НОВИОТ

ŠKODA KODIAQ FL
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ВНАТРЕШНА
УБАВИНА

Автомобилот е дизајниран да ги опушти и забавува сите членови
на вашето семејство. Додека амбиенталното осветлување и
другите декоративни елементи додаваат на целосното стилско
чувство на ентериерот, Виртуелниот кокпит и предните Ergo
седишта ќе ја зголемат вашата доверба во возењето.
LED АМБИЕНТАЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ / АУДИО СИСТЕМ
Амбиенталното осветлување ви овозможува да изберете една од десетте опции
во боја на контролната табла, осветлувањето на предната и задната врата, па дури
и осветлувањето на предниот и задниот простор за нозете. Избраната боја исто
така ќе се појави во позадината на Виртуелниот кокпит. Уникатното внатрешно
осветлување може да биде придружено со совршен звук. Уживајте во апсолутна
јасност на звукот на Canton аудио системот со дванаесет звучници, обезбедувајќи
вкупна моќност од 625 вати.

VIRTUAL COCKPIT

ERGO ПРЕДНИ СЕДИШТА

Виртуелниот кокпит ги прикажува спецификациите на компјутерот во комбинација
со други информации, како што е навигацијата. Можете да изберете од пет
распореди контролирани преку копчето View на воланот.

Максималната удобност за возачот и совозачот е обезбедена со Ergo
предни седишта со електрично прилагодување, кои, покрај другото, имаат
и прилагодување на длабочината на перничето и функција за масажа.
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ŠKODA CONNECT: ЗЕМЕТЕ
ГО СВЕТОТ СО ВАС
Да бидете онлајн постојано и трајно, значи не само да имате пристап до забава
и информации, туку и помош додека сте во движење. ŠKODA Connect е Вашата
порта кон светот на неограничени можности за комуникација.

ŠKODA CONNECT
Оваа понуда вк лучува две категории на услуги.
Инфозабавниот систем со постојана интернет
конекција обезбедува информации во реално време за
сообраќајот до навигацијата. Care Connect се фокусира
на помош и безбедност, овозможувајќи далечински
пристап и контрола на возилото. Овие услуги се
достапни во рамките на апликацијата MyŠKODA.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈА

SMARTLINK

Оваа функција ви овозможува удобно да го
зак лучувате и отк лучувате вашето возило преку
апликацијата MyŠKODA без оглед каде се наоѓате. На
пример, во случај да сте заборавиле да го зак лучите
вашиот автомобил, можете лесно да го сторите тоа со
вашиот паметен телефон од било каде.

Погледнете ја точната локација на вашиот автомобил
од каде било. Апликацијата MyŠKODA ја покажува
адресата и растојанието од возилото на вашиот
телефон.

Со SmartLink, инфозабавниот систем овозможува
безбедно да го користите телефонот за време на
возењето. Дополнително, сите инсталирани апликации
кои се сертифицирани како безбедни за возилата се
компатибилни со Apple CarPlay или Android Auto и исто
така се достапни безжично.
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SIMPLY CLEVER
ЗАШТИТА НА РАБОТ НА ВРАТИТЕ
Вашиот автомобил може да биде опремен и со заштита на рабовите на вратите.
При отворање на сите странични врати, пластичните ленти автоматски излегуваат
во позиција и ги покриваат рабовите. На овој начин, KODIAQ се штити од
оштетување, а истовремено е внимателен и кон другите автомобили.
Совршен за тесни места за паркирање.

ОСТАВА ЗА ЧАДОР ВО ВРАТИТЕ

ПРЕГРАДИ

Генијална остава со оригинален чадор ŠKODA кој е поставен
во вратата на возачот. Тој е дизајниран да дозволи водата да се
исцеди надвор од автомобилот, одржувајќи ја внатрешноста сува.

Две пространи прегради се наоѓаат во инструмент
таблата пред седиштето на совозачот. Долната
преграда има опција да биде к лиматизирана.
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Животот е полесен кога опремата е практична. Затоа, KODIAQ доаѓа
со карактеристики основани на Вашите вистински потреби и вклучува
Simply Clever решенија кои ви помагаат да избегнете непријатности.

ГРЕБАЛКА ЗА МРАЗ

РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТИ

KESSY

Гребалка за мраз, која е поставена под капачето
за гориво, може да се користи и за мерење на
длабочината на шарата на гумата.

Никогаш нема да истурите ниту една капка при
полнење на течноста за миење на стак лата.
Резервоарот за течност не само што е лесно достапен,
туку има и интегрирана инка.

Со новата верзија на KESSY (Систем за влез,
вк лучување и излез без к луч), сите врати можат да
се користат за отк лучување или зак лучување на
автомобилот.
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КОМФОР

KODIAQ ви овозможува рутинското патување да го претворите
во извонредно пријатно искуство. Овозможете си луксуз што ќе
ви го даде тоа посебно чувство додека тргнувате кон обични,
секојдневни дестинации.

ПРЕКЛОПЛИВИ РЕТРОВИЗОРИ
Автоматското ск лопување на надворешните ретровизори се активира кога
автомобилот е зак лучен. Ова ги штити ретровизорите од оштетување, особено кога
паркирате во тесен простор, а исто така имате визуелна потврда дека сте го зак лучиле
вашиот автомобил. Страничниот ретровизор на страната на возачот има функција за
затемнување што спречува отсјај од автомобилите позади вас.

ŠKODA ЛОГО

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ

LED диодите лоцирани на долната страна од влезните врати,
го проектираат натписот ŠKODA и го осветлуваат просторот.

Удобноста на возачот за време на долгите патувања на отворено е подобрена со
Адаптивниот Темпомат, кој работи до брзина од 210 км/ч. Предиктивен Адаптивен
Темпомат е опционално достапен.
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СЕДУМ СЕДИШТА
До седум лица можат да патуваат во KODIAQ со опционалниот трет ред седишта. Ова значи
дека има две дополнителни седишта на располагање со посебен потпирач за грб.
Кога користите трет ред седишта, капакот на багажот треба да се отстрани. Двојниот под ви
овозможува дополнителен простор за ск ладирање, така што не мора да го чувате во гаража или
дома. Не заборавивме на удобноста на патниците на третиот ред. Тие ќе ги ценат држачите за
шишиња и мобилни телефони во страничните делови на просторот за багаж.
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БЕЗБЕДНОСТ

Во екстремни ситуации, каде возачот не може активно да влијае
на исходот, пасивните безбедносни елементи на автомобилот ја
преземаат ситуацијата - како воздушните перничиња. KODIAQ
може да биде опремен со максимум 9 воздушни перничиња.

ПРЕДНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА ГЛАВА

Додека воздушното перниче за возачот е затворено во воланот, воздушното перниче за
совозачот се наоѓа во инструмент таблата. Доколку е потребно, ова може да се деактивира
кога на предното седиште е поставено детско седиште.

При активирање, воздушните перничиња за главата, создаваат ѕид кој ги
штити предните и задните патници од повреди на главата.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА КОЛЕНА

Овие воздушни перничиња (прикажани заедно со активираното воздушно
перниче за глава) ги штитат карлицата и градниот кош на возачот и другите
патници во случај на страничен судир.

Ова воздушно перниче, кое се наоѓа под воланот, ги штити колената и нозете на
возачот.
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МОЌНОСТ

ДИНАМИЧКА КОНТРОЛА НА ШАСИЈАТА (DCC)
Уживајте во високите перформанси на вашиот автомобил со максимална удобност
и безбедност. Динамичката контрола на шасијата (DCC) континуирано проценува
и реагира на различни ситуации во возењето (сопирање, забрзување, вртење),
прилагодувајќи ги карактеристиките на амортизацијата и управувањето. Како дел
од менито на инфозабавниот систем, ви овозможува да изберете еден од трите
режими според вашите специфични барања: Comfort, Normal или Sport.

Секое семејство има различна приказна: чести патувања на
планина, урбана авантура или истражување надвор од патот.
Без оглед на приказната, ние ја имаме вистинската алтернатива
за секое семејство. И во секој случај, нудиме динамика во
комбинација со одлична потрошувачка на гориво.

МОТОРИ
Доколку преферирате бензински мотори, можете да изберете
помеѓу 110 kW моќност во комбинација со погон на предните
тркала, или 140 kW моќност придружени со погон 4x4. Нашата
дизел понуда вк лучува мотор од 110 kW со погон на предните
тркала или 4x4, или мотор од 147 kW во комбинација со погон 4x4.
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LAURIN &
KLEMENT
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ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ЛУКСУЗОТ
Кога ја подготвувавме Laurin & Klement верзијата, детално ги приспособивме
сите детали да бидат од врвна класа, без разлика дали тоа е вашата удобност
при возење или забава на вашите сопатници. Внатрешноста се карактеризира
со висококвалитетни материјали, богата стандардна опрема и ексклузивни
детали, вклучувајќи го и логото Laurin & Klement, кое може да се најде на
воланот и тапацирот.

ТАПАЦИР И СЕДИШТА
Внатрешноста доаѓа со црна или беж перфорирана кожа со лого Laurin & Klement
на предните седишта, кои исто така имаат вентилација. Тапацирот на кровот во
Suedia црна е опционален. Вентилираните предни седишта Ergo, тапацирани со црна
перфорирана кожа, со функција за масажа и прилагодување на длабочината, исто така
се опционални.

CANTON СИСТЕМ ЗА ОЗВУЧУВАЊЕ
Опремен со дванаесет звучници и моќност од 625 вати,
звучниот систем Canton доаѓа како стандард.
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SPORTLINE
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СПОРТСКИ ДЕТАЛИ
Секој детал на новиот KODIAQ SPORTLINE го рефлектира
неговиот енергичен став. Внатрешноста се карактеризира со
висококвалитетни материјали и ексклузивни карактеристики во
спортски стил, вклучувајќи го и логото SportLine на воланот.

ТАПАЦИР И СЕДИШТА
Автомобилот располага со предни спортски седишта, кои го подвлекуваат
динамичниот дизајн на внатрешноста. Црн, перфориран тапацир на Suedia/кожа/
кожена внатрешност со сребрен шев, исто така, доаѓа како стандард. Тапацирот
на кровот во Suedia црна е опционален. Перфорираниот тапацир од кожа (во
комбинација со вентилирани електрични прилагодливи предни седишта со
меморија и прилагодување на длабочината) е исто така опционално достапен.

СПОРТСКИ ВОЛАН
Задоволството при возење на автомобилот го
подобрува мултифункционалниот спортски
управувач во перфорирана кожа со сребрен шев.
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НИВОА НА
ОПРЕМЕНОСТ
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ACTIVE

ACTIVE GREY ВНАТРЕШНОСТ
Grey metallic детали
Тапацир од ткаенина

Стандардната опрема на верзијата Active вклучува 17" челични тркала со капаци Borneo, надворешни
капаци за ретровизори и рачки на вратите во боја на каросеријата, кровни шини во црна боја,
хромирана рамка на предната решетка, LED фарови, LED задни светла, мултифункционален двокрак
кожен волан, инструмент табла со шевови, KESSY GO (вклучување и исклучување на моторот без
клуч), радио Swing 6,5", предни и задни прозорци со електрично управување, клима уред, оддел за
очила за сонце, електромеханичка сопирачка за паркирање и повеќе.
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AMBITION

AMBITION BLACK/GREY ВНАТРЕШНОСТ
Детали од машински обработен алуминиум
Тапацир од ткаенина

AMBITION MOCCA ВНАТРЕШНОСТ
Детали од машински обработен алуминиум
Тапацир од ткаенина/Suedia/делумна кожа (Eco пакет)

Стандардната опрема на верзијата Ambition вклучува 17 "Mitykas алуминиумски фелни,
LED задни светла со анимирани индикатори на трепкачите и Welcome ефект, Jumbo Box
со држач за пијалоци и 12 V приклучок, сензор за дожд, сензори за паркирање позади,
греење и лумбарна регулација на предни седишта, Climatronic - двозонски автоматски
клима уред, Радио BOLERO со екран во боја осетлив на допир и гласовни команди,
SmartLink конекција за паметен телефон и многу повеќе.
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AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Детали од машински обработен алуминиум
Тапацир од ткаенина/Suedia/делумна кожа

AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Детали од машински обработен алуминиум
Кожна внатрешност
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STYLE

Стандардната опрема на верзијата Style вклучува: сензори за паркирање напред и позади, задна
камера за паркирање, систем за предупредување на замор, Side Assist, Matrix LED предни светла
со динамична контрола на агол, трозонски автоматски клима уред, греење на предните и задните
седишта, AMUNDSEN уред за навигација со 8 инчен екран во боја со WLAN и интернет радио,
KESSY Full Advance, Амбиентално LED осветлување, 18" Elbrus алуминиумски фелни и многу повеќе.

STYLE MOCCA ВНАТРЕШНОСТ
Linear Diamonds детали
Тапацир од ткаенина/Suedia/делумна кожа (Eco пакет)

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Linear Diamonds детали
Suedia/кожа/делумна кожа во внатрешноста
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STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Linear Diamonds детали
Кожа/делумна кожа во внатрешноста

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Linear Diamonds детали
Перфорирана кожа/делумна кожа/ Ergo вентилирани предни седишта
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LAURIN &
KLEMENT

Стандардната опрема на верзијата Laurin & Klement вклучува: 19" Sirius Anthracite алуминиумски
фелни, CLIMATRONIC - трозонски клима уред, навигациски систем AMUNDSEN со 8 инчен екран во
боја осетлив на допир со гласовни контроли, Bluetooth, USB-C, WLAN и интернет радио, CANTON
аудио систем со 10 звучници, subwoofer, 575 W, Area View камери за паркирање, Side Assist - систем
за помош при промена на лента, амбиентално осветлување, асистент за долги светла, електрична
регулација на предни седишта со меморија, KESSY Full Advance, Мултифункционален двокрак кожен
управувач со греење и многу повеќе.

LAURIN & KLEMENT BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Piano black декор
перфорирана кожа, вентилирани предни седишта

LAURIN & KLEMENT BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano black декор
перфорирана кожа, вентилирани предни седишта

Suedia тапацир на кров во црна боја е
достапен опционално.
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SPORTLINE

Стандардната опрема на верзијата SportLine вклучува 19" Triglav Anthracite алуминиумски
фелни, надворешни ретровизори во црно, рамка на предната решетка во сјајна црна боја,
SunSet, електрично прилагодливо седиште за возачот со меморија, избор на режим на
возење (за 4x4 со Off-Road Mode), мултифункционален трокрак спортски волан, LED пакет
и повеќе.

SPORTLINE ВНАТРЕШНОСТ
Carbon детали, црн тапацир на кров*
Перфорација на Suedia/кожа/делумна кожа во внатрешноста со сребрени шевови
Предни спортски седишта

SPORTLINE ВНАТРЕШНОСТ
Carbon детали, црн тапацир на кров*
Перфорација на кожа/делумна кожа во внатрешноста со сребрени шевови
Предни спортски седишта

* Suedia тапацир на кров во црна боја е
достапен опционално.

Ambition и Style Black
(Suedia/кожа)

Ambition и Style Black/Mocca
(ткаенина/Suedia/кожа)

Active Grey (ткаенина)

ВНАТРЕШНОСТ

Ambition Black/Grey
(ткаенина)
Ambition и Style Black
(кожа)
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Style Black (перфорирана кожа)
Ergo вентилација на предни седишта

Style Black (перфорирана кожа)
вентилирани предни седишта

Style Black
(ткаенина/кожа)

Style Beige
(кожа)
Style Beige (перфорирана кожа)
вентилирани предни седишта
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БОИ

GRAPHITE GREY METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC
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STEEL GREY UNI

MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI
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ФЕЛНИ
20" VEGA антрацит
алуминиумски фелни

19" PROCYON алуминиумски фелни
со антрацит Aero капаци

19" PROCYON алуминиумски фелни
со црни мат Aero капаци

19" PROCYON алуминиумски фелни
со црни металик Aero капаци

19" CURSA антрацит
алуминиумски фелни

18" TRINITY антрацит
алуминиумски фелни

18" TRINITY
алуминиумски фелни

18" ASKELLA антрацит
алуминиумски фелни
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19" CRATER црни
алуминиумски фелни

19" TRIGLAV
алуминиумски фелни

19" TRIGLAV црни
алуминиумски фелни

18" ELBRUS
алуминиумски фелни

17" MITYKAS
алуминиумски фелни

17" челични тркала со BORNEO
капаци
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ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Т

1.5 TSI / 110 kW
Бензински мотор со
турбополнач

2.0 TSI / 140 kW
4x4

1.5 TSI / 110 kW
Бензински мотор со
турбополнач

Бензински мотор со
турбополнач

2.0 TDI / 110 kW
4x4

2.0 TDI / 110 kW
Дизел мотор
со турбополнач

Дизел мотор
со турбополнач

2.0 TDI / 147 kW
4x4
Дизел мотор
со турбополнач

МОТОР
Цилиндри/Кубен капацитет(cc)

4/1,498

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Моќност (kW/rpm)

110/5,000–6,000

110/5,000–6,000

140/4,200–6,000

110/3,000–4,200

110/3,000–4,200

147/3,500–4,200

Вртежен момент (Nm/rpm)

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

320/1,500–4,100

360/1,700–2,750

360/1,700–2,750

400/1,750–3,000

Емисија на CO2

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Бензин, RON min. 95

Бензин, RON min. 95

Бензин, RON min. 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална брзина (km/h)

206

205

216 (215)

204

200

218 (216)

Забрзување од 0–100 km/h (с)

9.8 (9.9)

9.7 (9.8)

7.5 (7.7)

9.6 (9.8)

9.6 (9.8)

7.7 (7.8)

ПЕРФОРМАНСИ

Потрошувачка WLTP* (л/100 km)
– ниско

8.32–8.99

8.84–9.60

9.86–10.59

7.09–7.84

7.48–8.24

8.34–8.92

– средно

6.34–7.17

6.75–7.49

7.79–8.61

5.13–5.68

5.64–6.35

6.00–6.84

– високо

5.59–6.42

5.84–6.44

6.82–7.58

4.46–5.02

4.98–5.59

5.35–6.10

– многу високо

6.65–7.52

6.83–7.52

7.88–8.69

5.31–5.95

5.93–6.65

6.43–7.17

– комбинирано

6.48–7.32

6.78–7.47

7.80–8.58

5.25–5.85

5.79–6.47

6.27–7.00

188.98–204.04

200.66–217.84

223.99–240.48

185.67–205.39

195.94–215.75

218.55–233.75

CO2 емисии WLTP* (g/km)
– ниско
– средно

143.82–162.66

153.18–169.94

176.78–195.39

134.30–148.84

147.67–166.23

157.25–179.16

– високо

126.81–145.60

132.38–146.08

154.84–171.95

116.95–131.55

130.51–146.52

140.26–159.79

– многу високо

150.85–170.69

155.04–170.51

178.85–197.23

139.18–155.94

155.38–174.26

168.52–187.92

– комбинирано

147.07–166.15

153.75–169.39

176.99–194.73

137.50–153.15

151.55–169.45

164.21–183.52

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ
На предните тркала

На предните тркала

4x4

На предните тркала

4x4

4x4

Спојка

Хидраулична спојка
со еден диск

Електро-хидраулично
управувана
коаксиална двојна спојка

Електро-хидраулично
управувана
коаксиална двојна спојка

Електро-хидраулично
управувана
коаксиална двојна спојка

Електро-хидраулично
управувана
коаксиална двојна спојка

Електро-хидраулично
управувана
коаксиална двојна спојка

Пренос

Мануелен, 6 брзини

Автоматски 7-степен DSG

Автоматски 7-степен DSG

Автоматски 7-степен DSG

Автоматски 7-степен DSG

Автоматски 7-степен DSG

1,569–1,778 (1,615–1,812)

1,593–1,802 (1,639–1,836)

1,720–1,922 (1,762–1,956)

1,701–1,910 (1,751–1,947)

1,785–1,987 (1,829–2,024)

1,765–1,967 (1,807–2,001)

Погон

ТЕЖИНА
Максимална тежина – во стандардна
верзија со 75кг возач (kg)
Кориснички товар, вклучително возач
и дополнителна опрема (kg)

542–733 (581–731)

543–730 (580–731)

557–763 (615–764)

519–724 (586–753)

518–720 (578–771)

518–720 (587–779)

Вкупна тежина (kg)**

2,208–2,250 (2,232–2,336)

2,226–2,270 (2,257–2,361)

2,400–2,410 (2,420–2,496)

2,340–2,359 (2,404–2,458)

2,430 (2,525–2,527)

2,410 (2,510–2,513)

Товар на приколка без сопирачки
(max. kg)**

750

750

750

750

750

750

Товар на приколка со сопирачки – 12%
(max. kg)**

1,800

1,800

2,200 (2,000)

2,000

2,500*** (2,000)

2,500*** (2,000)

* Според опремата

( ) Се однесува на верзијата со 7 седишта
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ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Каросерија

Надворешни димензии

Тип

5/7-седишта, 5-врати

Должина/ширина (mm)

4,697/1,882

Коеф. на аеродинамичност CW

0.312–0.358 according to engine/equipment version

Висина (mm)

1,681

Дијаметар на вртење (m)

12.2

Шасија

Меѓу-оскино растојание (mm)

2,790

Track front/rear (mm)

1,585/1,575
193; 4x4: 192

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

Ефективен простор за глава напред/назад(mm)

1,059/1,014 (1,059/1,015/905)

– задни сопирачки

Диск сопирачки

Багажен простор (max. l)

Управување

Директно електрично управување

Без резервно тркало, со задни наслони

Тркала

7.0J x 17"

– кренати / спуштени

835/2,065 (270/765/2,005)

Пневматици

215/65 R17

Капацитет на резервоарот (l)

58

1,575

1,882

1,882

1,575
1,882

1,575
1,882

1,009

1,004

1,009

1,004

1,510

1,004

1,009

1,510

1,510

1,527

4,697

2,790
4,697

1,527

2,790

1,510

897

1,009

1,004

2,790
4,697

1,527
1,575

4

1,05
1,05
19.1°
19.1°

19.1°
19.1°

897

2,790
4,697

1,527

2,087

1,681

9

1,681

1,681
1,681
2,087

1,585

897

15.8°

1,585

897

720 l
1,165

15.8°

2,087

720 l
1,165

720 l
1,165

15.8°

1,585

2,087

720 l
1,165

15.8°

1,585

4

Бочен простор напред/позади (mm)

Диск сопирачки со внатрешно ладење и варијабилен клип

1,01

Хидрауличен дво-дијагонален систем за кочење со вакуум

– предни сопирачки

1,01

Систем за сопирање

9
1,01
4

Внатрешни димензии

1,05

Растојание од подлогата (mm)

Мултиелементна оска, со надолжни и попречни врски, со торзионен стабилизатор

1,05
9
1,01
4

McPherson суспензија со пониски триаголни врски и торзионен стабилизатор

9

Предна оска
Задна оска

Техничките карактеристики прикажуваат верзија на возилото со 5 седишта. Спефикациите може да се разликуваат во зависност од
големината на моторот. Прикажаните димензии се илустративни. За попрецизни информации контактирајте го овластениот ŠKODA партнер.

ПРАВНИ НАПОМЕНИ
Сликите прикажани во овој каталог се користат само за илустративни цели
и не се наменети за било каков договор или гаранција. Тие прикажуваат
автомобили и одредени илустрации, карактеристики, делови и опрема кои
може да се разликуваат од вистинските автомобили и од земја до земја.
За да добиете точна спецификација на карактеристики, делови и опрема,
контактирајте со најблискиот локален ŠKODA партнер.

MyŠKODA APP
Уживајте во целосната контрола на вашиот автомобил.
Преземете ја апликацијата MyŠKODA и пристапувајте
до сите потребни функции во секое време, без разлика
дали станува збор за податоци за возење, досег,
планирање на рута или последната паркинг позиција.

Вашиот ŠKODA партнер

