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MPC*

Kodiaq RS

Menjalnik

kW/KM

RS

2.0 TSI 4x4 DSG

7-st. DSG

180/245

46.898 €

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo

4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila in podaljšano jamstvo
Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 536,8€ z vključenim
DDV.
Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano
vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij
ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno
vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi
manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo
poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.skoda.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega
svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 9,0 – 4,9 l/100 km in 204 - 170 g/km
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
Navodila o varčni porabi goriva in emisijah co2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih
avtomobilov ŠKODA, so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA in na
spletnem naslovu www.skoda.si.
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- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 536,8€ z
vključenim DDV
- 9 varnostnih blazin (2x čelna blazina, 2x spredaj bočna blazina, 2x zadaj bočna blazina, 2x stranski
zavesi in voznikova kolenska zračna blazina), izklopljiva sovoznikova čelna blazina
- avtomatsko odklepanje vozila in aktiviranje vseh smernikov v primeru nesreče
- avtoradio "BOLERO" z 8" barvnim zaslonom občutljivem na dotik z USB in 8 zvočniki
- aluminijasta platišča "XTREME" 8Jx20" antracitna s pnevmatikami 235/ 45 R20
- avtomatska 2-področna klimatska naprava ˝Climatronic˝ z elektronsko regulacijo in tipalom vlažnosti
- aktivni informacijski zaslon
- aktivni tempomat "ACC" z avtomatskim uravnavanjem razdalje do hitrosti 210km/h
- akustična sprednja stekla s "Sun set" - dodatno zatemnjenimi stekli od B-stebrička naprej
- aplikacija "Care Connect" za obdobje enega leta s sistemom klica v sili "Ecall"
- bralni lučki spredaj
- črna notranjost in črn strop
- daljinsko centralno zaklepanje z dvema ključema
- dinamično uravnavanje podvozja DCC z izbiro voznega profila
- dekorativni elementi notranjosti Carbon
- dekorativni elementi zunaj v sijaj črni barvi (obrobe prezračevalnih rež na prednjem odbijaču, maska
hladilnika, obrobe stranskih stekel ter ohišju zunanjih ogledal)
- dekorativne letve na pragovih vrat
- držalo za listke na "A" stebričku
- držalo za pijačo v sredinski konzoli spredaj
- dvojno dno prtljažnega prostora
- električna parkirna zavora s funkcijo "Auto Hold"
- električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju
- električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali s samodejno zatemnitvijo na voznikovi strani in
pomnilno funkcijo
- električno nastavljiv voznikov sedež s pomnilno funkcijo
- elektronska blokada zagona motorja
- ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS in MKB
- "Front Assist" - varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega zaviranja v
sili (pod 30km/h) z zaščito za pešce
- generator zvoka
- ISOFIX s sidriščema na zadnjih sedežih
- kljukice in osvetlitev v prtljažnem prostoru
- "Kessy Go" – sistem za zagon in ustavitev motorja brez uporabe ključa
- Ful LED matrična žarometa s corner funkcijo in pozdravnim efektom
- "LIGHT ASSISTANT" - (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light, Day Light), avtomatski vklop / izklop
zasenčenih luči
- LED ambientalna osvetlitev
- LED (High) zadnji luči
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- logo "RS" na maski hladilnika
- ledvena opora za prednja sedeža
- mreže v prtljažnem prostoru
- meglenka zadaj
- naslon za roke spredaj z "JUMBO-BOX"-om
- naslon za roke zadaj z odprtino za prevažanje daljših predmetov
- ogrevana sprednja sedeža
- ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla
- osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj
- opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike
- osvetljeni kozmetični ogledali v prednjih senčnikih
- po višini nastavljivi vzglavniki na zadnjih sedežih
- predal pred sovoznikom - osvetljen in hlajen
- prikaz zunanje temperature
- progresivno krmiljenje
- parkirni senzorji spredaj in zadaj, z grafičnim prikazom
- poklop zadnjih sedežev iz prtljažnega prostora
- izbira Offroad profila s pomoč pri speljevanju v klanec "Hill Hold" in asistenco za spuščanje po klancu
- priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth" s predalom "Phonebox" z ojačanim signalom brezžično preko dodatne antene in brezžičnim polnjenjem telefona
- predal za rokavice pred sovoznikom
- sedežna klop v drugi vrsti: deljiva in poklopna v razmerju 60:40
- brez seta za popravilo pnevmatik ali rezervnega kolesa
- sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (indirektni)
- sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
- samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
- senčna roloja za zadnji stranski stekli
- senzor za dež
- set športno oblikovanih pedal
- set mrež v prtljažnem prostoru
- strešni nosilci v črni barvi
- "SMART LINK +"
- "Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile
- športni sedeži in vratne tapete v oblazinjenju suedia z rdečimi šivi
- športni RS sprednji in zadnji odbijač z odsevnikom na zadnjem odbijaču
- tekstilni predpražniki
- usnjen in ogrevan športni 3-kraki večfunkcijski volan za upravljanje radia, telefona in ročice za upravljanje
menjalnika
- varnostni sistem "Crew protect assistant" s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z
avtomatskim zapiranjem stranskih stekel in strešnega okna v primeru nevarnosti nesreče
- vtičnica 12V v prtljažnem prostoru in sredinski konzoli
- zaščita proti točenju napačnega goriva
-DAB digitalni radijski sprejem
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VAS ZANIMA VEČ?

SESTAVITE SI AVTOMOBIL PO SVOJI MERI!

V konfiguratorju izberite motor in pogon, se poigrajte z barvo in
platišči ter določite serijsko in dodatno opremo izbranega vozila
Škoda. Kako je videti? In seveda: koliko stane? Preverite!
KONFIGURATOR
konfigurator.skoda.si

KAKO NAJUGODNEJE DO IZBRANEGA VOZILA?
Preverite, katere možnosti financiranja vam ponuja Škoda,
in kar prek spleta pridobite informativno ponudbo
vašega izbranega trgovca.
FINANCIRANJE
hudobro.si

ZAPELJITE GA NA TESTNO VOŽNJO!

Ko boste sedli vanj in se z njim zapeljali, vam bo izbrani avtomobil
razkril vse svoje adute in vedeli boste, ali je pravi za vas. Zato
ne odlašajte s testno vožnjo. Izberite model Škoda, trgovca,
pri katerem bi želeli vozilo preizkusiti, in termin, ki vam najbolj
ustreza. Potrditev rezervacije boste na svoj e-naslov prejeli takoj.
Pa obilo užitka v vožnji!
TESTNA VOŽNJA
testiraj.skoda.si

