καλύπτουν τα άκρα. Έτσι, προστατεύεται από ζημιές το ίδιο 
το αυτοκίνητο καθώς και τα διπλανά του. Ιδανικές για παρκάρισμα ειδικά σε στενούς χώρους.

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Ένας έξυπνος αποθηκευτικός χώρος με 
γνήσια ομπρέλα ŠKODA βρίσκεται στην 
πόρτα του οδηγού. Είναι σχεδιασμένος 
για να αφήνει το νερό να στραγγίζει, 
διατηρώντας στεγνό το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου.

Η ζωή είναι ευκολότερη με πρακτικό εξοπλισμό. Γι’ αυτό, το KODIAQ 
εφοδιάζεται με χαρακτηριστικά που βασίζονται στις πραγματικές 
σας ανάγκες και περιλαμβάνει λύσεις Simply Clever, για να μη 
προβληματίζεστε σε τίποτα, ακόμα και όταν το μόνο που ψάχνετε 
είναι ένα μέρος για να ακουμπήσετε τον ποτήρι σας.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 
ΤΗΣ ŠKODA

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Δύο ευρύχωροι αποθηκευτικοί 
χώροι με καπάκι βρίσκονται στο 
ταμπλό μπροστά από το κάθισμα 
του συνοδηγού. Ο κάτω χώρος 
είναι κλιματιζόμενος. 



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ
  ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ
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KESSY
Με τη νέα έκδοση του KESSY 

(Σύστημα Εισόδου, Εκκίνησης 
& Εξόδου χωρίς Κλειδί), 

το αυτοκίνητο μπορεί να 
κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει 

από όλες τις πόρτες.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Οι αυτόματα αναδιπλούμενοι 
εξωτερικοί καθρέφτες «κλείνουν» 
όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο. Με 
τον τρόπο αυτό προστατεύονται 
από ζημιά, κυρίως όταν παρκάρετε 
σε στενό χώρο, και εσείς έχετε την 
οπτική επιβεβαίωση ότι κλειδώσατε το 
αυτοκίνητο. Ο καθρέφτης στην πλευρά 
του οδηγού διαθέτει επίσης λειτουργία 
σκίασης για να μη σας «θαμπώνουν» 
τα φώτα των πίσω αυτοκινήτων. 

Η ΑΝΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Το KODIAQ μπορεί να μετατρέψει ένα συνηθισμένο ταξίδι σε 
απολαυστική εμπεaιρία. Αφεθείτε στην αίσθηση πολυτέλειας που 
σας προσφέρει ακόμα και στις καθημερινές διαδρομές σας. 
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ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Οι ενσωματωμένοι τηλεσκοπικοί 
ψεκαστήρες νερού ξεπλένουν το χώμα και 
τη λάσπη από τους προβολείς.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Οι λυχνίες LED που βρίσκονται στην κάτω πλευρά των εμπρός 
θυρών, δημιουργώντας την επιγραφή ŠKODA, φωτίζουν την 
περιοχή εισόδου.
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ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ
Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box, θα βρείτε, μεταξύ 

άλλων, μία θύρα USB-C για τη φόρτιση κινητού 
τηλεφώνου και μία ηλεκτρική παροχή (230 V ή 12 V).

PHONE BOX
Το phone box, κατάλληλο και για συσκευές με μεγάλη οθόνη, ενισχύει το σήμα για το κινητό σας, και 
ταυτόχρονα φορτίζει ασύρματα τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε. Δυο θύρες USB-C που βρίσκονται πάνω 
από το phone box επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση και σύζευξη εξωτερικών συσκευών με το σύστημα 
infotainment. 
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ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
Η άνεση των επιβατών στα πίσω καθίσματα αυξάνεται χάρη στα αναδιπλούμενα 

τραπεζάκια, που είναι ενσωματωμένα στις πλάτες και των δύο εμπρός καθισμάτων.

ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Όταν το μεσαίο πίσω κάθισμα είναι άδειο, μπορείτε 
να κατεβάσετε το υποβραχιόνιο με τις ποτηροθήκες.
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ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Μέχρι επτά άτομα μπορούν να ταξιδέψουν με την 

έκδοση KODIAQ που προσφέρει προαιρετικά τρίτη 
σειρά καθισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι διατίθενται δύο 

έξτρα καθίσματα με ανεξάρτητη αναδιπλούμενη 
πλάτη. Όταν χρησιμοποιείτε την τρίτη σειρά 

καθισμάτων, πρέπει να αφαιρείτε την εταζέρα του 
χώρου αποσκευών. Το διπλό πάτωμα προσφέρει 

πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, για να μην χρειάζεται 
να την αφήσετε στο γκαράζ ή στο σπίτι. Ασφαλώς, δεν 

έχουμε ξεχάσει την άνεση των επιβατών της τρίτης 
σειράς, οι οποίοι θα εκτιμήσουν τις βάσεις 

μπουκαλιού και κινητού τηλεφώνου στα πλαϊνά πάνελ 
του χώρου αποσκευών. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ
Το σετ που περιλαμβάνει 

ένα οριζόντιο και δύο κάθετα 
δίχτυα ασφαλίζει σταθερά τα 

αντικείμενα στη θέση τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΛΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τα φιλόδοξα σχέδια απαιτούν άφθονους χώρους, κυρίως εάν ταξιδεύετε 
με μεγάλη οικογένεια. Το νέο KODIAQ σας προσφέρει έξυπνες λύσεις 
για να μπορείτε να πάρετε τα πάντα μαζί σας. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για να αποφύγετε την 
ανεπιθύμητη μετατόπιση των 
αποσκευών κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, αυτά τα δύο 
πλαστικά διαχωριστικά είναι 
ιδανικά. Αποθηκεύονται 
πίσω από τους θόλους 
των πίσω τροχών όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η πενταθέσια έκδοση προσφέρει 

835 L ή 2.065 L μετά την 
αναδίπλωση των καθισμάτων 

(βλέπε φωτογραφία). Η επταθέσια 
έκδοση προσφέρει περισσότερες 

επιλογές: από 270 λίτρα όταν 
το αυτοκίνητο είναι πλήρως 

κατειλημμένο μέχρι 2.005 L 
με την δεύτερη και τρίτη σειρά 

καθισμάτων αναδιπλωμένες.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Τα ανθεκτικά, συρόμενα 
άγκιστρα που βρίσκονται στα 
πλαϊνά τμήματα του χώρου 
αποσκευών, σας επιτρέπουν 
να μεταφέρετε τις τσάντες 
με μεγαλύτερη άνεση και 
ασφάλεια.
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ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΩΜΑ
Το διπλό πάτωμα 

διευκολύνει τη διαχείριση 
αποσκευών, προσφέροντας 

παράλληλα ένα διακριτικό 
αποθηκευτικό χώρο, με 

το δάπεδο του χώρου 
αποσκευών τοποθετημένο 

στο επίπεδο του κατωφλίου 
φόρτωσης.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Το αυτοκίνητο μπορεί να 
εφοδιάζεται με έναν 
αναδιπλούμενο κοτσαδόρο 
με ηλεκτρικό μηχανισμό 
απασφάλισης. Ο διακόπτης 
βρίσκεται στο χώρο 
αποσκευών. Εδώ, υπάρχει 
επίσης ένας διακόπτης για 
την αναδίπλωση των πίσω 
καθισμάτων από το χώρο 
αποσκευών, που κάνει τη 
φόρτωση του αυτοκινήτου 
ακόμα πιο άνετη.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ADAPTIVE LANE ASSIST
Το σύστημα μπορεί να διατηρεί το 
αυτοκίνητο στη μέση της σωστής 
λωρίδας και να ειδοποιεί τον οδηγό 
σε περίπτωση παρέκκλισης. Μπορεί 
επίσης να αναλαμβάνει τον έλεγχο του 
οχήματος σε περιπτώσεις αλλαγών 
λωρίδων κατά τη διάρκεια οδικών 
έργων.
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PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Χρησιμοποιώντας μία συσκευή ραντάρ - κάμερα με αναγνώριση πινακίδων οδοσήμανσης, τεχνολογία GPS και λεπτομερείς πληροφορίες από τον οδικό χάρτη, 
το pACC μπορεί να προβλέπει τις συνθήκες κυκλοφορίας για τα επόμενα 1 - 2 χλμ. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα μπορεί αυτόματα να αναπροσαρμόσει την 
προκαθορισμένη ταχύτητα του ταξιδιού όταν χρειάζεται – συνήθως πριν από μία στροφή ή ένα κυκλικό κόμβο ή μπαίνοντας σε μία περιοχή με μειωμένο όριο 
ταχύτητας. Το σύστημα αυξάνει την οδηγική άνεση και ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 

Το Travel Assist καθώς και η ανώτερη έκδοσή του συνδυάζουν τις λειτουργίες αρκετών συστημάτων 
υποβοήθησης ώστε να νιώθετε ασφάλεια και άνεση, σε κάθε είδους διαδρομή. Για μέγιστη ασφάλεια, 
το σύστημα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τον οδηγό. Γι’ αυτό, ένα τιμόνι capacitive 
ανιχνεύει την αφή του οδηγού και λειτουργεί ως διαδραστική επιφάνεια για το σύστημα. Εάν ο οδηγός 
αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του, αυτό ανιχνεύεται άμεσα χάρη στη νέα τεχνολογία.

TRAVEL 
ASSIST

TRAFFIC JAM ASSIST / 
FOLLOW DRIVE
Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη για να 
διευκολύνει την οδήγηση οχημάτων 
σε συνθήκες κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. Με έλεγχο του κινητήρα, 
των φρένων και του συστήματος 
διεύθυνσης, το αυτοκίνητο ξεκινά, 
φρενάρει και στρίβει, αντιγράφοντας 
την κίνηση των γύρω οχημάτων (σε 
ταχύτητες έως 60 χλμ./ώρα). Εάν δεν 
ανιχνευτούν λωρίδες σε ταχύτητες 
έως 30 χλμ./ώρα, ή ανιχνευτεί μόνο 
μία λωρίδα (γραμμή) σε ταχύτητες 
έως 60 χλμ./ώρα, το σύστημα Follow 
Drive ακολουθεί την πορεία του 
προπορευόμενου οχήματος μέχρις 
ότου εμφανιστούν πάλι διαγραμμίσεις 
λωρίδων. 
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EMERGENCY ASSIST
Το Emergency Assist μειώνει τον 
κίνδυνο ατυχήματος σε περίπτωση 
ξαφνικού προβλήματος υγείας 
του οδηγού, ακινητοποιώντας το 
αυτοκίνητο και ενεργοποιώντας τα 
φώτα αλάρμ.

