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De KODIAQ is de grootste SUV van ŠKODA. 
Stevig en stoer om te zien, praktisch en ruim 
van binnen. Zijn royale afmetingen maken zelfs 
de keuze mogelijk tussen 5 en 7 zitplaatsen.

Hij is er met sterke en zuinige benzine- en 
dieselmotoren. Vierwielaandrijving behoort 
vanzelfsprekend tot de m ogelijkheden. 
Daarmee brengt de KODIAQ u en uw gezin 
veilig naar uw bestemming, ook als de wegen 
besneeuwd zijn of als het vakantiehuis 
middenin de natuur ligt. Onderweg genieten 
de inzittenden van het comfort, modern 
infotainment en alle slimme features waar 
ŠKODA ‘’patent’’ op heeft. 

De KODIAQ is ŠKODA in topvorm: een mooie, 
doordacht ontworpen auto voor gezin, werk 
en vrije tijd, met de modernste technologie. 
Hierin voelt iedereen zich overal thuis. 

Simply Clever. Typisch ŠKODA. 

MAAK KENNIS MET EEN GEHEEL 
NIEUWE SUV
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De ŠKODA KODIAQ is klaar voor het zware werk en laat daar 
geen misverstand over bestaan. De stoere, kracht uitstralende 
KODIAQ is stevig gebouwd. De scherpe lijnen van de ŠKODA 
designtaal die geïnspireerd is op de Boheemse kristalkunst, 
maken hem onderscheidend, krachtig en tijdloos. Of u hem nu in 
zijn geheel bekijkt of in detail, vorm en functie sluiten perfect op 
elkaar aan.

PUUR KARAKTER
De KODIAQ is er afhankelijk van de 
uitvoering met zwarte en zilverkleurige 
dakrailing. Langs de zijkanten van de 
achterruit zijn luchtgeleiders te zien, die 
samen met de spoilerrand bovenaan de 
stroomlijn verbeteren. De scherpe, in de 
vorm van kristal geslepen achterlichten 
lopen tot ver om de hoeken door. 
Karakteristiek en veilig.

EEN EIGEN GEZICHT
De brede, stoere ŠKODA grille, de 
fraaie koplampen met geïntegreerde 
dagrijverlichting en de karakteristieke 
mistlampen geven de KODIAQ een 
vastberaden eigen uitstraling. Afhankelijk 
van de uitrusting heeft de auto halogeen 
of full-LED-koplampen.

STOER EN ROBUUST
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KLAAR VOOR ACTIE
De combinatie van scherpe vouwen 
en grote oppervlakken zorgt voor 
een fascinerend samenspel van licht 
en schaduw. De vierkant getekende 
wielkasten en stevig ogende 
carrosserieranden maken duidelijk dat 
de KODIAQ klaar is voor een uitdagend 
parcours. In- en uitstappen gebeurt op een 
prettige hoogte.

INSTAPSIERLIJSTEN
De instaplijsten beschermen de dorpels 
tegen krassen. Bovendien zorgen ze met de 
KODIAQ-vermelding voor een warm welkom.

LAADRANDBESCHERMING
Tussen de reflectoren op de achterbumper zit 
een kunststof bescherming die van pas komt 
bij in- en uitladen. De lak blijft zo gevrijwaard 
van krassen. Het is een functioneel item dat 
ook nog eens mooi is: van dichtbij is in de strip 
een sportief honingraatpatroon zichtbaar.

PANORAMISCH SCHUIF-/KANTELDAK
Het grote glazen dak laat veel licht binnen 
in het interieur van de KODIAQ. De 
voorste helft is elektrisch open te schuiven 
of in kantelstand te zetten.



LICHT
      DESIGN





10

VERLICHTING 
ALS KUNST

FULL-LED-KOPLAMPEN MET AFS 
De LED-koplampen lijken op geslepen 
kristallen, maar dan met uiterst geavanceerde 
technologie. Het licht is krachtig en het 
Adaptive Frontlight System (AFS) past de 
lichtbundel aan de omstandigheden aan. In 
de stad, op de snelweg of met slecht weer 
schijnt de KODIAQ altijd met het juiste licht. 
De dagrijverlichting werkt met een fraaie LED-
strip, wat meteen een opvallende indruk maakt.

