ŠKODA KODIAQ

OPPDAG NYE LANDSKAP
KODIAQ - EN STOR SUV
Robust skjønnhet.
Utforskningen starter hjemme. Eller rettere sagt i din oppkjørsel. Den robuste og romslige ŠKODA
KODIAQ er perfekt tilpasset deg og din familie. ŠKODAs moderne design kommer absolutt til uttrykk
i KODIAQ. Markante linjer og presise detaljer føres sammen i en kraftig grill og høye, vinklede hjulbuer.
Også innvendig overbeviser bilen med innovativt design og gir en følelse av sikkerhet og solid kvalitet.
I tillegg til nytenkende LED Matrix lys, en rekke nye hjelpesystemer, Ergo-forseter og 4x4 firehjulstrekk
er KODIAQ en perfekt partner for dine eventyr. KODIAQ kan også leveres som syv-seter - perfekt for
større familier!
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

STIL OG FUNKSJONALITET
ŠKODAs designspråk gjenspeiler bilens
allsidige egenskaper i SUV-segmentet: robust,
dynamisk, elegant. Med presise og skarpe
linjer er dette en særegen og tidløs SUV.
KODIAQ er en muskuløs skjønnhet som
kombinerer et elegant karosseri med
imponerende off-road egenskaper.
Bilens frontparti er redesignet med blant
annet nye lykter og frontspoiler og understreker bilens elegante uttrykk. KODIAQ
- hvor robusthet møter eleganse.

HOVEDLYKTER MED FULL LED-TEKNOLGI OG MATRIX LYS
Hovedlyktene er ikke bare visuelt attraktive, men også teknisk
avanserte. LED og state-of-the-art Matrix-teknologi er standard.
Dette gir gode ytelser og høy energieffektivitet. Hovedlyktene
kompletteres av mindre tåkelys, også med LED-teknologi.

LED BAKLYKTER
Stilfult utseende og effektive ytelser. Baklyktene har LED-lys som standard og
er trukket inn i bakluken. Dette utgjør et dominerende designelement når man
ser bilen bakfra. Baklyktene er også utstyrt med animerte blinklys for økt
synlighet for andre sjåfører.

SUV SIGNATUR
Ny takkantspoiler i sort høyglans utførelse
understreker bilens særegne utseende
og forbedrer aerodynamikken. Den robuste
bakre støtfangeren med et offroadinspirert design understreker at KODIAQ er
en fullverdig SUV. Med høyere bakkeklaring
er KODIAQ en bil som alltid tar seg frem
- uansett underlag.

KESSY
(Keyless Entry,
Start and exit
System) gir deg
mulighet til å
åpne/låse og
starte/stoppe
bilen uten bruk
av nøkkel. Du må
kun bringe
nøkkelen med
deg.

INNSTEGSBELYSNING
Lysdiodene, plassert på undersiden av ytterdørene, belyser innstegsområdet på en praktisk og
elegant måte med en ŠKODA-logo. Dette gjør det enklere å oppdage vanndammer, søle og
hindringer når det er mørkt ute.

INTERIØRDESIGN
PÅ ØVERSTE HYLLE
KODIAQ er designet for en komfortabel og perfekt
reise for hele familien. Detaljer, som f.eks sydd kunstskinn
på øvre del av instrumentpanelet og i dørtrekkene gir et
elegant utseende. Digitalt instrumentpanel, 2-eiket
multifunksjonsratt, en rekke nye infotainmentfunksjoner
og ventilerte Ergo forseter holder deg komfortabel
- uansett hvilke eventyr du skal ut på.

LED AMBIENT INTERIØRBELYSNING
Gjør plassen din mer koselig og komfortabel med et mykt, harmonisk interiørlys. Ambient
interørbelysning omgir hele innsiden av bilen og gir en perfekt stemning under reisen. Du
velger selv din favorittfarge for interiørbelysning. Ambient interiørbelysning i KODIAQ
tilbyr flere fantastiske fargealternativer å velge mellom. Valgt interiørfarge vil også vises i
bakgrunnen på bilens digitale instrumentpanel.

DIGITALT INSTRUMENTPANEL
Det digitale instrumentpanelet gir deg en perfekt oversikt
over bilens kjørecomputerfunksjoner i kombinasjon med
annen informasjon, som f.eks. navigasjon. Du kan velge
mellom fem visningsalternativer fra View-knappen på
multifunksjonsrattet.