FRONT ASSIST
Το Front Assist, που χρησιμοποιεί 
ραντάρ στην εμπρός μάσκα, είναι 
σχεδιασμένο για να παρακολουθεί την 
απόσταση από τον προπορευόμενο 
όχημα, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας πέδησης έκτακτης ανάγκης. 
Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης 
προληπτική προστασία πεζών, που 
προειδοποιεί τον οδηγό μέσω ενός 
ηχητικού/οπτικού σήματος και με ένα 
ελαφρύ φρενάρισμα.

SIDE ASSIST / REAR TRAFFIC ALERT
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, το Side 
Assist (που μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα, και λιγότερο ευδιάκριτα 
αντικείμενα όπως ποδηλάτες του σε απόσταση έως 70m), παρακολουθεί 
την περιοχή πίσω και δίπλα από το όχημα. Με βάση την απόσταση και 
την ταχύτητα των γύρω αυτοκινήτων, αποφασίζει εάν θα πρέπει να 
προειδοποιήσει τον οδηγό. Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες του Side 
Assist στον πίσω προφυλακτήρα, το Rear Traffic Alert (δεν απεικονίζεται) 
προειδοποιεί τον οδηγό για διέλευση κυκλοφορίας όταν εξέρχεται 
με όπισθεν από μία σειρά με κάθετα σταθμευμένα οχήματα (οπτικά 
στην οθόνη του infotainment / στην οθόνη του υπολογιστή ταξιδιού ή 
ακουστικά), ή, εάν το απαιτεί η περίσταση, παρεμβαίνει ενεργά, δηλ. 
φρενάρει το αυτοκίνητο. 

PARK ASSIST
Το σύστημα επιλέγει αυτόματα έναν κατάλληλο χώρο στάθμευσης 
σε μία σειρά παράλληλα ή κάθετα σταθμευμένων οχημάτων. Χάρη 
στην αναβαθμισμένη λειτουργία του, το Park Assist μπορεί τώρα να 
χρησιμοποιείται σε κάποιο κομμάτι της διαδικασίας στάθμευσης. Για 
παράδειγμα μπορείτε να επιλέγετε οι ίδιοι ένα χώρο στάθμευσης 
και να ξεκινάτε τη διαδικασία στάθμευσης, αλλά για τους δύσκολους 
ελιγμούς να ενεργοποιείτε το Park Assist, που αναλαμβάνει τον έλεγχο 
του τιμονιού. 

MANOEUVRE ASSIST
Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες 
του Park Assist, το σύστημα αυτό 
παρέχει προστασία από εμπόδια που 
βρίσκονται στην πορεία του οχήματος 
(με ταχύτητες έως 8 χλμ./ώρα). Εάν 
ανιχνευτεί κάποιο εμπόδιο, με βάση 
την απόσταση από αυτό και την 
ταχύτητα του αυτοκινήτου, το σύστημα 
ενεργοποιεί τα φρένα έκτακτης 
ανάγκης. 

Τα Side Assist, Rear Traffic Alert (δεν απεικονίζεται), και Park Assist αποτελούν τμήμα της αναβαθμισμένης έκδοσης του Travel Assist.
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CREW PROTECT ASSIST
Αυτό το σύστημα υποβοήθησης 
παρέχει αυξημένη προστασία 
στους εμπρός επιβάτες σε κρίσιμες 
συνθήκες που μπορεί να 
οδηγήσουν σε σύγκρουση, 
κλείνοντας τα πλαϊνά παράθυρα 
και αφήνοντας ένα κενό μόλις 5 
cm, κλείνοντας το κρύσταλλο της 
ηλιοροφής και σφίγγοντας τις 
ζώνες ασφαλείας. Η νέα, 
προηγμένη έκδοση του 
συστήματος μπορεί να 
χρησιμοποιεί αισθητήρες ραντάρ 
μπροστά και πίσω. 

TRAILER ASSIST
Το σύστημα αναλαμβάνει τον 
έλεγχο κατά την οπισθοπορεία με 
μικρή ταχύτητα ρυμουλκώντας 
τρέιλερ ή τροχόσπιτο και κάνει τους 
ελιγμούς στάθμευσης ευκολότερους 
και ασφαλέστερους. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να αποφασίσετε 
πού θα κάνετε όπισθεν, πότε θα 
ξεκινήσετε και πότε θα σταματήσετε. 

MATRIX BEAM FUNCTION
Οι προβολείς full LED Matrix περιλαμβάνουν λειτουργία matrix. Αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την πλήρη φωτεινή δέσμη συνεχώς, χωρίς να γίνεται 
εκτυφλωτική για τους άλλους οδηγούς. Με τη βοήθεια μιας κάμερας στο παρμπρίζ, η τεχνολογία matrix αντιδρά αυτόματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες και 
απενεργοποιεί ορισμένες φωτεινές πηγές. Άλλα τμήματα ενεργοποιούνται και φωτίζουν το δρόμο. Επιπλέον, χάρη σε αυτή τη λειτουργία, δεν σας ‘τυφλώνουν’ 
ανακλαστικά υλικά από τις πινακίδες οδοσήμανσης, για παράδειγμα. Η λειτουργία matrix χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης, ώστε η 
μεγάλη σκάλα φώτων να ενεργοποιείται όταν βρίσκεστε εκτός κατοικημένης περιοχής.