De scherp getekende koplampen en achterlichten verwijzen 
naar de slijpkunst van Boheems kristal, dat net als ŠKODA uit 
Tsjechië komt. In de lichtunits is de vernieuwende technologie 
van de KODIAQ letterlijk te zien. Full-LED-koplampen behoren 
tot de mogelijkheden.
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LED-ACHTERLICHTEN 
Dankzij de herkenbare C-vorm van de 
achterlichten is ook in het donker direct 
zichtbaar dat de KODIAQ een ŠKODA is. De 
lichtunits lopen door in de spatborden, voor een 
veilige markering van de zijkant.





 INTERIEUR
DESIGN
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EIGEN 
LICHT

LED-INTERIEUR VERLICHTING
De LED-interieurverlichting in 
de portieren biedt keuze uit tien 
kleuren. Deze subtiel aanwezige 
verlichting helpt bij de oriëntatie in 
het donker.

VOETENRUIMTE VERLICHTING
De verlichte voetenruimtes zijn 

een goed voorbeeld van de manier 
waarop ŠKODA een luxe beleving 

slim combineert met praktisch 
gebruiksgemak.

Groene verlichting Blauwe verlichting Rode verlichting

Het interieur van de KODIAQ heeft een 
prettige, warme uitstraling. De sfeerverlichting 
draagt bij aan een atmosfeer waarin comfort 
en ontspanning vanzelfsprekend zijn.
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ONLINE INFOTAINMENT 
Handige apps laten u navigeren op basis van 
real time verkeersinformatie en tonen u de 
goedkoopste tankstations, vrije parkeerplaatsen, 
de weersverwachting, nieuwsfeeds en meer.

RITTEN EN RIJSTIJL
Met de Mijn ŠKODA app heeft u altijd alle 
informatie over uw KODIAQ bij de hand. Zo 
zijn het gemiddeld verbruik, de gemiddelde 
snelheid, verreden afstand en reistijd op uw 
smartphone te bekijken.

PARKEERLOCATIE
Handig in een onbekende stad, bekijk op de 
smartphone waar uw KODIAQ geparkeerd 
staat, inclusief aanvullende informatie zoals 
het adres en de parkeerduur.

ŠKODA CONNECTED 
ASSISTENTIE OPROEPEN
Waar u ook gaat met de KODIAQ, u bent overal connected. 
Dankzij ŠKODA CONNECT is hij altijd online en dat is niet 
alleen handig voor entertainment, navigatie en informatie, 
maar ook om assistentie op te roepen.
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ŠKODA CONNECT – SOS-KNOP
De KODIAQ kan zelf een noodoproep 
versturen, bijvoorbeeld na een ongeval. 
Dan worden snel de hulpdiensten 
gealarmeerd. Met de rode knop is via het 
call center ook zelf hulp in te schakelen.

TANKSTATIONS
De app weet of uw KODIAQ op benzine 
of diesel rijdt en toont op basis daarvan 

de dichtstbijzijnde tankstations en actuele 
brandstofprijzen. 

 ŠKODA CONNECT – WEER
Bekijk de weersverwachting 

voor uw huidige locatie of re-
isbestemming, met duidelijke 

pictogrammen. Zon of regen, u 
weet waar u aan toe bent.
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SMARTLINK
Koppel smartphones via 
MirrorLink®, Apple CarPlay of 
Android Auto aan de KODIAQ en 
gebruik vertrouwde telefoonapps 
via het scherm van de navigatie. 
ŠKODA SmartLink maakt het 
mogelijk.

PHONE BOX - DRAADLOOS OPLADEN
Draadloos uw telefoon opladen en 
draadloos het ontvangstsignaal 
versterken: in de Phone Box in de 
middenconsole ligt uw smartphone 
veilig, terwijl de batterij vol blijft en het 
ontvangst zo goed mogelijk is.