DEKORATIVE SØMMER

ERGO SETER FORAN

Interiøret har dekorative kontrastsømmer en rekke steder,
også på dørtrekk og armlener.

Ergo seter byr på maksimal komfort for både fører og passasjer. Setene er elektrisk
justerbare med minne og inkluderer også justering av setedybde og massasjefunksjon.

7-SETERS INTERIØR
KODIAQ kan også leveres med en
tredje seterad som gir hele syv
sitteplasser. Setene kan enkelt felles
ned når de ikke er i bruk.

USLÅELIG
BAGASJEROMSPLASS
Ambisiøse planer krever plass, spesielt hvis du reiser med en stor familie.
KODIAQ er nøye gjennomtenkt og designet slik at alle har plass til det de måtte
ønske å ta med seg. Fra det ekstra romslige bagasjerommet for kofferter og
vesker til forskjellige rom for alle de små tingene du ønsker å ta med deg.
Vi kaller det simply clever - detaljer som rett og slett gjør livet ditt enklere.

LASTEKAPASITET
Med 5-seters interør har du 835 liter
tilgjengelig bagasjeplass. Feller du
ned baksetet utøkes arealet til hele
2.065 liter. Baksetet felles enkelt ned
med en utløserknapp. 7-seters interør
tilbyr flere konfigurasjoner fra 270
liter til hele 2.005 liter med andre og
tredje seterad felt ned.

BAGASJEROMSNETT

DOBBELT GULV

Ved hjelp av tre forskjellige nett kan du inndele bagasjerommet etter behov. Nettene gjør
også at du enkelt ser hva du har pakket hvor. Settet inkluderer ett horisontalt- og to vertikale
nett. Festekroker finner du flere steder i bagasjerommet

Bagasjerommet på KODIAQ kan leveres med variabelt lastegulv som enkelt justeres i to
nivåer. På denne måten får du lavere lastehøyde og samtidig et ekstra diskret
oppbevaringsrom under.

OPPBEVARINGSROM FOR PARAPLY
I førerdøren finner du en Simply Clever løsning. Begge dører foran har en egen
holder for paraply. Holderne er designet slik at vannet blir drenert bort etter bruk.

HANSKEROM
Overraskende romslig hanskerom med vippelokk i øvre del av dashbordet. Det nedre
hanskerommet er klimaregulert med kjøling fra klimaanlegget under kjøring.
Perfekt for kald mat og drikke.

TRAVEL
ASSIST

Travel Assist kombinerer funksjonene til flere av assistentsystemene
og sørger for at du føler deg trygg og komfortabel, enten du kjører i
byen eller på motorveien. For maksimal sikkerhet må Travel Assist
konstant overvåkes av føreren.

PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Ved hjelp av et frontkamera, detaljert informasjon fra bilens navigasjonssystem og gjenkjenning av trafikkskilt kan PCC forutsi kjøreforholdene for de neste 1-2 km. Som et resultat kan
systemet automatisk endre bilens hastighet når det er nødvendig - vanligvis før en sving eller rundkjøring, eller når du kommer inn i et område med redusert fartsgrense. Systemet
øker sjåførens komfort og sikkerhet, samtidig som det reduserer drivstofforbruket og CO2-utslipp.

TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE
Traffic Jam Assist er en komfortfunksjon som forenkler kjøringen i kø ved å kontrollere motor, bremser og styring. Systemet vil automatisk følge foranliggende trafikk med hastighet
inntil 60 km/t. Traffic Jam Assist leveres kun til biler utstyrt med DSG automatgirkasse. Hvis systemet ikke oppdager et kjørefelt (i hastigheter opp til 30 km/t), eller bare et kjørefelt
blir oppdaget (i hastigheter opptil 60 km/t) følger Follow Drive systemet kjøretøyet foran til veimerking er tilgjengelige igjen.

LANE ASSIST+
I hastigheter over 60 km/t vil Lane Assist+ bistå med å holde bilen midt i kjørefeltet.
Dette systemet kan også ta kontroll over bilen i tilfeller hvor f.eks. veiarbeid har gjort
endringer i kjørebanen.

EMERGENCY ASSIST
Dette systemet kombinerer DSG, prediktiv/adaptiv
cruise control og Lane Assist og kan varsle føreren og
om nødvendig stoppe bilen hvis føreren kollapser
grunnet helseproblemer.

FRONT ASSIST
Systemet benytter en radarenhet i frontgrillen for å
overvåke avstanden til bilen foran. Front Assist
inkluderer også en nødbremsefunksjon og forutsigbar
fotgjengerbeskyttelse som advarer føreren via et
visuelt lydsignal.

FLERE EKSPERTER
OMBORD

Du møter alltid ulike situasjoner på veien. For å sikre at bilen
er klar for å håndtere disse er ŠKODA KODIAQ utstyrt
med flere assistentsystemer som hjelper eller utfyller
sjåføren i kritiske situasjoner.

FULL LED MATRIX HOVEDLYS
KODIAQ har LED hovedlys med Matrix lysfunksjon som standard. Dette tillater deg å bruke fjernlyset hele tiden, men uten å blende annen trafikk. Med Matrix lysfunksjonen tilpasser
bilen lysbildet ved å skru av og på de forskjellig LED-lampene. Ved hjelp av data fra bilens navigasjonssystem, vil fjernlyset kun slås på når bilen er ute av tettbebygd strøk.

CREW PROTECT ASSIST
Crew Protect Assist gir økt beskyttelse for fører og passasjer foran om en kritisk situasjon skulle oppstå. Systemet vil automatisk lukke sidevinduene (slik at bare 5 cm
åpnes), lukke soltaket og stramme sikkerhetsbeltene.
Systemet kan bruke radarsensorer både foran og bak bilen.

TRAILER ASSIST
Har du behov for å parkere bil med tilhenger? Trailer
Assist gjør manøvrering og parkering enklere og hjelper
deg innenfor systemets begrensninger. Aktiver den, og
den overtar selv styringen av bilen.

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE

PULSERENDE KJØREGLEDE
Den dynamiske og følelsesmessige delen av KODIAQ er best understreket av SPORTLINEversjonen. KODIAQ SportLine tilbyr en estetisk opplevelse i kombinasjon med ren kjøreglede,
noe som gjør hverdagen enda mer spesiell. Utstyrt med sportslige detaljer som blant annet
20” aluminiumsfelger, sort innvendig taktrekk, sportsratt i perforert skinn og sportsstoler
foran gir SPORTLINE ren kjøreglede og adrenalin.
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

STIL OG
FUNKSJONALITET
Eksteriørmessig kombinerer KODIAQ SPORTLINE elegante linjer med praktiske
SUV-detaljer. Grill, takrails og speilkapper leveres i sort høyglans utførelse.
SportLine-logo er diskrét plassert på skjermene foran. De sportslige 20”
aluminiumsfelgene i antrasitt er tilvalg. Robuste støtfangere understreker
at KODIAQ SPORTLINE er en fullverdig SUV. Med høyere bakkeklaring tar
du deg alltid frem - uansett underlag.

STILFULL HEKK
Med sitt massive hekkparti er det lett
å se at dette er en stor SUV. ŠKODA-logo
og modellbetegnelser på bakluken er i sort
utførelse. En robust støtfanger med sort
diffusor og dobble eksosenderør i kromdesign er unikt for KODIAQ SPORTLINE.
For bedre baksete komfort leveres
KODIAQ Sportline med mørkere
vinduer bak som standard.

LYSDESIGN
KODIAQ SPORTLINE er lett gjenkjennelig med sitt elegante design og smakfulle detaljer. Hovedlyktene er ikke bare visuelt attraktive, men også teknisk avanserte.
LED og state-of-the-art Matrix-teknologi er standard. Dette gir gode ytelser og høy energieffektivitet. Baklyktene har også LED-lys som standard og er i tillegg utstyrt
med animerte blinklys for økt synlighet for andre sjåfører.

INNSTEGSBELYSNING
Lysdiodene, plassert på
undersiden av ytterdørene,
belyser innstegs-området
på en praktisk og elegant
måte med en ŠKODAlogo. Dette gjør det
enklere å oppdage
vanndammer, søle og
hindringer når det er
mørkt ute.

SETER OG SETETREKK

RATT / DIGITALT INSTRUMENTPANEL

Sportsseter foran er standard. Perforerte alcantara/skinn/kunstskinn setetrekk i sort
med sølv sømmer er også standard.

Det digitale instrumentpanelet gir deg en perfekt oversikt over bilens kjørecomputerfunksjoner i kombinasjon med annen informasjon, som f.eks. navigasjon. Du kan velge
mellom fem visningsalternativer fra View-knappen på multifunksjonsrattet.

SPORTSLIGE
DETALJER
Hver eneste detalj i KODIAQ SPORTLINE gjenspeiler sporty stil og
ambisjoner. Interiøret er preget av materialer av høy kvalitet og
eksklusive funksjoner. Sportsseter foran, sportsratt i perforert skinn
med SportLine logo, interiørlister i karbonlook, sort taktrekk,
elektrisk justerbart førersete med minnefunksjon og LED ambient
interiørbelysning er standard.

ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT

BÆRER
FAMILIENAVNET
MED STOLTHET
ŠKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT er inspirert
av våre kompromissløse grunnleggere, Laurin og
Klement. Her er det fokus på det beste av håndverk,
skreddersydd komfort og design. Alt kombinert med
det ypperste av moderne teknologi.
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

STIL OG
FUNKSJONALITET
Designelementer som frontgrill, vinduslister og takrails i krom er eksklusivt for
KODIAQ LAURIN & KLEMENT. Laurin & Klement-logo på begge forskjermer
og 19" aluminiumsfelger (20" aluminiumsfelger i antrasitt kan leveres som
ekstrautstyr) understreker bilens eksklusivitet. Til tross for sine elegante linjer
og design er dette en fullverdig SUV med terrengegenskaper i ypperste klasse.

OPPGRADER TIL LUKSUS
Når vi designet KODIAQ LAURIN
& KLEMENT finjusterte vi samtlige
detaljer for å tilfredsstille de meste
kresne sjåfører. Her er det kjørekomfort og underholdning i
premiumklassen. Interiøret er utelukkende av materialer i høy kvalitet
med flere eksklusive funksjoner.
Perforert skinn, elektrisk justerbare
forseter med minne, samt den nye
generasjonen infotainmentsystemer gjør kjøreturen til noe
utenom det vanlige. LED Ambient
interiørbelysning leveres som
standard.

LYSDESIGN
LAURIN & KLEMENT er lett gjenkjennelig med sitt elegante design og smakfulle detaljer. Hovedlyktene er ikke bare visuelt attraktive, men også teknisk avanserte.
LED og state-of-the-art Matrix-teknologi er standard. Dette gir gode ytelser og høy energieffektivitet. Baklyktene har også LED-lys som standard og er i tillegg utstyrt
med animerte blinklys for økt synlighet for andre sjåfører.

CANTON
SOUND SYSTEM
Nyt krystallklar klar lyd med
Canton Sound System. Med
totalt 12 høyttalere inkludert
en senterhøyttaler i
instrumentpanelet og
subwoofer i bagasjerommet)
og totaleffekt på 625 watt
skulle dette være nok for å få
frem smilet hos de fleste.

SETER OG SETETREKK

DEKORATIVE ELEMENTER

Laurin & Klement leveres i enten sort eller beige interiørfarge. Ventilerte seter
i perforert skinn med brodert Laurin & Klement-logo er standard. Setene kan
også leveres med massasjefunksjon (ekstrautstyr).

Smakfult og klassisk interiør med dekorative elementer som inkluderer dobbelt kontrastsøm på instrumentpanel og dørtrekk, en rekke kromdetaljer og elegante dekorlister i sort
høyglans pianolakk.

ŠKODA KODIAQ RS

TURBOLADET
FAMILIELIV
Familie betyr ansvar. Nå kan du oppfylle den med ŠKODA KODIAQ RS - en bil som
forvandler alle gjøremål til en særdeles dynamisk kjøreopplevelse. Til tross for en 2.0 TSI
turboladet motor på hele 240 hk er KODIAQ RS en fornuftig og trygg SUV med 4x4
firehjukstrekk og plass til hele familien. 20" aluminiumsfelger og en rekke RS-detaljer som
blant annet Dynamic Chassis Control, sportsstoler og sportsratt i skinn skiller modellen
fra en standard KODIAQ.
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

SKJØNNHET MED
BRUTALE EGENSKAPER
KODIAQs sportslige gener og dynamiske personlighet fremheves av en rekke
funksjoner. Designelementer som egne støtfangere i RS-design og sorte
eksteriørelementer som grill, aluminiumsfelger, speilkapper og takrails gjør
KODIAQ RS til et imponerende syn på veien. Hovedlyktene er ikke bare visuelt
attraktive, men også teknisk avanserte. LED og state-of-the-art Matrixteknologi er standard. Dette gir gode ytelser og høy energieffektivitet.

