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Nová ŠKODA KODIAQ: Prodej v České republice 

zahájen 
 

› Discover New Grounds: Zahájením prodeje modelu ŠKODA KODIAQ začíná 

rozsáhlá ofenzíva SUV značky ŠKODA na domácím trhu 

› Příjem objednávek zahájen: spuštěn Car Configurator modelu KODIAQ, 

rozsáhlá nabídka služeb ŠKODA Care a ŠKODA Originálního příslušenství 

› Čtyři výkonné a hospodárné agregáty, tři výbavové stupně, zvýhodněné 

pakety výbav PLUS a rozsáhlé možnosti individualizace na přání 

› Národní premiéra modelu ŠKODA KODIAQ: 27. 10. na přehlídce designu – 

Designblok 2016 

 

Praha, 7. října 2016 – První velké SUV značky ŠKODA vstupuje na domácí trh 

s mimořádnou nabídkou prostoru, emocionálním designem a inovativními 

technologiemi. ŠKODA spustila Car Configurator a zveřejnila kompletní ceník 

modelu KODIAQ. V České republice nabízí ŠKODA pro model KODIAQ také 

inovativní doplňkové služby jako paket Mobilita PLUS či Předplacený servis. 

ŠKODA KODIAQ je prvním zástupcem rozsáhlé ofenzívy modelů SUV značky 

ŠKODA. 

 

ŠKODA AUTO zahájila v České republice předprodej nového až sedmimístného SUV 

modelu KODIAQ. „Velmi mě těší, že zcela nové SUV ŠKODA KODIAQ můžeme 

zákazníkům na našem domácím trhu nabídnout již takto brzy po velice úspěšné světové 

výstavní premiéře v Paříži,“ říká Luboš Vlček, šéf ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Výbava 

Nový model ŠKODA KODIAQ vstupuje na domácím trhu do prodeje s možností volby tří 

výbavových stupňů; Active, Ambition a Style. Již výbavový stupeň Active (od 677 900 

Kč) nabízí mimo jiné automatickou dvouzónovou klimatizaci Climatronic, infotainment 

Swing s 6,5palcovým barevným dotykovým displejem a osmi reproduktory, elektrickou 

parkovací brzdu s asistentem rozjezdu do kopce, elektrické ovládání oken vpředu i vzadu 

a bočních zpětných zrcátek (vč. vyhřívání), vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického 

stmívání a LED denní svícení. Bezpečnost posádky zajišťují mimo jiné airbagy řidiče a 

spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče, Front Assist 

s funkcí automatického brzdění, standardem je také ochrana chodců Pedestrian monitor.  

 

Výbavový stupeň Ambition obsahuje nad rámec výbavy Active mimo jiné infotaintment 

Bolero s 8“ dotykovým displejem, bezklíčkové startování Easy Start, tempomat 

s omezovačem rychlosti, ochranu hran bočních dveří Door Edge Protection, integrované 

mlhové světlomety, integrované ostřikovače světlometů, rozšířený interiérový chrom 

paket a dvě uzavíratelné schránky před spolujezdcem v palubní desce. Light and Rain 

Assist s dešťovým senzorem a automatickým ovládáním světel doplňuje výčet moderních 
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bezpečnostních a komfortních asistentů. Ceny modelu KODIAQ s výbavou Ambition 

startují od 730 900 Kč. 

 

Vrcholný výbavový stupeň Style nabídne s cenou od 795 990 Kč další atraktivní prvky 

výbavy. Jsou to mimo jiné Full LED hlavní světlomety (včetně mlhových), rozpoznání 

únavy řidiče Driver Alert, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí zahrnující i 

nastavení vnějších zpětných zrcátek či bezklíčkové odemykání, zamykání a startování 

KESSY a zadní parkovací kameru. Interiér zaujme mimo jiné barevným displejem Maxi 

Dot, vyhříváním předních i zadních sedadel, USB přípojkou pro zadní pasažéry a 

zásuvkou na 230 V. Standardem je také prémiový Sound System CANTON s 10 

reproduktory vč. centrálního reproduktoru, subwooferu s digitálním ekvalizérem a 

výstupním výkonem 575 W. 