Μπορεί να συναντήσετε απρόβλεπτες καταστάσεις 
στον δρόμο. Για να είστε σε θέση να διαχειριστείτε 
κάθε τι που ενδέχεται να προκύψει καθ’ οδόν, 
πρόσθετα συστήματα υποβοήθησης με πολλαπλές 
λειτουργίες είναι έτοιμα να υποστηρίξουν ή να 
ενεργήσουν για λογαριασμό του οδηγού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΖΙ 
ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ
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Σε ακραίες περιπτώσεις, όπου ο οδηγός δεν μπορεί 
να προλάβει μία κατάσταση, αναλαμβάνουν δράση 
τα συστήματα παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου, 
όπως οι αερόσακοι. Μπορείτε να εφοδιάσετε το όχημά 
σας με εννέα αερόσακους το μέγιστο.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ

ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ
Αυτός ο αερόσακος που βρίσκεται κάτω 
από την κολόνα του τιμονιού, προστατεύει 
τα γόνατα και τις κνήμες του οδηγού.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι αερόσακοι (εδώ απεικονίζονται με 

ενεργοποιημένο τον αερόσακο οροφής) προστατεύουν 
την οσφυϊκή χώρα και τον θώρακα του οδηγού και των 

άλλων επιβατών, σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο τιμόνι, ο αερόσακος του συνοδηγού 
είναι τοποθετημένος στο ταμπλό. Εάν χρειαστεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί για 
την τοποθέτηση ενός παιδικού καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΡΟΦΗΣ
Η ενεργοποίησή τους δημιουργεί ένα 
τοίχο προστασίας για κεφάλια των 
εμπρός και πίσω επιβατών.



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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Κάθε οικογένεια έχει μία διαφορετική ιστορία: Συχνές αποδράσεις στα βουνά, μία 
περιπέτεια στην πόλη, ή ταξίδια εξερεύνησης off-road. Όποια κι αν είναι η ιστορία, 
έχουμε την κατάλληλη εναλλακτική πρόταση για κάθε οικογένεια. Και σε κάθε 
περίπτωση, προσφέρουμε δυναμικές επιδόσεις με εξαιρετική κατανάλωση.

ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (DCC)
Απολαύστε τις υψηλές επιδόσεις του αυτοκινήτου σας με μέγιστη άνεση και ασφάλεια. 
Το Dynamic Chassis Control (DCC) αξιολογεί συνεχώς τις οδηγικές συνθήκες 
(φρενάρισμα, επιτάχυνση, στροφή), προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης 
και του συστήματος διεύθυνσης. Από το μενού του infotainment, επιλέγετε ένα από τα 
τρία προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις: Comfort, Normal ή Sport.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Εάν προτιμάτε βενζινοκινητήρες μπορείτε να 

επιλέξτε την έκδοση 150 PS σε συνδυασμό 
με εμπρόσθια κίνηση (FWD). Η γκάμα diesel 

περιλαμβάνει ένα πετρελαιοκινητήρα 150 PS που 
συνδυάζεται με FWD και 4x4 drive.



SPORTLINE
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ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Στο εξωτερικό του νέου KODIAQ SPORTLINE παρατηρούμε κομψά στοιχεία όπως το πλαίσιο της εμπρός μάσκας σε glossy black, 
τα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και οι ράγες οροφής σε μαύρο, το λογότυπο SportLine στα εμπρός φτερά, μαύρες επιγραφές 
(όπως ŠKODA, το όνομα του μοντέλου η 4x4), και τα διακοσμητικά χρωμίου στις απολήξεις εξαγωγής. Το στυλ του αυτοκινήτου 
αναδεικνύεται από ανθρακί ζάντες αλουμινίου (19" στάνταρ ή 20" προαιρετικά). 

Το στιλ ζωής σας μπορεί να εξελίσσεται αλλά το σπορ 
στιλ αποτελεί σταθερή αξία. Το ŠKODA KODIAQ 
SPORTLINE το αποδεικνύει με πειστικό τρόπο. Με ένα 
δυναμικό χαρακτήρα και αποφασισμένο να τα κάνει 
όλα, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να μεταμορφώσει τον 
κάθε δρόμο σε προσωπικό σας παράδεισο. 

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, 
ΠΑΙΞΤΕ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ



ΣΠΟΡΤΙΦ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Κάθε λεπτομέρεια του KODIAQ SPORTLINE αντανακλά την 
ενεργητικότητά του. Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από υψηλής 
ποιότητας υλικά και αποκλειστικά σπορ στοιχεία, όπως το λογότυπο 
SportLine στο τιμόνι. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Το αυτοκίνητο διαθέτει εμπρός σπορ καθίσματα, που υπογραμμίζουν τη δυναμική σχεδίαση του εσωτερικού. Η μαύρη 
επένδυση (περφορέ) από Suedia/δέρμα/δερματίνη (απεικονίζεται) με ασημί ραφή διατίθεται στάνταρ. Η μαύρη οροφή 
Suedia είναι προαιρετική. Η επένδυση (περφορέ) από δέρμα/δερματίνη (σε συνδυασμό με αεριζόμενα, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με ενσωματωμένη λειτουργία μνήμης και ρύθμιση βάθους μαξιλαριού) είναι επίσης 
προαιρετική.