INFOTAINMENT 
ONDERWEG
Waar u ook naartoe gaat met de KODIAQ, u bent overal 
connected. Uw telefoon is gemakkelijk op te laden en de apps zijn 
ook via het autoscherm te gebruiken. Entertainment, navigatie, 
informatie en assistentie zijn altijd onder handbereik. 
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MIJN ŠKODA APP
Met de Mijn ŠKODA app voor Android en iOS heeft u 

altijd alle informatie over uw KODIAQ bij de hand. Zie op 
afstand of uw ŠKODA op slot staat, waar u heeft gereden, 

hoeveel u verbruikt, wanneer u moet tanken, of het tijd is 
voor onderhoud en wat de status is van de belangrijkste 

autofuncties. Open de app en u weet het. Met de 
ritregistratiemodule downloadt u alle gegevens overzichtelijk 
in een pdf-document. Kijk voor meer informatie op skoda.nl/

mijn-skoda-app  

NAVIGATIE COLUMBUS
Een betrouwbare reishulp die 3D-kaarten toont 
op een 9.2-inch kleurenscherm. Inbegrepen zijn 
Bluetooth voor telefoonkoppeling, SmartLink+ voor 
telefoonintegratie, de Phone Box voor draadloos 
opladen en – afhankelijk van de uitvoering – 4G WiFi 
voor draadloos internet onderweg. Al deze functies 
werken via duidelijke menu’s en het touchscreen. 
Inclusief vier luidsprekers voorin en vier achterin.

CANTON SOUND SYSTEM 
Geniet van een helder geluid met tien 

luidsprekers, waaronder een luidspreker 
in het dashboard en een subwoofer in de 

bagageruimte. Het Canton Sound System 
heeft een vermogen van 575 Watt.





SIMPLY
     CLEVER
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SIMPLY CLEVER

IJSKRABBER
Heel slim: de ijskrabber in 
de tankklep. Altijd direct bij 
de hand en nooit meer ijs of 
smeltwater in de auto. Ook 
Simply Clever: een benzi-
nevulpistool past niet in de 
tankopening van een diesel.

INGEBOUWDE PARAPLU’S 
In de voorportieren zitten opbergruimtes met daarin een 
KODIAQ paraplu. Deze ingenieuze vakken laten regendruppels 
aan de onderkant uit de auto verdwijnen. Simply Clever!

DEURBESCHERMERS
Nooit meer problemen bij krap parkeren met de 
kunststof beschermstrips. Bij het openen van 
de portieren schuiven kunststof beschermstrips 
over de randen. Die beschermen de KODIAQ en 
andermans auto tegen deukjes en krassen in de 
lak. Ideaal in krappe parkeervakken.

TICKETHOUDER
Erg handig is de 
parkeerkaarthouder aan de 
rand van de voorruit aan de 
bestuurderskant. Daarmee 
zit het parkeerkaartje altijd 
op een goed zichtbare plek 
en waait het niet weg bij het 
sluiten van het portier.

Praktische functies maken het u extra gemakkelijk. 
De KODIAQ blinkt uit in slim gebruiksgemak. Geen 
ingewikkelde zaken met een dik instructieboekje, 
maar praktische dingen die u elke dag waardeert. De 
ŠKODA slogan luidt niet voor niets: ‘Simply Clever’.
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DUBBEL DASHBOARDKASTJE
Aan opbergruimte geen gebrek met twee 
dashboardkastjes. Kleinere spullen zijn daarin 
uit het zicht van de buitenwereld opgeborgen.

GEKOELD DASHBOARDKASTJE
Het onderste dashboardvak is aangesloten op 
de airconditioning, zodat drinken koel blijft en 
chocola niet smelt. Dankzij een lampje is ook in 
het donker te zien wat erin ligt.
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GEZINSVRIENDELIJK

MIDDENARMSTEUN MET GROOT OPBERGVAK 
Onder de middenarmsteun voorin zit een groot 
opbergvak. Ideaal om apparatuur veilig in weg te 
leggen of eten en drinken koel en vers te houden.

Ouders, kinderen, honden, knuffelberen, speelgoed, 
bagage en nog veel meer: de KODIAQ weet 
moeiteloos raad met elk gezin. Het ruime en 
praktische interieur kan tegen een stootje. Precies 
zoals u van een stoere alleskunner verwacht.
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OPBERGLADES ONDER VOORSTOELEN
De ruimte onder de handmatig verstelbare voorstoelen is slim benut door er opberglades 
te plaatsen. Met elektrische stoelverstelling zijn deze lades niet mogelijk.

