
ŠKODA KODIAQ
UUDISTUNUT



Seikkailuretket alkavat kotoa – tai oikeastaan kodin pihatieltä. 

Vankkarakenteinen ja tilava ŠKODA KODIAQ on aina valmis viemään perheen hauskalle elämysretkelle. 
Auton kesyttämätön luonne paljastuu heti ensisilmäyksellä. Vahvailmeistä muotoilua korostavat eri 
puolilla autoa sijaitsevat verhousosat, kuten pyöränkoteloaukkojen suojukset sekä jykevät puskurit. 
Tehokkaasti valaisevien, huippumallisten Matrix LED -ajovalojen lisäksi tarjolla on runsain mitoin 
edistyksellisiä avustinjärjestelmiä. Yhdessä ne varmistavat optimaalisen turvallisuuden kaikilla 
ajomatkoilla. Saatavilla olevien ergonomisten etuistuinten ansiosta matkat sujuvat aina erityisen 
mukavasti. Isommille perheille tarjolla on seitsemänpaikkaisuus, ja seikkailuhenkisimmät voivat  
valita autoonsa nelivedon, joka kuljettaa vaivatta haastavampienkin tilanteiden läpi. 

Sitä on Simply Clever. Sitä on ŠKODA.

HERÄTTÄÄ KOKO PERHEEN 
SEIKKAILUNHALUN





TÄYDELLINEN
VARUSTUS
KAIKILLE
TEILLE

TYYLIKKYYS JA TOIMIVUUS
Keulan uudenlaiset muotoiluelementit, kuten 

konepelti, jäähdyttimen säleikkö, ajovalot ja 
etupuskuri, korostavat auton itsevarmaa ilmettä. 

Lisäksi koria suojaavat jykevät yksityiskohdat, 
esimerkiksi maastoluonnetta ilmentävä 

etupuskurin spoileriosa, ovat kuin kutsu uusille 
seikkailuretkille. ŠKODA-katumaastureille 

totuttuun tapaan kaikki on mietitty tarkkaan 
täydellisen tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. 

Ulkopuolen yksityiskohdat sulautuvat 
harmonisesti yhteen vankkuuden ja 

hienostuneisuuden kohdatessa toisensa.





TÄYS-LED-TAKAVALOT
Uudistetun Kodiaqin täys-LED-takavalot näyttävät 

tyylikkäiltä ja valaisevat tehokkaasti. Huippuversiossa on 
dynaamiset suuntavilkut, joiden ansiosta muut kuljettajat 

näkevät auton nyt entistä paremmin. Lisäksi auton 
keskuslukituksen avaaminen ja lukitseminen aktivoivat 

huippuversiossa näyttävän saattovaloanimaation.

MATRIX LED -AJOVALOT
Kodiaqin ajovalojen muotoilua on uudistettu, ja autoon 
on tarjolla kahdet erilaiset ajovalot. Molempien ajovalojen 
valotoiminnot on toteutettu LED-tekniikalla, mikä takaa 
niiden erinomaisen valaisutehon ja energiatehokkuuden. 
Huippuversiona ovat edistyksellistä tekniikkaa hyödyntävät 
Matrix LED -ajovalot.





KATUMAASTURILOOK
Perän uusi kattospoileri korostaa auton 
voimaa huokuvaa ulkonäköä parantaen 

samalla aerodynaamisuutta. Jykevän 
takapuskurin mattamustaa alaosaa 
täydentää alumiinin värinen suojus, 

jolla KODIAQ kertoo viihtyvänsä 
erinomaisesti haastavammissakin 

olosuhteissa. Suuren maavaran 
ansiosta auto pärjää mainiosti myös 
päällystettyjen teiden ulkopuolella. 
Parhaita maastoajo-ominaisuuksia 

kaipaaville suosittelemme 4x4-versiota, 
joka on saatavana aina DSG-vaihteistolla 

joko bensiini- tai dieselmoottorisena. 





TERVETULOA-LOGO
Etuovien alareunaan asennetut ledit heijastavat ovialueelle maahan ŠKODA-tekstilogon 
(riippuen varustelusta).

AVAIMETON 
KESSY- 

JÄRJESTELMÄ
Avaimettoman 

KESSY-järjestelmän 
(Keyless Entry, 

Start and exit 
System) kehittynyt 
versio mahdollistaa 

keskuslukituksen 
avaamisen ja 
lukitsemisen 

koskettamalla etu- 
tai takasivuoven 

kahvaa.







KOKO PERHEEN  
VIIHTYVYYS HUOMIOITU
Auto on suunniteltu varmistamaan kaikkien perheenjäsentesi 
mukavuus ja viihtyvyys matkojen aikana. Tyylikkäät yksityiskohdat, 
kuten kojelaudan verhousosat ja oviverhoukset kontrastisaumoin, 
viimeistelevät sisätilan hienostuneen kokonaisilmeen. Saatavilla 
olevat varusteet kuten digitaalinen Virtual Cockpit -mittaristo, 
lämmitettävä monitoimiohjauspyörä, uuden sukupolven 
tietoviihdejärjestelmät, tuuletettavat ergonomiset etuistuimet ja 
oviverhoilujen sekä jalkatilojen LED-tunnelmavalaistus lisäävät 
ajamisen mukavuutta ja varmistavat miellyttävän tunnelman 
kaikilla seikkailuretkillä.



VIRTUAL COCKPIT -MITTARISTO
Muunneltavassa, digitaalisessa Virtual Cockpit -mittaristossa 

voidaan ajotietokoneen tietojen ohella näyttää myös muita 
tietoja, kuten navigoinnin näkymä. Valittavissa on viisi erilaista 

näkymää, joiden asetukset tehdään ohjauspyörän säätimellä.

LED-TUNNELMAVALAISTUS 
Valitse sisävalaistuksen väri omien mieltymystesi ja mielialasi mukaan. 
Oviverhousten sekä jalkatilojen valaistusta varten on valittavissa useita 
eri värivaihtoehtoja. Värivalinta määrittää myös digitaalisen  
Virtual Cockpit -mittariston taustavalaistuksen sävyn.





KORISTESAUMAT
Sisätilaa koristavat kontrastisaumat, 
jotka ovat tyylikäs yksityiskohta myös 
oviverhouksissa.

ERGONOMISET ETUISTUIMET
Kuljettajan ja etumatkustajan maksimaalisen mukavuuden varmistavat 
tarjolla olevat sähkösäätöiset ergonomiset etuistuimet muistilla, joissa on 
myös säädettävä reisituki, istuintuuletus ja hierontatoiminto.





SEITSEMÄNPAIKKAISUUS
Istumapaikkoja on jopa seitsemälle, jos 

valitset Kodiaqiin kolmannen istuinrivin. 
Tällöin autossasi on kaksi lisäistuinta, 

joiden selkänojat voidaan kääntää 
tarvittaessa eteen. Jos kolmannen 

istuinrivin istuimia tarvitaan, tavaratilan 
peite on irrotettava. Sillä on oma 

erityinen säilytyspaikkansa tavaratilan 
välipohjan alla, joten peitettä ei tarvitse 

jättää kotiin. Olemme ottaneet 
huomioon myös kolmannella istuinrivillä 

matkustavien mukavuuden. Heitä 
varten autossa on kätevät juomapullo- 

ja matkapuhelintelineet, jotka 
sijaitsevat takasivuverhouksessa.





VERKKOJÄRJESTELMÄ TAVARATILASSA
Verkkojärjestelmään sisältyy yksi vaakasuuntainen ja kaksi pystysuuntaista verkkoa. 
Ne pitävät matkatavarat turvallisesti paikoillaan. Lisäksi ne auttavat säilyttämään 
järjestyksen hyvänä.

TAVARATILAN SÄÄDETTÄVÄ VÄLIPOHJA
Saatavilla oleva tavaratilan säädettävä välipohja nostaa tavaratilan pohjan takaluukun 
alareunan tasolle, minkä ansiosta tavaratilaan on helpompi kuormata isoja tavaroita. 
Välipohjan alla on myös kätevä säilytystila katseilta suojassa.

KULJETUSKYKY
Viisipaikkaisen version tavaratilassa 

on jopa 835 litraa säilytystilaa, 
joka kasvaa peräti 2 065 litraan, 

kun takaistuinten selkänojat 
käännetään eteen (katso kuva). 

Seitsemänpaikkaisessa versiossa 
vaihtoehtoja on myös runsaasti: 

Jos auton kaikki istuimet ovat 
käytössä, tavaratilaa on 270 

litraa. Se suurenee 2 005 litraan 
kääntämällä toisen ja kolmannen 

istuinrivin istuimet eteen.

TUO KOTIIN PALJON ENEMMÄN 
KUIN PELKKIÄ VALOKUVIA 
Isoja matkasuunnitelmia varten tarvitaan paljon säilytystilaa, etenkin jos matkaan lähdetään suurella perheellä. 
Uudistettu KODIAQ on suunniteltu tarkkaan harkiten, jotta kaikki tarvittava mahtuisi varmasti kyytiin. 
Matkatavaroille on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja kookkaiden matkalaukkujen ja kassien kuljetukseen 
soveltuvasta kookkaasta tavaratilasta aina pienemmille esineille tarkoitettuihin tavaralokeroihin ja 
Simply Clever -ratkaisuihin, jotka helpottavat tavaratilan käyttöä ja erilaisten matkatavaroiden kuljettamista.





SATEENVARJOLOKERO
Sateenvarjolokero ja siihen sijoitettu alkuperäinen ŠKODA-sateenvarjo sijaitsevat kuljettajan 
oviverhouksessa (Ambition-tasosta alkaen). Lokero on suunniteltu siten, että vesi pääsee 
valumaan omaa reittiään pois autosta sisätilaa kastelematta.



TAVARALOKEROT 
Kojelaudassa etumatkustajan puolella on kaksi tilavaa kannellista hansikaslokeroa. 
Niistä alempana sijaitsevaa voidaan jäähdyttää.







SUORITUSKYKYÄ KOKO 
PERHEEN TARPEISIIN
Perhe tuo mukanaan monenlaisia vastuita ja velvollisuuksia. 
Tehokkaan ŠKODA KODIAQ RS:n avulla selviydyt niistä 
ripeästi. Nelivedon ja 180-kilowattisen (245 hv) 2.0 TSI 
-bensiinimoottorin yhdistelmä on paljon enemmän kuin  
pelkkä auto. Se tekee arjen ajomatkoista dynaamisia  
elämyksiä. 20-tuumaiset kevytmetallivanteet ja lukuisat 
RS-yksityiskohdat korostavat auton urheilullista luonnetta 
samalla kun mukautuva alustan säätöjärjestelmä, lämmitettävä 
ja nahkaverhoiltu RS-monitoimiohjauspyörä sekä Matrix LED 
-ajovalot viimeistelevät erityisen ajoelämyksen.

Tehokkuuden vastapainona autossa on runsain  
mitoin turvallisuutta parantavia avustinjärjestelmiä. 
Ne suojaavat perheistä tärkeintä – joka on sinun. 

RS







VALMISTAUDU LÄHTÖÖN
Tervetuloa kyytiin. Kiinnitä turvavyö ja valmistaudu nauttimaan 
erityisen miellyttävästä ajosta. Sisätila ilmentää auton voimakkaan 
sporttista luonnetta ja takaa samalla maksimaalisen mukavuuden. 
Autossa on vakiovarusteena RS-etuistuimet, lämmitettävä ja 
rei'itetyllä nahkalla verhoiltu RS-monitoimiohjauspyörä, digitaalinen 
Virtual Cockpit -mittaristo, hiilikuitujäljitelmälliset koristelistat, musta 
kattoverhous, kuljettajan sekä etumatkustajan istuimen sähkötoiminen 
ja muistillinen säätö, LED-tunnelmavalaistus ja paljon muuta. 



SPORTLINE



Elämässä voi tapahtua monenlaisia muutoksia, mutta urheilullinen tyyli on tullut jäädäkseen. 
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE on siitä vakuuttava todiste. Sisätilan ja ulkopuolen lukuisat 
sporttiset yksityiskohdat paljastavat, että auto janoaa jatkuvasti uusia haasteita. Peräti 
20-tuumaiset kevytmetallivanteet, musta kattoverhous, Sport-ohjauspyörä ja Sport-
etuistuimet ilmentävät täydellisesti autoa, joka pyrkii aina huippusaavutuksiin ainutlaatuisia 
ajoelämyksiä samalla tarjoten. KODIAQ SPORTLINE -mallin dynaamisen luonteen ja 
periksiantamattoman asenteen ansiosta voit nauttia ajamisesta kaikilla teillä.

NAUTI LIIKKUMISEN VAPAUDESTA



URHEILULLISUUS SYNTYY 
YKSITYISKOHDISTA
Uudistetun KODIAQ SPORTLINE -mallin jokainen yksityiskohta 
heijastaa auton energistä luonnetta. Sisätilassa katse kiinnittyy 
korkealaatuisiin materiaaleihin ja tyylikkään urheilullisiin 
elementteihin. Autossa on vakiovarusteena Sport-etuistuimet, 
lämmitettävä ja nahkaverhoiltu Sport-monitoimiohjauspyörä, 
hiilikuitujäljitelmälliset koristelistat, musta kattoverhous, 
kuljettajan istuimen sähkötoiminen ja muistillinen säätö, 
LED-tunnelmavalaistus ja paljon muuta. 





YLPEÄ JUURISTAAN
Hienostuneisuus on paljon enemmän kuin pelkkiä valintoja. Se on ainutlaatuinen asenne, 
josta muistuttava merkkilogo tervehtii sinua aina ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT 
-mallin kyytiin istuutuessasi. Auto on täynnä huolellisesti viimeisteltyjä yksityiskohtia ja 
muotoiluelementtejä, joista heijastuu ylpeys Škodan juuria kohtaan. Luonteensa ansiosta auto 
tarjoaa erinomaisen mukavuuden ja hienostuneen ajettavuuden haastavammissakin olosuhteissa. 
Ylellisen kokonaisuuden viimeistelevät monipuoliset liitettävyysominaisuudet ja huipputason 
avustinjärjestelmät, jotka varmistavat sinun ja matkustajiesi turvallisuuden. Škodan perustajista 
Laurinista ja Klementistä ja heidän tinkimättömästä asenteestaan innoituksen saanut auto 
yhdistää yksityiskohtien viimeistelyn perinteen moderniin katumaasturiin.

LAURIN & KLEMENT





ENNAKOIVA JA MUKAUTUVA VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN
Ennakoiva ja mukautuva vakionopeuden säädin pystyy tutkatunnistintekniikan, liikennemerkkien tunnistus- ja näyttötoiminnolla varustetun kameran, GPS-tekniikan 
ja navigoinnin karttatietojen perusteella ennakoimaan seuraavien 1–2 kilometrin tieosuuden ajo-olosuhteet. Näin järjestelmä pystyy tarpeen mukaan sovittamaan 
vakionopeuden säätimen nopeuden automaattisesti esimerkiksi lähestyttäessä kaarretta tai liikenneympyrää, tai saavuttaessa alueelle, jossa on alhaisempi 
nopeusrajoitus. Järjestelmä lisää ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta, auttaen samalla pienentämään auton polttoaineen kulutusta ja CO₂-päästöä.

Saatavilla oleva Travel Assist -ajoavustinkokonaisuus kokoaa yhteen useita eri avustinjärjestelmiä ja toimintoja varmistaen erinomaisen 
turvallisuuden ja ajomukavuuden, missä ikinä ajatkin. Maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi kuljettajan on jatkuvasti valvottava 
Travel Assist -avustinkokonaisuuden toimintaa. Tätä varten Travel Assist -kokonaisuudella varustetussa autossa on kapasitiivinen 
ohjauspyörä. Ohjauspyörässä oleva kapasitiivinen kerros pystyy tunnistamaan kuljettajan otteen ohjauspyörästä toimien siten 
järjestelmän vuorovaikutteisena rajapintana ja tarvittaessa varoittamaan kuljettajaa. 

TRAVEL ASSIST -AJOAVUSTINKOKONAISUUS



LIIKENNERUUHKA-AVUSTIN
Tämä toiminto on suunniteltu avustamaan kuljettajaa ruuhkaliikenteessä ajettaessa. Liikenneruuhka-avustin ohjaa moottorin, jarrujen ja ohjauksen toimintaa, minkä 
ansiosta ruuhkaliikenteessä auto lähtee liikkeelle, jarruttaa ja ohjautuu ympärillä olevien ajoneuvojen mukaisesti (nopeuksissa enintään 60 km/h). Jos järjestelmä ei 
tunnista kaistamerkintöjä ajettaessa enintään nopeutta 30 km/h tai jos se havaitsee vain yhden kaistaviivan enintään nopeudella 60 km/h ajettaessa, edellä ajavan 
seuraamistoiminnon ansiosta auto ohjautuu edellä kulkevan ajoneuvon mukaan, kunnes kaistamerkinnät näkyvät jälleen normaalisti.



MUKAUTUVA KAISTA-AVUSTIN
Mukautuva kaista-avustin auttaa pitämään auton omalla kaistalla
ajettaessa nopeudella yli 60 km/h. Järjestelmä pystyy myös pitämään 
auton oikealla ajolinjalla esimerkiksi tietyömailla kaistaa vaihdettaessa.



HÄTÄTILANNEAVUSTIN
Hätätilanneavustin pienentää onnettomuusvaaraa tilanteessa, jossa kuljettaja esimerkiksi saa sairauskohtauksen. Järjestelmä varoittaa 
aluksi kuljettajaa nytkäyttämällä jarruja sekä täristämällä ohjauspyörää. Mikäli kuljettaja ei reagoi, järjestelmä pysäyttää auton hallitusti 
omalle kaistalleen, kytkee hätävilkut päälle ja soittaa hätäpuhelun automaattisesti.



Tiellä voi tulla vastaan monenlaisia yllätyksiä. Nämä saatavilla 
olevat, monipuolisia toimintoja sisältävät avustinjärjestelmät
toimivat kuljettajan tukena tai ottavat tilanteen automaattisesti 
hallintaan varmistaen siten ajamisen turvallisuuden kaikissa 
olosuhteissa.

HUIPPUTASON 
ASIANTUNTEMUS
TURVANASI

AJOVALOJEN MATRIX-TOIMINTO
Matrix LED -ajovaloissa on Matrix-toiminto. Sen ansiosta kaukovalot voivat olla jatkuvasti päällä ilman että muut kuljettajat häikäistyvät. Tuulilasissa sijaitsevaa 
kameraa hyödyntämällä ajovalojen Matrix-toiminto reagoi liikennetilanteeseen ja sammuttaa vain tarvittavan osan valosegmenteistä. Muut segmentit jäävät 
palamaan ja valaisevat tien. Lisäksi tämän toiminnon ansiosta esimerkiksi liikennemerkkien heijastavat pinnat eivät häikäise sinua. Ajovalojen Matrix-toiminto 
hyödyntää toiminnassaan myös navigointijärjestelmän tietoja. Sen ansiosta kaukovalot palavat vain taajama-alueiden ulkopuolella ajettaessa.



CREW PROTECT ASSIST - ENNAKOIVA TURVAJÄRJESTELMÄ
Törmäys- tai ympäripyörähdysvaaran uhatessa tämän lisävarusteisen avustinjärjestelmän 
tehtävä on suojata kuljettajaa ja etumatkustajaa sulkemalla sivulasit lähes kokonaan, 
sulkemalla sähkötoimisen kattoikkunan ja kiristämällä etuturvavyöt. Järjestelmän 
kehittyneempi versio hyödyntää toiminnassaan etututkan lisäksi myös takatutkaa. 
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VANTEET

20" VEGA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitti

19" TRIGLAV-kevytmetallivanteet 19" TRIGLAV-kevytmetallivanteet, 
musta

18" ELBRUS-kevytmetallivanteet

20" SAGITARIUS-kevytmetallivanteet, 
musta (vain RS)

20" MEROPE-kevytmetallivanteet, 
antrasiitti (vain L&K)

20" IGNITE -kevytmetallivanteet, 
antrasiitti



19" PROCYON-kevytmetallivanteet + 
Aero-kapselit, mattamusta

18" ASKELLA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitti

19" PROCYON-kevytmetallivanteet + 
Aero-kapselit, musta

18" TRINITY-kevytmetallivanteet

19" PROCYON-kevytmetallivanteet + 
Aero-kapselit, antrasiitti

19" CURSA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitti

17" MITYKAS-kevytmetallivanteet



UTELIAISUUTESI 
 MÄÄRÄÄ SUUNNAN





Esitteessä ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu 
eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat 
laboratoriossa tehtävään keskivertoajoa jäljittelevään 
WLTP-mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton 
kulutusta liikenteessä ajettaessa. Auton kulutukseen 
ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa 
sähköajon osuus, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, 
lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. 
Ladattavan hybridiauton kulutus voi poiketa merkittävästi 
ilmoitetuista WLTP-kulutusarvoista auton käytöstä 
ja lataamisesta riippuen. Hybridiautoa tulee ladata 
viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvon 
polttoaineen kulutus pysyy mahdollisimman alhaisena. 
Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa, 
joka aiheuttaa niiden käyttöön ja toimintaan liittyviä 
rajoituksia. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta 
ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi 
käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, 
akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. 
Kaikkien yleisimmin käytettyjen akkujen kapasiteetti 
heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun 
kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi 
käyttötapa, ikääntyminen sekä lataussyklit.

Avustinjärjestelmien toiminta perustuu autoon 
asennettujen, ympäristön havainnointiin tarkoitettujen 
tunnistimien välittämiin tietoihin. Tunnistimia 
ovat esimerkiksi erilaiset kamerat, tutka-anturit, 
ultraäänitunnistimet ja muut vastaavanlaista tekniikkaa 
hyödyntävät varusteet. Jotta avustinjärjestelmät voivat 
toimia optimaalisesti ja häiriöttä, tunnistimien pintojen 
tulee olla paljaita ja puhtaita. Avustinjärjestelmien 

toiminta saattaa heikentyä tai toiminta estyä, jos 
tunnistimien päälle kertyy esimerkiksi likaa, jäätä, lunta 
tai muuta vastaavanlaista ainesta. Mahdollinen toiminnan 
heikentyminen tai estyminen voi tapahtua myös, jos 
tunnistimet peitetään osittain tai kokonaan esimerkiksi 
tarralla, kalvolla, huovalla tai muulla vastaavanlaisella 
peitteellä. Avustinjärjestelmien toimintaan saattavat 
vaikuttaa heikentävästi myös auton muut ulkopuoliset 
tekijät, kuten liikennemerkkien ja tiemerkintöjen huono 
kunto tai havaittavuus, niiden päälle kertynyt lika, jää, 
lumi tai muu vastaavanlainen aines, sekä sääolosuhteet. 
Tapauksissa, joissa avustinjärjestelmien toimintahäiriöt 
johtuvat edellä mainituista tai vastaavista tekijöistä, 
ei ole kyse auton teknisestä viasta tai puutteesta, 
vaan väliaikaisesta ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta 
toimintarajoituksesta.  

Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri 
valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton 
SmartLink-, Connect- ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.

Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja 
rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.  
CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. 
Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen 
mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut 
varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin. Katso 
ajankohtainen hinnasto ja tarkemmat tiedot osoitteesta 
www.skoda.fi. Tämän esitteen joidenkin kuvien autoissa 
saattaa olla vakiovarustukseen sisältymättömiä 
tehdasasennettuja lisävarusteita tai jälkiasennettuja 
lisävarusteita. Oikeudet muutoksiin pidätetaan.





 1.5 TSI
110 kW/150 hv

(DSG)

2.0 TSI
140 kW/190 hv 

4x4 DSG

2.0 TSI RS
180 kW/245 hv 

4x4 DSG

2.0 TDI 150
110 kW/150 hv 

DSG

2.0 TDI 150
110 kW/150 hv

4x4 DSG

2.0 TDI 200
147 kW/200 hv 

4x4 DSG

Turboahdettu bensiinimoottori Turboahdettu bensiinimoottori Turboahdettu bensiinimoottori Turboahdettu dieselmoottori Turboahdettu dieselmoottori Turboahdettu dieselmoottori

MOOTTORI

Sylinteriluku/Iskutilavuus (cm³) 4/1 498 4/1 984 4/1 984 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Suurin teho/kierrokset (kW/kierr./min) 110/5000–6000 140/4200-6000 180/5250-6500 110/3 000–4 200 110/3 000–4 200 147/3600-4100

Suurin vääntö/kierrokset (Nm/kierr./min) 250/1500–3500 320/1500-4100 370/1600-4300 360/1 700–2 750 360/1 700–2 750 400/1750-3500

Päästövaatimus EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Polttoaine 95 E10 95 E10 95 E10 Diesel Diesel Diesel

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 206 (205) 216 {215} 234 {233} 204 200 218 {216}

Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 9,8 {9,9} (9,7) {(9,8)} 7,5 {7,7} 6,5 {6,6} 9,6 {9,8} 9,6 {9,8} 7,7 {7,8}

Polttoaineen kulutus (WLTP)*

- Yhdistetty alkaen (l/100 km) 6,5 (6,8) 8,0 8,7 5,3 5,9 6,4

CO₂-päästöt alkaen (g/km) (yhdistetty)* 149 (155) 181 197 139 155 168

VOIMANSIIRTO

Tyyppi Etuveto Neliveto Neliveto Etuveto Neliveto Neliveto

Kytkin 

Kuiva, hydraulinen  
yksilevyinen kytkin (kaksi 
sähköhydraulisesti ohjattua 
märkää monilevykytkintä)

Kaksi sähköhydraulisesti  
ohjattua märkää monilevy-
kytkintä ja sähköhydraulisesti 
ohjattu kytkin etu- ja taka-
akselin välillä

Kaksi sähköhydraulisesti  
ohjattua märkää monilevy-
kytkintä ja sähköhydraulisesti 
ohjattu kytkin etu- ja taka-
akselin välillä

Kaksi sähköhydraulisesti  
ohjattua märkää  
monilevykytkintä

Kaksi sähköhydraulisesti  
ohjattua märkää monilevy-
kytkintä ja sähköhydraulisesti 
ohjattu kytkin etu- ja taka-
akselin välillä

Kaksi sähköhydraulisesti  
ohjattua märkää monilevy-
kytkintä ja sähköhydraulisesti 
ohjattu kytkin etu- ja taka-
akselin välillä

Vaihteisto

6-vaihteinen käsivalintainen 
(7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto)

7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto

7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto

7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto

7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto

7-vaihteinen DSG-automaatti, 
Tiptronic-toiminto

MASSAT

Omamassa (kg)**
1 569–1 778 {1 615–1 830} 
(1 593–1 802) {(1 639–1 861)} 1 720–1 924 {1 762–1 957} 1 794–1 938 {1 826–1 972} 1 701–1910 {1 751–1 947} 1 785–1 987 {1 829–2 024} 1 765–1 969 {1 807–2 003}

Kantavuus (kg)**
542–733 {595–731} 
(543–730) {(580–731)} 557–763 {615–764} 527–654 {610–756} 519–724 {586–753} 518–720 {578–771} 516–720 {587–779}

Kokonaismassa (kg)**
2 208–2 250 {2 232–2 350} 
(2 226–2 270) {(2 257–2 380)} 2 400–2 410 {2 420–2 510} 2 358–2 390 {2 507} 2 340–2 360 {2 403–2 470} 2 430 {2 525–2 550} 2 410 {2 510–2 529}

Sallittu kattokuorma (kg) 75 75 75 75 75 75

Vetopaino ilman jarruja (max. kg) 750 750 750 750 750 750

Vetopaino jarruin -12% (max. kg)** 1 800 2 200 {2 000} 2 300/2 500*** {2 000} 2 000 2 300/2 500*** {2 000} 2 300/2 500*** {2 000}

Aisapaino (kg)** 100 100 100 100 100 100

* Kulutus ja päästöt voivat vaihdella auton varustelun mukaan. Katso perusmallin CO₂-arvo hinnastosta. Tarkista autoyksilön päästötiedot ŠKODA-myyjältä. 
** Autoyksilön varustelusta riippuva vaihteluväli. 
*** Tehdasasenteisella vetokoukulla
( ) Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin (mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa).

TEKNISET  
TIEDOT 
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Dieselmoottoreissa käytetään selektiivistä 
katalyyttistä pelkistystä (SCR). Siinä AdBlue®-
lisäaineen ruiskutuksella pienennetään  
typen oksidien (NOx) päästöä.
AdBlue®-säiliön tilavuus on 18 litraa.

# Huonon tien paketilla varustetut mallit
{ } Koskee seitsemänpaikkaista versiota

Tekniset piirrokset koskevat viisipaikkaista versiota. Teknisissä arvoissa voi olla eroja riippuen moottorikoosta. Seitsemänpaikkaisen version arvot löytyvät taulukosta piirrosten yläpuolelta.

MUUT TIEDOT  

Kori  Ulkomitat  

Malli Viisi-/seitsemänpaikkainen, viisiovinen, kaksilohkoinen Pituus/leveys (mm) – riippuen varustelusta Active, Ambition, Style 4697; SportLine, RS 4699 / 1882

Kääntöympyrän halkaisija  
rengas/puskuri (m) 11,6/12,2 Korkeus (mm) – riippuen varustelusta Active, Ambition, Style 1661; SportLine 1668; RS 1666

Akseliväli (mm) 2 790

Alusta  
Raideleveys edessä/takana  
– riippuen varustelusta

Active, Ambition, Style 1585/1575;  
SportLine 1575/1565; RS 1579/15

Etuakseli McPherson-tuenta, kolmiotukivarret, kallistuksenvakain Maavara (mm) – riippuen varustelusta 192–197/189–196#/ {192–196/189–195#}

Taka-akseli Monivarsituenta, yksi pitkittäinen ja kolme poikittaista tukivartta, kallistuksenvakain Sisätilan mitat

Jarrujärjestelmä 
ESC- ajonvakautusjärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut. Hätäjarrutustehostin, 
hydraulinen ristikkäinen kaksipiirijärjestelmä, sähköisesti ohjattu seisontajarru Leveys edessä/takana (mm) 1 527/1 510 {1 527/1 511/1 270}

Jarrut edessä Jäähdytetyt levyjarrut Pääntila edessä/takan (mm) 1 059/1 014 {1 059/1 015/905}

Jarrut takana Levyjarrut Tavaratilan maksimitilavuus: 

Ohjaus Sähkömekaanisesti tehostettu hammastanko-ohjaus - takaistuinten selkänojat pystyasennossa (l)  835 {270}

Vannekoko – riippuen varustelusta Active 7,0J x 17" ; Ambition, Style 7,0J x 18"; SportLine 7,0J x 19"; RS 8,0J x 20" - takaistuinten selkänojat eteen käännettyinä (l) 2065 {2005}

Rengaskoko – riippuen varustelusta Active 215/65 R17 ; Ambition, Style 235/55 R18; SportLine 235/50R19; RS 235/45R20 Polttoainesäiliö (l) 58
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JOS JO PELKKÄ LUKEMINEN HERÄTTI KIINNOSTUKSEN     
-  KUVITTELE NYT, MILTÄ AJAMINEN TUNTUISI
VARAA KOEAJO

KUVIA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSILMOITUS
Tämän esitteen kuvia on käytetty ainoastaan havainnollistamiseen, eivätkä ne ole osa mitään tarjousta tai takuuta. Niissä on käytetty sarjatuotannon esisarja-autoja, ja 
tietyt kuvat, ominaisuudet, osat ja varusteet voivat poiketa varsinaisista sarjatuotantoautoista, minkä lisäksi myös maakohtaisia eroja voi esiintyä. Tarkat ominaisuudet, 
osat ja varusteet voit varmistaa ottamalla yhteyttä lähimpään ŠKODA-jälleenmyyjään. Esitteessä ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. 
Ne perustuvat laboratoriossa tehtävään keskivertoajoa jäljittelevään WLTP-mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä ajettaessa. Auton 
kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Auton käyttöön liittyvät 
suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon 
valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin. Katso ajankohtainen hinnasto ja tarkemmat tiedot www.skoda.fi. Tämän lehden joidenkin kuvien autoissa saattaa 
olla vakiovarustukseen sisältymättömiä tehdasasennettuja lisävarusteita tai jälkiasennettuja lisävarusteita. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MYŠKODA-SOVELLUS
Nauti autostasi täysillä. Lataa MyŠKODA-sovellus käyttöösi ja 
pääset käsiksi autosi tiettyihin toimintoihin lähes mistä ja milloin 
tahansa. Saat tietoa esimerkiksi ajetuista matkoista ja polttoaineen 
riittävyydestä, minkä lisäksi näet, minne olet autosi pysäköinyt.
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ŠKODA-jälleenmyyjäsi:


