ŠKODA KODIAQ

27,18

Ambition

Двигун/Комплектація

27,18

+

Style

Пакет

+

Пакет

Kodiaq
1,4 TSI/110kW 6 MG 4x4

767 020

798 902

802 707

844 320

1,4 TSI/110kW 6 DSG 4x4

821 923

851 658

857 611

900 718

2,0 TSI/132kW 7 DSG 4х4

862 911

892 646

898 598

941 705

2,0 TDI/110kW 7 DSG 4x4

889 873

919 608

925 533

968 641

Пакет для Ambition
Малий шкіряний пакет (багатофункціональне 3-х шпицеве шкіряне кермо для радіо та телефону, "LED PACKAGE PLUS" Ambient Lighting (LED-освітлення в передніх та задніх дверях), LIGHT ASSIST
("COMMING HOME","LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") + Датчик дощу, Комфортна телефонія безпровідне з’єднання з зовнішньою антеною + безпровідна зарядка, Електричні регульовані з
обігрівом зовнішні дзеркала заднього виду, Система контролю утримання авто на склоні, Електричне відкриття та закриття кришки багажника, 2-сторонній коврик багажника (резина/тканина), "PARK
DISTANCE CONTROL" – задній датчик парковки, Лампа освітлення багажного відділення + зйомна лампа в багажнику + Cargoelement, Cонцезахисні козирки з make-Up дзеркалом та підсвічуванням,
Інтер’єр LED-освітлення.

Пакет для Style

Малий шкіряний пакет (багатофункціональне 3-х шпицеве спортивне шкіряне кермо з підігрівом для радіо та телефону), Сидіння – шкіра / Alcantara, Система контролю утримання
авто на склоні, Оббивка дверей шкіряна, лектричне відкриття та закриття кришки багажника, 2-сторонній коврик багажника (резина/тканина) , Комфортна телефонія безпровідне з’єднання з зовнішньою
антеною + безпровідна зарядка

Двигун cм

1,4 TSI/110 kW

2,0 TSI/132kW

2,0 TDI/110kW MG/DSG 4x4

2,0 TDI/140kW

1 395

1395/1395

1 984

1968/1968

1968

141

153/164

168

139/147

150

Макс. обертальний момент, Нм/хв-1

250/1500-3500

250/1500-3500

320/1400-3940

340/1750-3000

400/1750-3250

Потужність, kW/хв-1

150/5000-6000

150/5000-6000

180/3900-6000

150/3500-4000

190/3500-4000

Об'єм двигуна (см²)
Викид СО2 (г./км)

1,4TSI/110kW MG/DSG 4x4

Ходові якості автомобілів
Максимальна швидкість, км/год (DSG)

198 (197)

197 (196) / 194 (192)

207 (205)

197 (195) / 194 (192)

210 (209)

Розгін до 100 км/год, с (DSG)

9,6 (9,7)

9,8 (9,9) / 9,9 (10,1)

8,0 (8,2)

9,5 (9,8) / 10,2 (10,1)

8,9 (9,1)

Витрати пального, л/100км:
за містом (DSG)

5,6 (5,5)

6,0 (5,9) / 6,3 (6,2)

6,4 (6,3)

4,8 (4,7) / 5,2 (5,1)

5,3

по місту (DSG)

7,5 (7,4)

8,3 (8,2) / 8,5 (8,4)

9,1 (9,0)

6,4 (6,3) / 6,8 (6,7)

6,6

в середньому (DSG)

6,3 (6,2)

6,9 (6,8) / 7,1 (7,0)

7,4 (7,3)

5,4 (5,3) / 5,7 (5,6)

5,7

60

60

60

1695 (1738)

1705 (1748) / 1740 (1783)

1752 (1795)

Загальні дані автомобіля:
Об’єм паливного бака, л

58

60
720,00

Об’єм багажника, л
Діаметр розвороту, м
Маса у спорядженому стані, кг

12,2
1546 (1589)

1 610 (1 653) / 1625 (1668)

Ціни наведені у гривнях станом на
13.11.2017 з метою ознайомлення
Адреса: 03062 м. Київ, пр. Перемоги, 67
Тел/факс: (044) 494-37-90, 494-37-91

Кращий дилер ŠKODA в Україні 2003 – 2016 р.

www.kievskoda.com

Стандартне оснащення

Ambition

Style

Версія пакету «погані дороги» (без захисту)
-

DAY LIGHT, галогенові передні фари з вказівником повороту
Механічне регулювання рульової колонки у 2-х напрямках
Дзеркала заднього виду, та ручки дверей під колір кузова
Тонування скла
Обігрів заднього скла
Push-push кришка паливного баку

-

Диски з легкого сплаву "MITYKAS" 7Jx17" – 4шт.

-

Диски з легкого сплаву "TRITON" 7Jx18"– 4шт.
Задні бризковики
AERO-склоочисник вітрового скла з контролем інтервалу переключання швидкостей
AERO-склоочисник заднього скла з омивачем
Килимки ворсові попереду та позаду салону

15 764

Доплата за подвійне лакування кузова (металік)

15 764

Безпека
ESC вкл.ABS,EBD,MSR,ASR,EDL,HBA,DSR,ESBS,TSA та XDS+,MKB-активація гальм. сист. для пом’якш. ударів після ДТП
Іммобілайзер (електронне блокування двигуна)
Автоматичне припинення подачі палива при аварії
Подушка безпеки водія та пасажира попереду (з функцією деактивації)
Система контролю тиску повітря в шинах
-

Kessy Full, LED SBBR High
Передні ремені безпеки, що регулюються по висоті з 3-точками фіксації
Задні ремені безпеки, з 3-точками фіксації
"Keyless-Go" - система запуска без ключа
Підготовка для кріплення 2-х дитячих сидінь з системою безпеки Isofix на задніх сидіннях
Датчик відкритої двері із включенням світла у салоні при відкритті
Попереджуючий світловий сигнал не пристебнутого ременя безпеки водія
Передні сидіння з оптимізованими підголівниками для захисту голови
Третій стоп-сигнал LED
Передні протитуманні фари

Інтер’єр та Комфорт
Електро - механічний підсилювач керма
Передні / задні електропідйомники вікон
Двохзоновий клімат контроль Climatronic з комбіфільтром, датчиком вологості та сонячним сенсором
MAXI DOT "Medium"
MAXI DOT COLOR з 3D настройками

-

Додаткові 4 динаміка

-

Задні датчики парковки

-

Попільничка попереду та позаду
Make-up зеркала в сонцезахисних козирках з підсвічуванням

-

Датчик дощу
Переднє сидіння водія/пасажира, що регулюється по висоті /з підтримкою у попереку
Заднє сидіння невідокремлене, спинка роздільна та складається з центральним підлокітником
Розетка 12V в багажному відділенні
Освітлення багажного відділення + Cargoelement

-

Електричні регульовані з обігрівом зовнішні дзеркала заднього виду

-

Підігрів передніх сидінь
Круїз-контроль
Центральний замок з дистанційним керуванням (2 ключа що складаються) без SAFE системи
Декоративні накладки порогів попереду та позаду

-

Хромовані рамки бокового скла

-

Малий шкір. пакет (багатофунк-не 3-х шпицеве шкір. кермо, внутр. дверні ручки хромовані)

Додаткові пакети опції
Інтер'єр "Ambition" - тканина, малий шкіряний пакет, важіль перемикання передач рифлений для MQ з чорною глянцевою рамкою (для DQ матово-чорний), внутрішні
дверні ручки хромовані, чорні глянцеві накладки в панелі дверей. Оздоблення панелі дверей та приладової панелі - Антрацит.

Інтер'єр "Style" - тканина, хромовані рамки бокового скла, малий шкіряний пакет, декоративні накладки порогів попереду та позаду.

Адреса: 03062 м. Київ, пр. Перемоги, 67

Тел/факс: (044) 494-37-90, 494-37-91

www.kievskoda.com