OPBERGVAKKEN NAAST DERDE ZITRIJ
Ook de achterste passagiers zijn niet vergeten. Zij kunnen hun flesjes drinken en 
smartphones makkelijk kwijt in de opbergvakken in de zijwanden.

GROTE PORTIERVAKKEN
In de grote opbergvakken in de voorportieren 
passen 1,5-liter flessen, die vast zijn te zetten 
met een groot elastiek. Ook is hier plaats voor 
het uitneembaar afvalbakje.

OPBERGVAKJE BESTUURDER
Zelfs linksonder in het dashboard is nog 
ruimte gevonden voor een vakje. U kunt er 
gemakkelijk bij.

OPBERGVAK VOOR (ZONNE)BRIL
Handig binnen het bereik van beide voorinzit-
tenden, het brilvak boven de binnenspiegel.
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VEILIGHEIDSVEST BINNEN 
HANDBEREIK

Een van de vele “Simply Clever”-
oplossingen bevindt zich onder de 

bestuurdersstoel. Een veiligheidsvest 
kan hier in een vakje handig en snel 

worden opgeborgen, altijd direct 
binnen handbereik.

OPKLAPTAFELTJES
Het optionele kinderpakket bestaat 
uit Isofix-bevestigingshaken in de 
passagiersstoel en opklaptafeltjes 
achterop de rugleuningen. Niet alleen 
handig voor drankjes.

RUIMTE OVER 
ŠKODA kan voor u veel 

betekenen op de drukke 
zaterdag. In de KODIAQ 

is standaard plek voor 
5, maar met de derde 
zitrij kunnen er zelfs 7 

familieleden, teamleden 
of vrienden mee. Het 

praktische, elegant 
ontworpen interieur is 

een fijne plek om samen 
kilometers in af te leggen.
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INLADEN MAAR 

VIRTUAL PEDAL 
Laat de achterklep openen door 
uw voet onder de achterbumper te 
bewegen. De virtual pedal is leverbaar 
in combinatie met de elektrisch 
bedienbare achterklep en KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit System).

Achter de 5de deur gaat de grootste bagageruime in 
zijn klasse schuil en uitzonderlijke praktische functies. 
U kunt kiezen uit een reeks van Simply Clever details en 
oplossingen op basis van uw specifieke behoeften. 
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WEGKLAPBARE TREKHAAK
Met een druk op de knop vanuit de 
bagageruimte beweegt de trekhaak onder de 
bumper vandaan. Afhankelijk van de gekozen 
motor bedraagt het trekgewicht van de 
KODIAQ maximaal 2.500 kg.

LED-ZAKLAMP
Licht nodig? Het linker lampje van 
de bagageruimte is eenvoudig 
uitneembaar en dan als LED-zaklamp 
te gebruiken. Opladen gebeurt 
automatisch onder het rijden.

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP 
De achterklep opent en sluit elektrisch met 
een druk op de knop op de afstandsbediening. 
Sluiten kan ook met een knop in de achterklep. 
De openingshoogte is instelbaar, bijvoorbeeld 
om deze op uw lengte of op de garagehoogte af 
te stemmen.
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RUIMTE VOOR VIJF EN 
HEEL VEEL BAGAGE

ENORME BAGAGERUIMTE
De grootste bagageruimte in zijn klasse: in 5-zits 
configuratie bedraagt het bagagevolume 720 liter. 
Met neergeklapte achterbank groeit dit tot maar 
liefst 2.065 liter. Afhankelijk van de uitvoering zijn 
de rugleuninghelften met een druk op een knop 
vanuit de bagageruimte te ontgrendelen.5-zits interieur
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BAGAGEHAKEN
Stevige, uitklapbare haken aan 
de wanden en sjorogen op de 
vloer zijn in elke KODIAQ te 
vinden. Daarmee zijn spullen 
handig vast te maken.