ΣΠΟΡ ΤΙΜΟΝΙ
Η απόλαυση της οδήγησης ενισχύεται 

με το σπορ τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών από δερμάτινη περφορέ 

επένδυση με ασημί ραφή.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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η ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION BLACK/GREY 

Alu brushed διακοσμητικά 
Υφασμάτινη επένδυση

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει LED φώτα ημέρας, πορείας & προβολείς, ζάντες 
αλουμινίου Mitykas 17 ιντσών, πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας και δυναμική λειτουργία με το άνοιγμα/κλείσιμο 
των θυρών, ραφή στο υποβραχιόνιο, ραφή στα ένθετα θυρών, 7 αερόσακους, εμπρόσθιο σύστημα προειδοποίησης 
κινδύνου, κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με κουμπί start /stop, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
2-ζωνικό κλιματισμό με αισθητήρα υγρασίας, ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD, υπηρεσίες 
συνδεσιμότητας SKODA Connect, αποθηκευτικό χώρο για ομπρέλα στην εμπρός πόρτα (συμπεριλαμβανομένης 
της ομπρέλας), Jumbo Box με ποτηροθήκη, πρίζα 12 V, πίσω υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη. 

AMBITION
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION MOCCA 
Alu brushed διακοσμητικά
Επένδυση από Ύφασμα/Suedia/δερματίνη (Eco package)
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Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει Full LED εμπρός φώτα με προσαρμοζόμενη δέσμη 
φωτισμού AFS, ζάντες αλουμινίου Elbrus 18 ιντσών, χρωμιωμένα πλαίσια πλαϊνών παραθύρων, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, ράγες οροφής σε ασημί, λωρίδες 
κατωφλίων θυρών μπροστά, KESSY (Keyless Entry, Start & exit System), φωτισμό περιοχής ποδιών μπροστά, 
οσφυϊκή υποστήριξη στα εμπρός καθίσματα, επιλογή προφίλ οδήγησης, Park Distance Control εμπρός και πίσω, 
κάμερα οπισθοπορείας, ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD και Navigation κ.ά.

STYLE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE MOCCA 
Linear Diamonds διακοσμητικά
Επένδυση από Ύφασμα/Suedia/δερματίνη (Eco package)
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Carbon διακοσμητικά, μαύρη οροφή* 
Περφορέ επένδυση από Suedia/δέρμα/δερματίνη με ασημί ραφή 
Εμπρός σπορ καθίσματα

* Η οροφή Suedia σε μαύρο είναι προαιρετική. 

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης SportLine περιλαμβάνει LED φώτα ημέρας, πορείας & 
προβολείς, ζάντες αλουμινίου Triglav 19 ιντσών ανθρακί, καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε 
μαύρο, πλαίσιο εμπρός μάσκας σε glossy black, SunSet, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 
με λειτουργία μνήμης, Driving Mode Select, σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 3 ακτίνων, πακέτο 
LED κάμερα οπισθοπορείας, ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD και Navigation κ.ά.

SPORTLINE
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Ambition και Style Black
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Style Beige (περφορέ δέρμα/
δερματίνη), αεριζόμενα εμπρός καθίσματα
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ΖΑΝΤΕΣ

19" PROCYON ζάντες αλουμινίου
με black matt καλύμματα Aero

18" TRINITY ανθρακί ζάντες 
αλουμινίου

Για πληροφορίες σχετικά με τις ζάντες 
της έκδοσης SportLine, συμβουλευτείτε 
τον ειδικό κατάλογο, επισκεφθείτε το 
website σας, ή επικοινωνήστε με έναν 
έμπορο ŠKODA.

18" ASKELLA ανθρακί ζάντες 
αλουμινίου

19" PROCYON ζάντες αλουμινίου
με μαύρα μεταλλικά καλύμματα Aero

19" CRATER μαύρες ζάντες αλουμινίου

18" TRINITY ζάντες αλουμινίου

19" PROCYON ζάντες αλουμινίου
με ανθρακί καλύμματα Aero

19" CURSA ανθρακί ζάντες αλουμινίου

20" VEGA ανθρακί ζάντες αλουμινίου 19" TRIGLAV ζάντες αλουμινίου 19" TRIGLAV μαύρες ζάντες αλουμινίου 

18" ELBRUS ζάντες αλουμινίου 17" MITYKAS ζάντες αλουμινίου 17" ατσάλινες ζάντες με τάσια 
BORNEO



ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ŠKODA
Δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε εσείς να 
απολαμβάνετε απρόσκοπτα τις μετακινήσεις σας γεμάτοι 
ασφάλεια. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας ότι και αν 
συμβεί, είτε πρόκειται για μια απλή βλάβη είτε για ένα 
ατύχημα. 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, μπορείτε 
να καλέσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας ŠKODA 
Assistance, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 
ημέρες το χρόνο. 
Η ŠKODA Assistance σάς παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Βοήθεια σε περίπτωση αποφόρτισης μπαταρίας, 

έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας 
κλειδιών

• Επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας, όπου αυτό είναι 
εφικτό

• Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της βλάβης, 
επιτόπου

• Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA

Εάν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυθημερόν 
η ŠKODA Assistance ή ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης 
Service ŠKODA θα σας προσφέρει τις εξής επιλογές:
• Όχημα εξυπηρέτησης, μέγιστης διάρκειας 5 ημερών 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο για έως 3 νύχτες, σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του οχήματος μακριά από τον τόπο 
διαμονής

• Εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο ή ταξί) 
για τη συνέχιση του ταξιδιού σας 

Το πρόγραμμα οδικής βοήθειας και φροντίδας 
ατυχήματος ŠKODA διατίθεται δωρεάν τα 2 πρώτα χρόνια 
από την ημερομηνία αγοράς του αυτοκινήτου. 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΜΕ ŠKODA SERVICE
Για την απρόσκοπτη, άνετη, απολαυστική και ασφαλή μετακίνησή σας, η ŠKODA δημιούργησε και σας προσφέρει μοναδικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θα είναι δίπλα σας κάθε στιγμή με το νέο σας αυτοκίνητο!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ŠKODA
Εμπιστευτείτε τη συντήρηση και την επισκευή του νέου σας 
ŠKODA μόνο στους ειδικούς, κάνοντας την έξυπνη επιλο-
γή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών, λόγω της 
συνεχούς  και άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού του 
δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της 
Kosmocar, η  χρήση αποκλειστικά γνησίων ανταλλακτικών 
και τα ειδικά πακέτα service ŠKODA, διασφαλίζουν την άρι-
στη και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας, όπως την 
πρώτη μέρα, με μία άριστη σχέση αξίας και τιμής.

ΠΑΚΕΤΑ SERVICE ŠKODA 
Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα πακέτα εργασιών 
συντήρησης με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του 
κατασκευαστή, τα οποία διατίθενται μόνο στο δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service ŠKODA. 
Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, τα ŠKODA "Clever 
Packs" σάς χαρίζουν μοναδικά οφέλη, όπως έκπτωση έως 30% 
σε ανταλλακτικά και εργασία! 
• Ιδανική σχέση τιμής - απόδοσης, με υψηλές προδιαγραφές 

ασφάλειας
• 100% τεχνογνωσία ŠKODA 
• Απαράμιλλη ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια
• Απόλυτη διαφάνεια ως προς το κόστος των εργασιών
• Συμφέρουσα τιμή
• Εγγύηση έως 3 έτη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ŠKODA
Για να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα περιορισμό το 
νέο σας αυτοκίνητο, η ŠKODA σάς δίνει την δυνατότητα να επε-
κτείνετε την εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος με τις ίδιες 
ακριβώς καλύψεις για 2 επιπλέον χρόνια - συνολικά για 4 έτη - 
και μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων έως 90.000 χλμ.!
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1.5 TSI/ 150 PS ACT 1.5 TSI/ 150 PS ACT DSG 2.0 TDI / 150 PS DSG 2.0 TDI / 150 PS 4X4 DSG 2.0 TDI / 200 PS 4X4 DSG

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 
βενζίνης άμεσου ψεκασμού 

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 
βενζίνης άμεσου ψεκασμού 

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 
ψεκασμού 

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 
ψεκασμού 

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 
ψεκασμού ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κύλινδροι / Κυβισμός [κ.εκ.] 4 /1.498 4 /1.498 4 /1.968 4 /1.968 4 /1.968

Μέγιστη ισχύς/στροφές [PS /σ.α.λ.] 150/5.000 - 6.000 150/5.000 - 6.000 150/3.000 – 4.200 150/3.000 – 4.200 200/3.500 – 4.200

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm /σ.α.λ.] 250/1.500 – 3.500 250/1.500 – 3.500 360/1.700 – 2.750 360/1.700 – 2.750 400/1.750 – 3.000

Προδιαγραφή εκπομπών ρύπων EU 6 AP EU 6 AP EU 6 AP EU 6 AP EU 6 AP

Καύσιμο
Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 
RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 
RON 95

Diesel Diesel Diesel

ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα [χλμ./ώρα] 206 205 204 200 218

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα [δλ.] 9,8 9,7 9,6 9,6 7,7

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

– χαμηλή φάση [λτ./100 χλμ.] 8,4 8,9 7,1 7,5 8,6

– μεσαία φάση [λτ./100 χλμ.] 6,4 6,8 5,2 5,7 6,3

– υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.] 5,7 5,9 4,5 5,0 5,7

– πολύ υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.] 6,7 6,9 5,4 6,0 6,8

– συνδυασμένη φάση [λτ./100 χλμ.] 6,6 6,9 5,3 5,8 6,6

Εκπομπές CO2 WLTP [γρ./χλμ.]