 

Zvýhodněné pakety výbav 

Pro jednotlivé výbavové stupně jsou k dispozici pakety výbav za zvýhodněnou cenu. 

K výbavě Active lze za 15 000 Kč objednat paket Active PLUS v hodnotě 25 000 Kč, 

který obsahuje tempomat s omezovačem rychlosti, přední mlhové světlomety a 

parkovací asistent vzadu. Ambition PLUS v hodnotě 37 300 Kč doplní výbavu Ambition 

o full LED hlavní světlomety s AFS a LED mlhovky s Corner funkcí, vyhříváních předních 

sedadel a zatmavená skla Sunset. Zvýhodněná cena paketu Ambition PLUS činí 20 000 

Kč. Pro výbavu Style jsou určeny tři atraktivní pakety: Style PLUS (hodnota 55 500 Kč) 

obsahuje za zvýhodněnou cenu 20 000 Kč interiér vyvedený v kombinaci Alcantary a 

kůže, vyhřívané čelní sklo a virtuální pedál (bezdotykové otvírání a zavírání pátých 

dveří). Paket Style Safety nabídne za 25 000 Kč moderní bezpečnostní asistenty 

v hodnotě 35 300 Kč: Lane Assist (systém udržování v pruhu), Blind Spot Detect (hlídání 

mrtvého úhlu), Auto Light Assist (automatické přepínání potkávacích a dálkových světel) 

a Crew Protect Assist (proaktivní ochrana cestujících a boční airbagy vzadu). Paket Style 

Comfort se zvýhodněnou cenou 25 000 Kč nabídne vyjímatelný vak Unibag, Park Assist 

s funkcí robotizovaného parkování, Driving Mode Select, vyhřívaný volant, ambientní LED 

osvětlení interiéru a automatickou třízónovou klimatizaci Climatronic. 

 

Motorizace a převodovky 

Motor 2.0 TDI je k dispozici ve dvou výkonových verzích. První z nich má výkon 

110 kW (150 k) a točivý moment 340 Nm. Vrcholné provedení disponuje 140 kW (190 k) 

a točivým momentem 400 Nm. Agregát 2.0 TDI o výkonu 110 kW je k dispozici 

s pohonem všech kol a manuální převodovkou i pohonem předních kol v kombinaci 

s DSG shodně od 722 900 Kč, tatáž jednotka s pohonem 4x4 a DSG pak od 772 900 Kč. 

Vrcholné provedení 2.0 TDI (140 kW) s pohonem všech kol a automatickou 

dvouspojkovou převodovkou DSG je v nabídce za cenu od 832 900 Kč.  

 

Paleta benzinových motorů nabízí agregáty 1,4 TSI a 2,0 TSI. Kompaktní čtyřválec 1,4 

TSI dává výkon 110 kW (150 k) a točivý moment 250 Nm. Jednotka 1.4 TSI (od 677 900 

Kč) je ve verzích s pohonem předních kol a převodovkou DSG a pohonem všech kol 

s manuální převodovkou v nabídce se systémem ACT (Active Cylinder Technology), který 
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odpojí při nízkém zatížení a otáčkách druhý a třetí válec. Pohon všech kol a automatické 

dvouspojková převodovka DSG jsou pro motor 1,4 TSI k dispozici od 727 900 Kč. 

Vrcholná benzinová motorizace 2,0 TSI, o výkonu 132 kW (180 k) a točivém momentu 

320 Nm je k dispozici výhradně s pohonem 4x4 a automatickou dvouspojkovou 

převodovkou DSG za cenu od 767 900 Kč. 