DUBBELZIJDIGE KOFFERBAKMAT
Een mat met twee gezichten. Een kant is bekleed 
met stof en de andere kant met gemakkelijk schoon 
te maken rubber.

VARIABELE BAGAGEVLOER
Met de vloer in de hoogste positie ontstaat een vlak 
niveau vanaf de laadrand. De ruimte eronder is dan 
te gebruiken als geheim opbergvak. In de laagste 
vloerpositie wordt de bagageruimte groter.

BAGAGENETTEN 
Met de bagagenetten voorkomt 
u dat uw spullen tijdens het rijden 
omvallen of verschuiven.
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FORSE BAGAGERUIMTE
Zeven zitplaatsen en nog steeds 270 liter aan 
bagagevolume. Met neergeklapte derde zitrij 
meet de bagageruimte 630 liter. Laat alleen de 
voorstoelen overeind en er past maar liefst 2.005 
liter achterin de KODIAQ.

RUIMTE VOOR ZEVEN EN 
VEEL BAGAGE
7-zits interieur
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Aan de bagagehaken en sjorogen zijn handige bagagenetten 
vast te maken: een horizontaal net en twee verticale netten. Die 
voorkomen dat spullen rondschuiven.

BAGAGESTEUNEN
Met de handige fixeerelementen 
blijven spullen op hun plek. De 
steuntjes zijn op te bergen in de 
vakken naast de wielkasten.

BAGAGEHAKEN
Hang tassen en andere spullen aan de stevige, 
uitklapbare haken en ze blijven waar ze zijn.

VAK ONDER BAGAGEVLOER
Met de derde zitrij in gebruik 
is het afdekscherm van de 
bagageruimte in een vak onder 
de vloer op te bergen. Op 
andere momenten passen daar 
kleinere spullen in, die dan uit 
het zicht liggen.



COMFORT
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KESSY
Met KESSY (Keyless 
Entry, Start and 
exit System) kan 
de autosleutel 
op zak blijven om 
de portieren te 
ontgrendelen en de 
motor te starten.

VERWARMBAAR STUURWIEL 
Stuurverwarming is heerlijk op koude dagen. Deze optie – die in te 
stellen is via het infotainmentsysteem – is leverbaar in combinatie 
met stoelverwarming op de achterbank en adaptive cruise control.

COMFORT IS 
MAATWERK
Een beetje luxe maakt autorijden nog aangenamer. 
Met comfortverhogende extra’s voegt u letterlijk 
en figuurlijk meerwaarde toe aan uw KODIAQ. 
Afhankelijk van de uitvoering is deze uitrusting 
standaard of als optie te bestellen.
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LED BOARDING SPOTS
Boarding spots in de buitenspiegels verlichten 
de grond direct naast de auto.

CRUISE CONTROL
Prettig om de snelheid 
vast te houden op 
doorgaande wegen met 
een rustig verkeersbeeld. 
Een snelheidsbegrenzer 
is inbegrepen. Dan komt 
de auto niet boven de 
ingestelde snelheid.

KOPLAMPSPROEIERS
Dankzij de weggewerkte 
constructie zijn de sproeiers 
beschermd tegen vies worden 
en beschadigingen.

DRIVING MODE SELECT
Via het infotainmentsysteem zijn per bestuurder persoonlijke voorkeuren vast 
te leggen, zoals de instellingen van de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, 
buitenspiegels, airconditioning, radio en navigatie. De bestuurdersvoorkeuren 
zijn aan een van de drie autosleutels te koppelen, zodat de auto meteen bij het 
ontgrendelen de juiste instellingen kiest.
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3-ZONE CLIMATRONIC
Deze state of the art airconditioning werkt met 3 
klimaatzones: voor de bestuurder, voorpassagier 

en achterpassagiers. Voor elke zone is de 
temperatuur apart in te stellen. De geïntegreerde 

vochtsensor voorkomt dat ramen beslaan.

PASSAGIERSSTOEL MET 
NEERKLAPBARE LEUNING
Dankzij de neerklapbare rugleuning van 
de passagiersstoel wordt de auto nog 
praktischer. Lange voorwerpen kunnen op 
de manier probleemloos mee.
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230 VOLT STOPCONTACT
Afhankelijk van de uitrusting beschik-

ken de inzittenden achterin over een 
230V-stopcontact, een USB-poort en 
bediening van de Climatronic met drie 
klimaatzones (twee voor, een achter). .

ZONNESCHERMEN VOOR DE 
ACHTERRAMEN
In de portierpanelen geïntegreerde 
zonneschermen beschermen tegen 
zonlicht en geven meer privacy.

SLAAPCOMFORT PAKKET
Speciale hoofdsteunen met slaapstanden die het hoofd 
ondersteunen, maken slapen achterin een stuk comforta-
beler. Ideaal tijdens een lange reis. Een heerlijk warme en 
zachte deken maakt het reiscomfort compleet.



VEILIGHEID



VEILIGHEID
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Veilig en ontspannen rijden is niet alleen een kwestie 
van mentaliteit, maar ook van de juiste auto. Daarom 
beschikt de KODIAQ over de jongste generatie 
assistentiesystemen, die het leven op de weg nog 
prettiger maken.

AREA VIEW 
Dankzij vier camera’s rondom is op het beeldscherm zo’n beetje alles rond 
de auto te zien. Vooral handig bij wegrijden uit krappe parkeerplaatsen, op 
uitritten en onoverzichtelijke kruisingen. De beelden van de camera’s in 
de grille, buitenspiegels en achterklep zijn ook samen te voegen voor een 
virtueel bovenaanzicht. 

TRAFFIC JAM ASSIST*
De Traffic Jam assist beheerst 

de motor, de remmen en het 
stuur en zorgt ervoor dat de 
KODIAQ hierop anticipeert 

indien nodig (bij een snelheid 
tot 60 km/h). 

HIJ DENKT 
MET U MEE

SMART LIGHT ASSISTANT
De auto schakelt zelf tussen dim- en 
grootlicht. Een prettige functie die 
u een taak uit handen neemt.

*Alleen mogelijk op voertuigen met DSG-transmissie



43
V

ei
lig

he
id

PARKEER ASSISTENT
De krappe plekjes zijn verleden tijd , de 
parkeer assistent selecteert voor u een 
geschikte parkeerplaats. En parkeert de 
auto zelfs voor u in.

TRAILER ASSIST
Parkeren met een aanhanger 
of caravan was nog nooit zo 

makkelijk. Trailer Assist neemt de 
besturing over terwijl de KODIAQ 

langzaam achteruit rijdt.

TRAVEL ASSIST
De verkeersbordherkenning toont 
onder meer snelheidslimieten en 
inhaalverboden. Deze informatie wordt 
opgepikt door de multifunctionele 
camera of is afkomstig uit het 
navigatiesysteem.

DRIVER ACTIVITY ASSISTANT
Op basis van specifieke 
gegevens, onder meer van 
de stuursensoren, kan de 
auto inschatten of de u uw 
concentratie verliest. Dan 
verschijnt het advies om een 
pauze in te lassen.
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REAR TRAFFIC ALERT
Deze uitbreiding van Blind 
Spot Detection ondersteunt 
bij het achteruit de weg 
opdraaien vanuit een 
onoverzichtelijke situatie. 
Radarsensoren detecteren 
verkeer dat van opzij 
dichterbij komt. Bij direct 
gevaar remt de auto zelf.

BLIND SPOT DETECT 
De dodehoek-herkenning detecteert met sensoren in de 
achterbumper links en rechts naast de KODIAQ naderend 
verkeer. Op basis van de afstand en het snelheidsverschil 
bepaalt de techniek of het nodig is om u te waarschuwen 
voor verkeer in de dode hoek.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Deze cruise control houdt niet 

alleen de snelheid vast, maar zorgt 
ook voor een veilige afstand tot 

voertuigen die voor u rijden. Voegt 
er op de snelweg een langzamere 

verkeersdeelnemer in, dan past 
de KODIAQ de snelheid aan. Is de 
weg vrij, dan versnelt de KODIAQ 

automatisch weer tot de ingestelde 
cruise control snelheid.

LANE ASSIST
Deze geavanceerde 
technologie komt met 
name van pas tijdens 
lange ritten en in druk 
verkeer. Het helpt u 
om de auto binnen de 
wegbelijning te houden.
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KNIE-AIRBAG
Deze airbag bevindt zich onder het 
stuurwiel en beschermt uw knieën 
en onderbenen. 

AIRBAGS VOOR BESTUURDER EN PASSAGIER
De voorinzittenden weten zich beschermd door 
veiligheidsgordels en airbags. Bij plaatsing van 
een kinderzitje voorin is de passagiersairbag uit te 
schakelen via een slot in het dashboardkastje.

VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
De KODIAQ is een stevige auto die volgens de 
nieuwste veiligheidsinzichten is gebouwd. Hij 
is ontworpen om letsel te voorkomen en de 
gevolgen van een ongeval te beperken.
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ZIJ-AIRBAGS VOOR EN ACHTER
De zij-airbags beschermen het borst- en 
heupgedeelte bij een aanrijding van opzij. 
Zij-airbags achter standaard vanaf de 
Style-uitrusting. 

GORDIJNAIRBAGS
Bij een aanrijding van opzij beschermen de 
gordijnairbags de voor- en achterinzittenden tot op de 
derde zitrij, onder meer tegen rondvliegend glas.
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ELEKTRISCHE KINDERSLOTEN 
Naar keuze zitten er elektrisch bedienbare 

kindersloten in de achterportieren en op 
de portierramen achterin. Een druk op de 

knop volstaat om de sloten te activeren

VEILIG VOOR KINDEREN, 
PRAKTISCH VOOR OUDERS 

Dankzij de hogere zitpositie, 
grote achterportieren en royale 
ruimte kunnen ouders kinderen 

eenvoudig in hun isofix-
autostoeltje zetten.

PRETTIG REIZEN 
MET KINDEREN
De robuuste KODIAQ is ideaal voor jong en oud. De 
achterbank staat hoger dan in veel andere auto’s, wat 
veiliger is en kinderen een goed uitzicht verschaft. 
Dankzij de grote binnenruimte is er voldoende plek voor 
kinderzitjes, verzorgingsspullen en speelgoed. Zo reist 
iedereen veilig en comfortabel en dat is een prettig idee.



PURE KRACHT
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL 
Met het adaptieve onderstel kan met een druk op de knop de 
rijkarakteristiek aangepast worden.

STERK, SOEPEL EN 
BIJ DE TIJD

De KODIAQ is er met diverse benzine- en dieselmotoren. 
Dankzij hun soepele karakter rijdt u heerlijk comfortabel. De 
moderne technologie onder de motorkap doet stil zijn werk, 
voor zo min mogelijk impact op de omgeving.
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TRANSMISSIES
Gaat u voor een handbak, 

automaat of DSG-automaat 
met dubbele koppeling? De 
keuze is aan u. De moderne 

transmissies schakelen soepel 
en passen optimaal bij het 

gekozen motorkarakter.

DIESEL MOTOREN
De moderne dieselmotoren blinken uit in soepelheid en een 
gunstig verbruik. Hun fijne karakter is een pluspunt voor iedereen 
die veel kilometers maakt. Dankzij AdBlue® voldoen ze aan de 
actuele milieunormen. Kies uit 2.0 TDI Greentech-motoren met 
vermogens van 150 pk/110 kW of 190 pk/140 kW.

BENZINEMOTOREN
De benzinemotoren werken met TSI-
technologie, waardoor ze efficiënte 
directe inspuiting combineren met de 
kracht van een turbo die al vanaf lage 
toerentallen beschikbaar is. Ze zijn er 
met vermogens van 125 pk/92 kW tot 
maar liefst 180 pk/132 kW.
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Onder normale omstandigheden het verbruiksvoordeel van voorwielaandrijving, als de situatie 
daarom vraagt automatisch vierwielaandrijving. Dankzij een elektronisch geregelde koppeling 
schakelen de achterwielen bij als de techniek merkt dat 4x4 nodig is.

PAST ZICH AAN 
ELKE OMGEVING

De KODIAQ heeft van huis uit al een avontuurlijke instelling. Als 
4x4 beschikt hij over extra capaciteiten om uitdagende situaties 
te overwinnen. En dan hebben we het niet alleen over hoge 
bergen, diepe valleien en natte modderpaden, maar ook over extra 
veiligheid bij sneeuw en gladheid. 
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DSG EN 4X4
Optimaal rijgemak in elke situatie 
dankzij de combinatie van slimme 
vierwielaandrijving en een vloeiend 
schakelende DSG-automaat met 
dubbele koppeling.

OFF-ROADSTAND
De speciale offroadfunctie werkt tot 30 km/h en 
daarmee is de KODIAQ ook lastige omstandigheden 
de baas. De motor, elektronische hulpsystemen en 
onderstelelektronica werken optimaal samen. Op 
het infotainmentscherm wordt nuttige informatie 
getoond die tijdens offroadrijden van pas komt.

SNEEUWSTAND
Driving Mode Select voor de 
4x4 kent een speciale modus 
waarin de KODIAQ de grip 
optimaliseert voor rijden in 
sneeuw of op gladde wegen. 





UITRUSTING
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ACTIVE

ACTIVE ZWART/ ZWART INTERIEUR
Nano Grey Metallic interieurlijst
Ullu Grey stoffen bekleding 

ACTIVE ZWART/ ZWART INTERIEUR
Nano Grey Metallic interieurlijst
Ullu Grey stoffen bekleding 

De Active heeft standaard onder meer een airconditioning met pollenfilter, 
radio Swing met een 6,5-inch kleuren touchscreen en SD-/USB-/iPod-
aansluitingen, cruise control met speed limiter, elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegels, in hoogte verstelbare voorstoelen met lendensteunen, een 
middenarmsteun vóór met opbergvak, een knie-airbag voor de bestuurder en 
17-inch velgen.
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AMBITION

AMBITION ZWART/ZWART INTERIEUR
Brushed interieurlijst
Raven zwart stoffen bekleding 

AMBITION ZWART/ZWART INTERIEUR 
Brushed interieurlijst
Raven zwart stoffen bekleding 

De Ambition is onder meer uitgerust met chromen interieuraccenten, een 
multifunctioneel lederen stuurwiel, automatisch dimmende binnenspiegel, 
Climatronic met twee klimaatzones, voetenruimteverlichting voorin, 
bagagenetten en twee KODIAQ paraplu’s in de opbergruimtes van de 
voorportieren. Aan de buitenkant vallen de zwarte dakrailing en de 
uitschuivende deurbeschermers bij het openen van de portieren op.
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STYLE

STYLE BLACK/BLACK INTERIOR
Mythos Glossy Black interieurlijst
Zwart lederen bekleding met ventilatie op de voorstoelen (optioneel)

STYLE ZWART/BEIGE INTERIEUR
Waves interieurlijst*
Beige Alcantara® bekleding

STYLE ZWART/BEIGE INTERIEUR
Mythos Glossy  Black interieurlijst
Zwart Alcantara® bekleding 
Sportstuurwiel

SPORTSTOELEN ZWART/ZWART INTERIEUR
Mythos Glossy Black interieurlijst*
Sportstuurwiel

De Style heeft een 230V-stopcontact voor de passagiers achterin, KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit System), zijairbags achter, 18-inch lichtmetalen 
velgen, radio Bolero met 8-inch kleuren touchscreen en smartphone-integratie, 
een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, zilverkleurige dakrailing, full-LED-
koplampen, chromen raamlijsten, buitenspiegels met boarding spots en meer.

*De Style uitvoering is in Nederland altijd voorzien van intrieurlijst Mythos Glossy Black
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Style zwart (geperforeerd leer)

INTERIEUR
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Style Moonlight zwart (stof)



ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke
producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van
de levenscyclus van zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van
geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment
die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Voor
antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije
kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel
benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie.
Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en
voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze
gecombineerde inspanningen is dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle
technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor
het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud
van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit  
en tevredenheid van onze klanten.

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving,  
technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van  
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke  
verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct door-
voert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe ontwikkelingen, 
prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u 
contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn,  
verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de bijdrage  
aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.

Uw ŠKODA-dealer:

www.skoda.nl facebook.com/skodaNL
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