– χαμηλή φάση [γρ./χλμ.] 190 202 187 197 226

– μεσαία φάση [γρ./χλμ.] 145 155 136 149 165

– υψηλή φάση [γρ./χλμ.] 128 134 119 132 148

– πολύ υψηλή φάση [γρ./χλμ.] 153 157 141 158 177

– συνδυασμένη φάση [γρ./χλμ.] 149 156 139 153 172

Κατανάλωση καυσίμου (NEFZ)

– εντός πόλης [λτ./100 χλμ.] 7,0 - 7,3 7,1 - 7,2 5,4 - 5,6 5,9 - 6,1 6,4 - 6,6

– εκτός πόλης [λτ./100 χλμ.] 4,8 - 5,1 5,0 - 5,2 4,0 - 4,2 4,4 - 5,7 4,7 - 4,9

– μικτός κύκλος [λτ./100 χλμ.] 5,6 - 5,9 5,8 - 5,9 4,5 - 4,7 5,0 - 5,2 5,3 - 5,5

Εκπομπές CO2 [γρ./χλμ.] 129 - 135 132 - 138 119 - 124 131 - 137 140 - 145

ΜΕΤΑΔΌΣΗ ΙΣΧΎΌΣ

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση 4X4 4X4

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο 
Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες υγρού τύπου

Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες υγρού τύπου

Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες υγρού τύπου

Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες υγρού τύπου

Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

ΒΑΡΌΣ

Βάρος της βασικής έκδοσης με οδηγό [75 κιλά] 1.569 - 1.778 1.593 - 1.802 1.701 - 1.910 1.785 - 1.987 1.765 - 1.968

Ωφέλιμο με οδηγό [75 κιλά] και extra εξοπλισμό 542 - 733 543 - 730 519 - 724 518 - 720 516 - 720

Συνολικό βάρος [κιλά]* 2.208 - 2.250 2.226 - 2.270 2.340 - 2.360 2.430 2.410

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] 750 750 750 750 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% [κιλά] 1.800 1.800 2.000 2.300 - 2.500 2.300 - 2.500

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,312 - 0,348 0,312 - 0,348 0,313 - 0,348 0,318 - 0,353 0,320 - 0,355

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Όλοι οι κινητήρες 2.0 TDI είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx. Η δεξαμενή AdBlue® 
έχει χωρητικότητα 20 λίτρων και αυτονομία 13.000 χλμ.

The technical drawings apply to the 5-seater version. Specifications may differ depending on the engine size. The dimensions of the 7-seater version can be found
in the Further Specifications document (shown above).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
KODIAQ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αμάξωμα 5-θέσιο (7-θέσιο), 5-θυρο, 2-διαμερίσματα Εξωτερικές διαστάσεις

Σασί Μήκος/Πλάτος/Ύψος [χιλ.]
4.697 (4.699 Sportline) / 1.882 / 1.661 
(1.668 Sportline)

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο Μεταξόνιο [χιλ.] 2.790 - 2.788

Πίσω άξονας
Διάταξη πολλαπλών συνδέσμων με έναν διαμήκη υστερούντα βραχίονα και τρεις εγκάρσιους συνδέσμους και 
αντιστρεπτική ράβδο

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω [χιλ.] 1.586 / 1.575 (1.575 - 1.565 Sportline)

Σύστημα πέδησης
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με Dual Rate και υποβοήθηση 
διεύθυνσης

Απόσταση από το έδαφος [χιλ.] 190 (189 4x4) (196 Sportline)

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες Εσωτερικές διαστάσεις

– πίσω φρένα Δισκόφρενα Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω [χιλ.] 1.527 / 1.510 

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω [χιλ.] 1.059 / 1.014

Διάμετρος κύκλου 
στροφής (μέτρα)

11,6 / 12,2 Μέγιστος χώρος φόρτωσης απόσκευών [λτ.]

Χωρητικότητα 
ρεζερβουάρ 
καυσίμου

60 λίτρα, 4X4: 61 λίτρα

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες πλάτες πίσω 
καθισμάτων 835

– χωρίς εφεδρικό τροχό με διπλωμένες πλάτες πίσω 
καθισμάτων 2.065
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- Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, 
τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση.

Eξοπλισμός AMBITION STYLE SPORTLINE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ζάντες αλουμινίου "MITYKAS" 7Jx17" με ελαστικά 215/65 R17 STD - -

Ζάντες αλουμινίου "ELBRUS" 7Jx18" με ελαστικά 235/55 R18  - STD -

Ζάντες αλουμινίου "TRIGLAV" 7Jx19", ανθρακί με ελαστικά 235/50 R19  -  - STD

Ρεζέρβα με τροχό ανάγκης STD STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος STD STD -

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα STD  - STD

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα  - STD -

Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων εξωτερικά  - STD -

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας και 
συχνότητας STD STD STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD STD

SUNSET - Σκούρα πίσω τζάμια  -  - STD

SPORTLINE - Εμπρός μάσκα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρας με διαχύτη, μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών, 
εξωτερικοί καθρέφτες, πλαίσιο παραθύρων, εμπρός μάσκα και μπάρες 
οροφής σε μαύρο χρώμα, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

- - STD

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Εσωτερικό "Ambition" με υφασμάτινη επένδυση STD  - -

Εσωτερικό "Style" με επένδυση ύφασμα/δέρμα  - STD -

Εσωτερικό "Sportline" με σπορ καθίσματα, με επένδυση Suedia και μαύρη 
επένδυση οροφής - - STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών STD STD STD

Τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση και 
χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου STD STD -

Sport τιμόνι 3 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών, με δερμάτινη επένδυση (με 
γκρι ραφή), χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου, 
paddles αλλαγής ταχυτήτων (DSG)

- - STD

Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση 
(Servotronic) STD STD STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά STD STD STD

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο STD STD STD

AMBIENTE LIGHTING - LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος - STD STD

VIRTUAL COCKPIT - Ψηφιακός πίνακας οργάνων □ □ □

Σετ πεντάλ αλουμινίου - - STD

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό STD STD STD

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση STD STD STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα STD STD STD

Διπλό ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό φωτιζόμενο STD STD STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο "JUMBO BOX" STD STD STD

Eξοπλισμός AMBITION STYLE SPORTLINE

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες STD STD STD

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω STD STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός & πίσω θυρών STD STD STD

Θήκες ομπρέλας στις εμπρός πόρτες STD STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής και 2 άγκιστρα στις μεσαίες κολώνες STD STD STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) STD STD STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο STD STD STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός & πίσω - STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών STD STD STD

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα STD STD STD

Χώροι αποθήκευσης στις 2 πλευρές του χώρου αποσκευών STD STD STD

Σύστημα με ρυθμιζόμενα άγκιστρα στο χώρο αποσκευών STD STD STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών STD STD STD

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ESC με ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ STD STD STD

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός, αερόσακοι 
κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού (αερόσακος 
συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης)

STD STD STD

FRONT ASSIST - Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου (με σύστημα 
αναγνώρισης πεζών & δικυκλιστών) STD STD STD

MULTI-COLLISION BRAKE - Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων STD STD STD

LANE ASSIST - Σύστημα διατήρησης λωρίδας □ □ □

SIDE ASSIST - Σύστημα πλευρικής υποβοήθησης □ □ □

DRIVING MODE SELECT - Επιλογή προφίλ οδήγησης (με κουμπί Off Road 
για 4Χ4) με συμβατικά αμορτισέρ - STD STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης STD STD STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος & ενεργοποίηση αλάρμ μετά 
από σύγκρουση STD STD STD

Εμπρός καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την προστασία του 
αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος STD STD STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και 
προεντατήρες STD STD STD

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω STD STD STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις STD STD STD

Στήριξη παιδικού καθίσματος με βάσεις "ISOFIX" στις πίσω θέσεις & επιπλέον 
βάσης στήριξης Top Tether STD STD STD

LED φώτα ημέρας, πορείας & προβολείς (μεγάλη σκάλα) STD - STD

Full LED εμπρός φώτα με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτισμού AFS - STD -

Πίσω φώτα Full LED STD STD STD

LIGHT ASSIST (φώτα ημέρας με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πορείας και 
λειτουργία Coming & Leaving Home) STD  - STD

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων STD STD STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός STD - STD

Eξοπλισμός AMBITION STYLE SPORTLINE

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λειτουργία στροφής - STD -

Πίσω φώτα ομίχλης LED STD STD STD

Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στις εμπρός πόρτες STD STD STD

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας STD STD STD

HILL START ASSIST - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα STD STD STD

ΑΝΕΣΗ & INFOTAINMENT

Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board STD STD STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος STD STD STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση, οσφυική στήριξη και 
λειτουργία μνήμης - STD -

Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση, οσφυική στήριξη και λειτουργία 
μνήμης - - STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων STD STD STD

Πίσω καθίσματα με δυνατότητα κύλισης κατά το διαμήκη άξονα του 
αυτοκινήτου (έως 18 εκ.) και σύστημα εύκολης πρόσβασης στην 3η σειρά 
καθισμάτων

STD STD STD

Αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων - STD -

Προσκέφαλα εμπρός καθισμάτων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD -

Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD STD

Σύστημα Start/Stop STD STD STD

KESSY Go - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με 
κουμπί start /stop STD - STD

ΚESSY Full - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/
ξεκλειδώματος και εκκίνησης χωρίς το κλειδί - STD -

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω με λειτουργία άνεσης STD STD STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες                 STD STD STD

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με μνήμη και αυτόματη 
σκίαση (καθρέφτης οδηγού)             - STD STD

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών & καλύμματος χώρου 
αποσκευών □ □ □

CLIMATRONIC - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με 
αισθητήρα υγρασίας STD STD STD

PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω STD STD STD

PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός - STD -

PARK ASSIST - Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος □ □ □

Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης - STD STD

BOLERO - Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD + σύνδεση μέσω 
BLUETOOTH STD - -

AMUNDSEN - Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD και Navigation 
+ web radio - STD STD

Σύστημα ήχου "CANTON" με 10 ηχεία και ψηφιακό equalizer (575W) □ □ □

Αριθμός ηχείων 8 8 8

* Δεν είναι διαθέσιμος στην έκδοση CNG

Eξοπλισμός AMBITION STYLE SPORTLINE

Λειτουργία Smartlink (ασύρματη σύνδεση για συσκευές Apple) STD STD STD

DAB (Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου) STD STD STD

E-CALL+ - Σύστημα αυτόματης ειδοποίηση ατυχήματος STD STD STD

SKODA Connect (Pro-active service) - Υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης 
- 10 έτη STD STD STD

SKODA Connect (Remote Access) - Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης 
- 1 έτος STD STD STD

SKODA Connect - Υπηρεσίες Infotainment online - 1 έτος - STD STD

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KODIAQ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KODIAQ