RS LOGO

SPORTSLIG HEKKPARTI

Det unike med bilen understrekes av originale detaljer som blant annet
RS-logo i grillen.

Bakre støtfanger i RS-design med sort diffusor og dobble eksosenderør i polert rustfritt
stål er unikt for KODIAQ RS. Eksosanlegget er tunet for en mer sportslig lydkarakter.
Dette kan forsterkes ytterligere med en dynamisk lydforsterkningen om ønskelig.

SPORTSLIGE PEDALER I RUSTFRITT STÅL
Det sportslige interiøret rundes av med
sportslige pedaler i rustfritt stål. Gummiriller
hindrer at skoene glir.

SORTE EKSTERIØRDETALJER
Det dynamiske eksteriørdesignet forsterkes av en rekke elementer i sort utførelse som
blant annet speilkapper, vinduslister og takrails.

RS INTERIØR

SETER OG SETETREKK

Sort perforert alcantara/skinn/kunstskinn setetrekk med røde sømmer
Interiørlister i karbon look, sort taktrekk*
Sportsseter foran

Sportsseter foran med RS-logo brodert på seteryggen er standard. Perforerte
alcantara/skinn/kunstskinn setetrekk med røde sømmer er også standard.
Ventilerte seter og elektriske seter med minnefunksjon kan bestilles som ekstrautstyr.

* Taktrekk i alcantara kan leveres som ekstrautstyr.

DEKORATIVE INTERIØRELEMENTER
Dekorative interiørelementer som blant annet kromdetaljer, ventilasjonsgitter i sort,
samt interiørlister i karbon understreker de sportslige ambisjonene til KODIAQ RS.
De røde sømmene i kunstskinnet som dekker øvre del av instrumentpanelet, matcher
sømmene i seter, armlene foran, girspakmansjett og dørtrekk.

LAKKFARGER

GRAPHITE GREY METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC

STEEL GREY

MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE

ALUMINIUMSFELGER
Aluminiumsfelger 20"
VEGA antrasitt

Aluminiumsfelger 19"
TRIGLAV antrasitt

Leveres kun til Sportline

Aluminiumsfelger 18"
TRINITY sølv

Aluminiumsfelger 19"
TRIGLAV sølv

Aluminiumsfelger 19"
TRIGLAV sort

Aluminiumsfelger 19"
CURSA antrasitt

Aluminiumsfelger 18"
ELBRUS sølv
Standard på Style

Aluminiumsfelger 20"
SAGITARIUS sort

Aluminiumsfelger 20"
MEROPE antrasitt

Aluminiumsfelger 20"
IGNITE antrasitt

Aluminiumsfelger 19"
SIRIUS antrasitt

Standard på RS

Leveres kun til LAURIN & KLEMENT)

Leveres kun til RS, kun til 5 seter versjon

Standard på LAURIN & KLEMENT)

NAVIGER ETTER
DIN NYSJERRIGHET

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

2.0 TSI / 190 hk
140 kW 4x4

2.0 TSI / 245 hk
180 kW 4x4

2.0 TDI / 150 hk
110 kW 4x4 DSG

2.0 TDI / 200 hk
147 kW 4x4 DSG

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri,
direkte innsprøytning

Turbo diesel rekkemotor, turbolader med
variabel ladegeometri,
direkte innsprøytning

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

4/1.984

4/1.984

4/1.968

4/1.968

Maks. effekt ved o/min

190/4.200–6.000

245/5.250-6.500

150/ 3.000-4.200

200/3.500–4.200

Maks. dreiemoment ved o/min

320/1.500–4.100

370/1.600–4.300

360/ 1.600- 2.750

400/1.750-3.000

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Diesel

Diesel

Topphastighet (km/t)

215

234 (233)

199 (198)

216 (215)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

7,6

6,5 (6,6)

9,6 (9,8)