 

 

Podvozek 

Na přání vybaví ŠKODA model KODIAQ volbou jízdního profilu Driving Mode Select 

(+3 000 Kč ke všem výbavám, případně součástí DCC) s režimem Off-road. Dalším 

prvkem volitelné výbavy je adaptivní podvozek DCC (+25 000 Kč k výbavám Ambition a 

Style) spojený s volbou jízdního profilu Driving Mode Select. Standardem pro vozy 

s pohonem předních i všech kol, je elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+. 

 

Interiér 

Přední sedadla mohou být volitelně vyhřívaná, s ventilací i elektricky nastavitelná, včetně 

paměti. Také zadní sedadla modelu ŠKODA KODIAQ jsou variabilní: lze je posouvat 

v poměru 60:40, opěradla pak dále sklápět v poměru 40:20:40. Standardně jsou 

posuvná v podélném směru až o 18 cm a individuálně nastavitelný je rovněž sklon 

dělených opěradel. Na přání může mít vůz další dvě sedadla ve třetí řadě (s 

mezipodlahou pro Active +21 500 Kč, s mezipodlahou a loketní opěrou vzadu pro 

Ambition a Style +18 000 Kč), ŠKODA KODIAQ je tak prvním sedmimístným modelem 

v historii značky ŠKODA.  

 

Asistenční systémy 

Novinkou je pro značku systém Area View (k dispozici na přání pro výbavy Ambition a 

Style), díky širokoúhlým objektivům kamer se na palubním monitoru zobrazuje několik 

různých pohledů na okolí vozu. Pro všechny výbavy standardně dodávaný systém Front 

Assist, který pomocí radaru rozpozná nebezpečné situace způsobené jinými vozidly nebo 

objekty před automobilem. Adaptive Cruise Control (+17 200 Kč k výbavám Ambition a 

Style) pomáhá řidiči udržovat zvolenou rychlost a odstup od vpředu jedoucího vozidla. 

Systémy Lane Assist a Blind Spot Detect (součástí paketu Style Safety či +20 000 Kč 

k výbavám Ambition a Style) pomáhají při udržování vozu v jízdním pruhu. Emergency 

Assist při zdravotní indispozici řidiče převezme systém řízení a zbrzdí vůz až do úplného 

zastavení. Systém Driver Alert (standardně pro výbavu Style, +900 Kč pro Active a 

Ambition) dokáže u řidiče rozpoznat příznaky únavy, Crew Protect Assist, se stará 

o přípravu cestujících na hrozící nehodu: zavře boční i střešní okna a automaticky 

přitáhne bezpečnostní pásy. Pokud dojde ke srážce, zabrání standardně dodávaná 

multikolizní brzda tomu, aby se vůz ŠKODA KODIAQ nekontrolovaně pohyboval dál. 

Systém Travel Assist (+2 000 Kč k výbavám Ambition a Style) dokáže rozpoznat 

dopravní značky a zobrazit je na displeji palubního počítače a navigačního systému. 
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ŠKODA Connect 

ŠKODA Connect se dělí do dvou kategorií: Balíček služeb Infotainment Online zajišťuje 

navigaci a informace v reálném čase. Balíček Care Connect slouží ke vzdálenému přístupu 

k vozu a asistenčním službám a je zahrnut již do základní výbavy vozu od modelového 

stupně Active. Infotainment Online zahrnuje služby jako Online Traffic Information, 

zobrazující v reálném čase hustotu provozu na zvolené trase, Google EarthTM (k dispozici 

pro systém Columbus), pro přenos trasy do topografických náhledů map Google, nebo 

Google Street ViewTM (k dispozici pro systém Columbus). Balíček Infotainment Online 

zahrnuje také aktualizace map, informace o cenách pohonných hmot a vytížení parkovišť, 

online zpravodajství, informace o počasí a oblíbená místa (My Points of Interest). Balíček 

služeb Infotainment Online je po dobu jednoho roku (Amundsen), resp. tři roky 

(Columbus) od zakoupení nového vozu zdarma. Tísňové volání (eCall) je zásadní funkcí 

služeb Care Connect: pokud jsou aktivovány zádržné systémy vozidla, kontaktuje eCall 

centrum tísňového volání. Tísňové volání je součástí standardní výbavy a je integrováno 

přímo do balíčku služeb Care Connect.  

 

Infotainment systémy  

Infotainment Swing se 6,5" displejem, SD slotem, USB a technologií Bluetooth pro 

připojení chytrých zařízení je standardním prvkem výbavy Active.  

 

Infotainment Bolero (standardně pro výbavy Ambition a Style, volitelně pro Active) má 8" 

dotykový displej s vysokým rozlišením, Bluetooth s hlasovým ovládáním včetně funkce 

interní palubní komunikace ICC (In-Car-Communication). Mikrofon handsfree sady 

zaznamenává hovor řidiče a pomocí reproduktorů jej přenáší do zadní části vozu. Jeho 

součastí je Smartlink+ (funkce Smartlink a Smartgate).  

 

Navigační infotainment Amundsen (+9 000 Kč pro výbavy Ambition a Style) rozšiřuje 

služby systému Bolero o funkci navigace a režim navigace mimo zmapované cesty. 

Systém Amundsen navíc zahrnuje balík služeb Infotainment Online na 1 rok zdarma od 

pořízení vozu.  

 

Nejvyšší varianta infotainmentu, navigační systém Columbus (+50 300 Kč pro výbavy 

Ambition a Style), je navíc vybaven pamětí o kapacitě 64 GB, DAB příjmem, službou 

MapCare a Phone boxem s bezdrátovým dobíjením. Navigační systém Columbus obsahuje 

balík služeb Infotainment Online po dobu tří let od pořízení vozu. Díky modulu LTE má 

ŠKODA KODIAQ s tímto infotainmentem vysokorychlostní internetové připojení pro 

všechny cestující. 

 

ŠKODA Care 

ŠKODA KODIAQ rozšiřuje nabídku modelů ŠKODA, které jsou volitelně k dispozici s 

paketem Mobilita PLUS. Za 2 000 Kč tak zákazník získá prodlouženou záruku na pět 

let/do 100 000 km a Záruku mobility PLUS s rozšířenými asistenčními službami zdarma. 

Volitelně lze paket Mobilita PLUS rozšířit o záruku prodlouženou na pět let a/nebo do 

nájezdu 150.000 km. Nový model KODIAQ lze objednat s inovativní službou Předplacený 
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Servis v trvání pěti let. Služba je k dispozici ve variantě Standard či Plus s volitelným 

předpokládaným kilometrovým proběhem od 60 000 do 150 000 km (od 18 490 Kč). 

Standardem pro model KODIAQ je prodloužený servisní interval (až 30.000 km dle 

jízdního režimu). 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ vstupuje na trh v České 

republice 

Nový model ŠKODA KODIAQ vstupuje na domácím 

trhu do prodeje s možností volby tří výbavových 

stupňů; Active, Ambition a Style. V nabídce všech 

výkonových variant benzinových i naftových 

motorizací je inteligentní pohon 4x4.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA KODIAQ vstupuje na trh v České 

republice 

ŠKODA nabízí pro model KODIAQ na domácím trhu 

bohatou nabídku doplňkových služeb ŠKODA Care; 

například zvýhodněný paket Mobilita PLUS či 

Předplacený servis. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
mailto:media.skoda-auto.com,%20media@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
mailto:jozef.balaz@skoda-auto.cz
mailto:vitezslav.pelc@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Kodiaq/Ko_056.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Kodiaq/Ko_030.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Kodiaq/Ko_056.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Kodiaq/Ko_030.jpg


 

 

 

 

 

ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 

media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz   

 
 

Tisková zpráva, Strana 6 z 6 

 
 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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