7,7 (7,9)

MOTOR

KJØREYTELSER

Drivstofforbruk WLTP**
– Blandet kjøring (l/100 km)***

8,1

8,6 (8,7)

5,8 (6,0)

6,3 (6,4)

CO2 -utslipp WLTP (g/km)***

183

195 (197)

153 (157)

165 (169)

NOx (mg/km)

14,1

9,9 (9,9)

29,2 (29,2)

30 (30,0)

Vendediameter (m)

12,2

12,2

12,2

12,2

Type

4x4

4x4

4x4

4x4

Clutch

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Girkasse

7-trinns automatgirkasse DSG

7-trinns automatgirkasse DSG

7-trinns automatgirkasse DSG

7-trinns automatgirkasse DSG

Egenvekt uten fører (kg)***

1.652

1.710 (1.719)

1.708 (1.753)

1.692 (1.734)

Nyttelast (kg)***

682

572 (564)

647 (683)

643 (681)

Totalvekt (kg)***

2.409

2.357 (2.391)

2.430 (2.511)

2.410 (2.490)

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

750

750 (750)

750 (750)

750 (750)

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

2.200

2.300 - 2.500* (2.000)

2.300 - 2.500* (2000)

2.300-2.500* (2.000)

Drivstofftank (l)

58

58 (58)

58 (58)

58 (58)

KRAFTOVERFØRING

VEKT

( ) Gjelder 7-seter utgaven.
– Data ikke tilgjengelig ved trykketidspunkt.

*

Tillatt tilhengervekt med brems på 2.500 kg forutsetter fabrikkmontert tilhengerfeste.
Hvis tilhengerfestet ettermonteres er tillatt hengervekt 2.300 kg.
** For å imøtekomme den nye utslippsstandarden EU6AP benyttes et SCR-system (Selective Catalytic
Reduction). Systemet tilsetter AdBlue® i drivstoffet og reduserer dermed utslipp av mononitrogenoksider (NOx). AdBlue®-tanken har et volum på 13 liter og gir en rekkevidde på ca. 13.000 km.
*** Fra-verdi avhengig av utstyr/dekk/felg/utstyrsnivå

Alle motorer leveres med Start-Stop som standard.

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri

Utvendige mål

Type 5/7-seter,

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde (mm)

4,697/ 1,882

Luftmotstandskoeffisient Cw 0.323–0.334 (0.324–0.341) avhengig av motorisering

Høyde (mm)

1,676 (1,673)

Chassis

Akselavstand (mm)

2,791

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Sporvidde foran/bak (mm)

1,586/1,576

Bakaksel

MultiLink-bakaksel, med langs- og tverrgående stag samt torsjonsstav

Bakkeklaring (mm)

187 (188)

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Innvendige mål

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1,527/1,510 (1,527/1,511/1,270)

– bak

Skivebremser

Effektiv bredde foran/bak (mm)

1,020/1,014 (1,020/1,015/905)

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Felger

7.0J x 17" eller 7.0J x 18

Uten reservehjul, med baksete slått opp/ned

Dekk

215/65 R17 eller 235/55 R18

835/2.065 (765 (270 tredje seterad i bruk)/2.005)

19.1°

15.8°

1,585

1,575

2,087

1,882

1,004

1,527

835 l**
1,165

1,510

4
1,01

1,681

1,05
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897

2,790

1,009

4,697

19°

1,575
1,882

897

2,790
4,697

1,009

1,004

1,270

1,511

270 l

15.1°

1,585
2,087

1,527

905

1,015

1,681

1,05
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LIKTE DU Å LESE OM DEN?
― FORESTILL DEG Å KJØRE DEN.
KONTAKT DIN Š KODA-FORHANDLER
FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING.

Informasjonen, bildene, og innholdet presentert i denne brosjyren
er kun illustrerende eksempler og vil ikke være bindende i form
av tilbud eller garantier. Produktene som er vist trenger ikke
nødvendigvis å være en nøyaktig presentasjon av endelig
produkt. Illustrasjoner, egenskaper, deler, farger, og utstyr kan avvike fra produksjonsmodeller og det som kan bestilles og leveres.
For mer informasjon, vennligst kontakt din ŠKODA forhandler.

Oppdatert oktober 2022

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Din ŠKODA-forhandler:

