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4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 

ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden. Voor 

meer informatie en details over de voorwaarden, kijk op: www.skoda.nl/4-jaar-

garantie
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Het ligt in onze natuur om contact te hebben 
met de natuur – en met elkaar. Maar dreig je daar 
door het moderne leven geen tijd meer voor te 
hebben, dan helpt de ŠKODA KODIAQ je om 
weer terug te keren naar de basis.

De ŠKODA KODIAQ heeft alles wat een SUV 
moet hebben. Hij oogt stoer en stevig. Hij is ruim 
van binnen en biedt tal van connectiviteitsfuncties 
zodat je in optimaal comfort de wereld kunt gaan 
verkennen. En omdat het een ŠKODA is, beschikt 
hij over tal van Simply Clever-oplossingen, die het 
leven een stuk aangenamer maken.

De KODIAQ is opnieuw een voorbeeld van onze 
filosofie om prachtig gestylede auto's te bouwen 
die vandaag de dag nog net zo'n genot zijn om 
mee te rijden als in onze begindagen.

ŠKODA. Simply Clever.

MAAK KENNIS MET
EEN NIEUW SOORT SUV
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De ŠKODA KODIAQ is klaar voor het zware werk en laat daar 
geen misverstand over bestaan. De KODIAQ straalt een en al 
kracht uit. De scherpe lijnen van de ŠKODA designtaal maken hem 
onderscheidend, krachtig en tijdloos. Of je hem nu in zijn geheel 
bekijkt of in detail, vorm en functie sluiten perfect op elkaar aan. 
De KODIAQ is een gespierde beauty met een robuuste carrosserie 
en indrukwekkende offroadcapaciteiten.

KOPLAMPEN EN MISTLAMPEN 
De koplampen zijn een van de karakteristieke 
elementen van de KODIAQ. De positie van de 
scherp gesneden mistlampen - ter hoogte van 
de grille, waar ze gevrijwaard zijn van schade - 
getuigt van de offroadambities van de auto.

STOER
EN ROBUUST
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ACHTERAANZICHT
De zilverkleurige dakreling accentueert het fraaie 
exterieurdesign. Langs de zijkanten van de achterruit 
zijn verticale, zwarte luchtgeleiders te zien, die 
samen met de dakrandspoiler de aerodynamica 
verbeteren. De achterlichten lopen tot ver om de 
hoeken door, zodat ze de auto ook van de zijkant 
goed verlichten.

ZIJAANZICHT
De combinatie van scherpe lijnen en grote 
oppervlakken zorgt voor een fascinerend 
samenspel van licht en schaduw.  
De vierkant getekende wielkasten en de 
dorpelbescherming maken duidelijk dat de 
KODIAQ klaar is voor een uitdagend parcours. 
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DORPELLIJSTEN
De decoratieve dorpellijsten met KODIAQ 
inscriptie geven de auto een stijlvolle uitstraling. 
Een typisch voorbeeld van vorm en functie.

ŠKODA OPSCHRIFT / KUNSTSTOF BESCHERMING
Met de onmiskenbare letters ŠKODA op de achterklep toont 
de auto trots zijn afkomst.  
Tussen de reflectoren op de achterbumper zit een kunststof 
bescherming die van pas komt bij het in- en uitladen. De lak 
blijft zo gevrijwaard van krassen. Het is een functioneel item 
dat ook nog eens mooi is.
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PANORAMADAK
Het elektrisch bedienbare panoramadak maakt 
het ruimtegevoel in de KODIAQ nog intenser.



LICHT
      DESIGN
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VERLICHTING
ALS KUNST

FULL-LEDKOPLAMPEN
MET AFS EN MISTLAMPEN
De koplampen en mistlampen van de KODIAQ 
zijn er in twee uitvoeringen. Bij de topuitvoering 
draait alles om led-technologie. De led-koplampen 
onderscheiden zich door uitstekende prestaties en 
een hoge energie-efficiëntie. Het AFS (Adaptive 
Frontlight System) zorgt ervoor dat de intensiteit 
van de lichtbundel wordt aangepast aan de 
omstandigheden (bv. stad, snelweg of regen). De 
koplampen zijn voorzien van een opvallende strip 
led-lampjes, die dienst doen als dagrijverlichting. 
Bij slecht zicht kunnen de led-mistlampen worden 
ingeschakeld voor optimale veiligheid.

Innovatief design, innovatieve technologie. De KODIAQ is 
een indrukwekkende verschijning, zeker met ingeschakelde 
verlichting. De auto doet ten volste recht aan het motto "zien en 
gezien worden".
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LED-ACHTERLICHTEN 
De achterlichten zijn standaard uitgerust met led-
technologie. Het design van de achterlichten verwijst 
naar het Tsjechische kubisme en de Tsjechische 
glaskunst. De scherpe lijnen en de voor ŠKODA 
karakteristieke C-vorm geven de achterzijde van de 
auto een solide uitstraling.





 INTERIEUR
DESIGN
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INNERLIJKE 
SCHOONHEID

SFEERVERLICHTING
Je kunt kiezen uit tien fraaie 
kleurtinten. Dus kies jouw 
favoriete tint en varieer daarmee 
al naargelang jouw stemming. En 
in auto's met de Virtual Cockpit 
(zie vorige pagina's) of met Maxi 
DOT-kleurendisplay bepaalt 
jouw keuze ook de kleur van de 
achtergrondverlichting.

VOETENRUIMTEVERLICHTING 
De discrete verlichting geeft het interieur 
een unieke uitstraling. Ervaar het ultieme 

comfort dat de interieurverlichting 
biedt en geniet van een discreet verlicht 

interieur tijdens jouw reis.
Groene sfeerverlichting Blauwe sfeerverlichting Rode sfeerverlichting

Maak de sfeer nog warmer en comfortabeler 
met de zachte, harmonieuze sfeerverlichting 
die onder meer in de interieurlijst is verwerkt, 
voor een heerlijk ontspannen rit.





CONNECTIVITEIT



CONNECTIVITEIT
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MYŠKODA
Deze dienst biedt twee servicecategorieën. Infotainment Online levert real-time informatie voor navigatie, zoals 
over het verkeer. Care Connect richt zich op hulp en veiligheid, met toegang tot en beheren van de auto op 
afstand. Het biedt eveneens een hulpdienst voor elke situatie waarin hulp nodig is.

RIJGEGEVENS
Informatie over jouw reis, zoals gemiddeld 
brandstofverbruik, gereden afstand en reistijd, 
wordt opgeslagen. Je kan jouw persoonlijke 
rijgegevens weergeven, evenals een overzicht 
van al jouw ritten.

PARKEERPOSITIE 
Op jouw mobiele telefoon zie je precies 
waar je jouw KODIAQ heeft geparkeerd, 
compleet met het adres, de tijd en de datum.

MYŠKODA: JOUW 
DIGITALE WERELD REIST 
ALTIJD MET JE MEE
Met de KODIAQ Ben je altijd verbonden. Volledig en 
altijd online zijn betekent niet alleen toegang hebben tot 
entertainment en informatie, maar ook eventuele hulp 
onderweg. MyŠKODA is jouw poort naar een wereld  
van onbegrensde communicatiemogelijkheden.
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ECALLSERVICE
Als het beveiligingssysteem is 
geactiveerd, wordt de eCall automatisch 
gestart in geval van een ongeval. De eCall 
kan ook handmatig worden gestart door 
op de rode knop in de dakconsole te 
drukken.

ONLINE VERKEERSINFORMATIE
Neem altijd de optimale route:  

up-to-date informatie biedt een 
perfect overzicht van elke rit. 

Je kunt ook tijdig reageren op 
nieuwe ontwikkelingen, zoals 

wegwerkzaamheden, ongevallen en 
files. 

WEER
Je ontvangt de laatste weersinformatie 

voor je huidige locatie, bestemming 
of een willekeurige andere plaats, 

met gedetailleerde verwachtingen, 
waaronder neerslagverwachting en 

waarschuwingen.
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SMARTLINK
Koppel jouw smartphone draadloos via 
SmartLink (ondersteunt MirrorLink® 
en Apple CarPlay) aan de KODIAQ en 
gebruik de vertrouwde telefoonapps 
via het scherm van de navigatie. - 
Het SmartLink-systeem bied je de 
mogelijkheid om autogegevens via 
een kabel naar jouw smartphone te 
sturen waardoor je toegang krijgt tot 
interessante informatie over je rit, zoals 
zuinig rijden, rijdynamiek of service-
informatie. (Ga naar onze website voor 
gebruiksvoorwaarden en informatie 
over compatibiliteit voor SmartLink.

INFOTAINMENT 
ONDERWEG
Infotainment heeft zich met grote sprongen ontwikkeld: het 
systeem is zeer fraai vormgegeven, beschikt over tal van 
verbazingwekkende functies en communiceert probleemloos met 
externe apparaten. Een ding is zeker: je kinderen zullen zich nooit 
meer vervelen in de auto. 
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COLUMBUS 
Het 3D-navigatiesysteem Columbus 
heeft een 9,2 inch beeldscherm met een 
comfortabele touchbediening. Het biedt 
een groot aantal functies, waaronder 
Bluetooth, het SmartLink-systeem en wifi. 
De geïntegreerde telefoonmodule met snelle 
4G-internetverbinding is ook beschikbaar. Vier 
luidsprekers voorin en vier luidsprekers achterin 
staan garant voor een perfect geluid.

PHONEBOX
Het telefoonvak in de 
middenconsole is meer dan 
alleen een veilige plek voor 
jouw mobiel. Bij het plaatsen 
in de phonebox wordt het 
telefoonsignaal versterkt. En je 
telefoon wordt tijdens het rijden 
bovendien draadloos opgeladen.

CANTON SOUND SYSTEM
Laat het geluid in de auto, of 
het nu om muziek of spraak 

gaat, nog beter klinken met het 
Canton Sound System met tien 

luidsprekers, waaronder een 
luidspreker in het dashboard en 

een subwoofer in de bagageruimte. 
Het systeem heeft een totaal 

uitgangsvermogen van 575 watt.





SIMPLY
     CLEVER
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DE KLEINE 
HELPERS VAN 
ŠKODA

IJSKRABBER
De ijskrabber zit in de tankklep 
en kan na gebruik ook nat 
gewoon weer daar worden 
teruggeplaatst. Ook Simply 
Clever: een benzinevulpistool 
past niet in de tankopening van 
een diesel.

PARAPLUVAK 
In het bestuurdersportier zit een opbergruimte met daarin een 
originele ŠKODA paraplu. Dit ingenieuze vak laat waterdruppels aan 
de onderkant uit de auto verdwijnen.

PARKEERKAARTHOUDER 
Als je een parkeerkaart zichtbaar 
moet bevestigen, is de oplossing 
eenvoudig. De auto is uitgerust met 
een parkeerkaarthouder onder de 
voorruit.
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OPBERGVAKKEN 
VOOR ALLE 
BELANGRIJKE 
SPULLEN

JUMBO BOX
Onder de middenarmsteun voorin vind je de 
ruime Jumbo Box. Ideaal voor het opbergen 
van bijvoorbeeld elektronische apparaten. De 
Jumbo Box kan ook worden uitgerust met 
bekerhouders en een muntenvak.

Kinderen, honden, knuffelberen, speelgoed, bagage 
en nog veel meer: de KODIAQ weet moeiteloos raad 
met elk gezin.
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BOVENSTE DASHBOARDKASTJE
Als je de klep van het kastje boven in het 
dashboard aan bijrijderszijde opent, tref je 
verrassend veel ruimte aan.

ONDERSTE DASHBOARDKASTJE
Het kastje onder in het dashboard aan  
bijrijderszijde kan gekoeld worden.  
Handig voor onder meer heerlijk  
koele drankjes onderweg.
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OPBERGVAK VOOR ZONNEBRIL
Dit handige opbergvak boven de binnenspiegel 
is binnen het bereik van zowel de bestuurder 
als de bijrijder.

OPBERGVAKKEN NAAST DERDE ZITRIJ 
Ook de achterste passagiers zijn niet vergeten. Zij kunnen hun 
flesjes drinken en smartphones kwijt in de opbergvakken in de 
zijwanden.
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VOORPORTIERVAKKEN
De voorportiervakken zijn voorzien van een 
flessenhouder voor een 1,5-literfles en een 
rubber band. Je kan er ook een uitneembaar 
afvalbakje in plaatsen.

VEILIGHEIDSVESTEN
Je kan de veiligheidsvesten 
opbergen in de opbergvakken in 
de voor- en achterportieren, zodat 
je ze altijd bij de hand heeft.

OPBERGVAKJE BESTUURDER  
Een handig opbergvakje is te vinden 
direct onder het stuurwiel. Je kan 
er gemakkelijk bij.





Hoe groot is jouw gezin? De KODIAQ is 
leverbaar met een derde zitrij, zodat hij met 
gemak zeven personen kan vervoeren.
Het praktische en elegant ontworpen interieur 
heeft een prettige, warme uitstraling. Dankzij 
digitale spraakversterking zijn de bestuurder 
en bijrijder ook achter in de auto goed te 
verstaan. Reden te meer om met familie en 
vrienden eropuit te trekken. 

MEER DAN VOLDOENDE RUIMTE





38
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

INLADEN
MAAR

VIRTUAL PEDAL 
Hoe open of sluit je de achterklep als 
je je handen vol hebt? Beweeg je voet 
onder de achterbumper en de achterklep 
zal automatisch openen of sluiten. De 
Virtual Pedal is leverbaar in combinatie 
met de elektrisch bedienbare achterklep 
en KESSY (Keyless Entry, Start and exit 
System).

Achter de 5e deur gaat de grootste bagageruimte in zijn 
klasse schuil en uitzonderlijke praktische functies. Je 
kunt kiezen uit een reeks van Simply Clever-details en 
-oplossingen op basis van jouw specifieke behoeften. 
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TREKHAAK 
De KODIAQ heeft een wegklapbare trekhaak 
met elektrische ontgrendeling. De knop bevindt 
zich in de bagageruimte Het trekgewicht van de 
auto bedraagt maximaal 2.500 kg.

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
De achterklep is eenvoudig te openen of te sluiten 
met een druk op de knop op de afstandsbediening 
of in het bestuurdersportier - zeer handig bij slecht 
weer. De openingshoogte is instelbaar, bijvoorbeeld 
om deze op jouw lengte of op de garagehoogte 
af te stemmen. Op de achterklep zelf zit een knop 
waarmee de klep kan worden gesloten.



40
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

RUIMTE VOOR
VIJF EN HEEL VEEL BAGAGE

CAPACITEIT
In 5-zits configuratie bedraagt het 
bagageruimtevolume 835* liter. Met neergeklapte 
achterbank groeit dit tot maar liefst 2.065 liter. 
De KODIAQ beschikt hiermee over de grootste 
bagageruimte in zijn klasse. De rugleuningdelen van de 
achterbank zijn met een druk op een knop vanuit de 
bagageruimte te ontgrendelen.5-zits interieur

* Afhankelijk van de stand van de achterbankleuning en -zitting.
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BAGAGEHAKEN
Met de stevige, uitklapbare haken aan de zijkanten van 
de bagageruimte kan je jouw tassen makkelijk en veilig 
meenemen.

DUBBELZIJDIGE BAGAGERUIMTEMAT
Je kan de mat gebruiken met het stijlvolle tapijt aan de 
bovenzijde voor als er niets wordt vervoerd dat jouw auto 
vuil kan maken, en je kan de mat gemakkelijk omdraaien 
om de afwasbare rubberzijde te gebruiken wanneer nodig.

DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER 
De dubbele bagageruimtevloer is handig om de tildrempel 
te elimineren, waardoor in- en uitladen makkelijker gaat. 
Eronder zijn spullen uit het zicht op te bergen.

BAGAGENETTEN
Eén horizontaal net en twee verticale netten 
vergroten de flexibiliteit van de bagageruimte 
en houden spullen netjes op hun plek.
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CAPACITEIT
Zeven zitplaatsen en nog steeds 270 liter aan 
bagagevolume. Met neergeklapte derde zitrij meet 
de bagageruimte 765 liter. Laat alleen de voorstoelen 
overeind en er past maar liefst 2.005 liter achter in de 
KODIAQ.  

RUIMTE VOOR
ZEVEN EN VEEL BAGAGE
7-zits interieur

* Afhankelijk van de stand van de achterbankleuning en -zitting.
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BAGAGEHAKEN
Hang tassen en andere spullen aan de 
stevige, uitklapbare haken en ze blijven 
waar ze zijn.

DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER
Als de derde zitrij wordt gebruikt, moet de 
bagageruimteafdekking worden verwijderd. Deze kan onder 
de dubbele bagageruimtevloer worden opgeborgen in een 
speciaal hiervoor bedoelde opbergruimte.

BAGAGENETTEN
De 7-zits versie wordt geleverd met praktische details, die de auto 
nog veelzijdiger maken. In de bagageruimte vind je haken waaraan 
de bagagenetten kunnen worden vastgemaakt. Die voorkomen dat 
spullen rondschuiven. 

BAGAGEFIXEERELEMENTEN
Ongewenst schuiven van bagage tijdens 
het rijden kan worden voorkomen met de 
bagagefixeerelementen. Zijn ze niet nodig, dan 
kunnen ze worden opgeborgen in de opbergvakken 
achter de wielkasten.



COMFORT
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MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL
Het multifunctionele lederen stuurwiel, waarmee je de radio, de telefoon en de 
versnellingsbak kunt bedienen, kan worden uitgerust met een verwarmingsfunctie, 
die in te stellen is via het infotainmentsysteem (zie bovenstaande foto). In auto's met 
de Virtual Cockpit kan je de lay-out van het beeldscherm wijzigen. Dit doe je met de 
knop View op het multifunctionele stuurwiel.

COMFORT IS 
MAATWERK
De KODIAQ maakt van elke rit een belevenis. Trakteer 
jezelf op luxe als je naar je werk rijdt, je kinderen naar 
school brengt of op bezoek gaat bij vrienden. Een beetje 
luxe maakt autorijden nog aangenamer. 
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LED-INSTAPVERLICHTING 
Een welkome entree in het donker. De led-instapverlichting is 
ondergebracht in de buitenspiegels. 

KOPLAMPSPROEIERS 
Geïntegreerde telescopische 
koplampsproeiers rekenen af 
met stof en modder.
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ACHTERZIJDE VAN DE JUMBO BOX 
In het achterste deel van de Jumbo Box voorin 
vind je twee stopcontacten (230 V en 12 V) en een 
USB-aansluiting voor het opladen van mobiele 
telefoons. Als de auto een 3-zone airconditioning 
heeft, vind je hier ook de bedieningseenheid voor 
het achtercompartiment.

3-ZONE CLIMATRONIC 
Met deze moderne airconditioning kan je 
verschillende temperaturen instellen voor de 
bestuurder, de bijrijder en de achterpassagiers. 
De airconditioning is uitgerust met een 
luchtvochtigheidssensor, die helpt om 
condensvorming op de voorruit te verminderen, en 
een zonnesensor.



KESSY
Auto's die zijn uitgerust met KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) hebben een start-
stopknop op de stuurkolom waarmee de motor 
sleutelloos kan worden gestart en afgezet.

49

ROLGORDIJNEN VOOR  
DE ACHTERSTE ZIJRUITEN 
Mechanische rolgordijnen 
zorgen op zonnige dagen voor 
meer comfort achter in de auto. 



VEILIGHEID



VEILIGHEID
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We hebben er alles aan gedaan om te garanderen dat 
je veilig op jouw plaats van bestemming aankomt. De 
KODIAQ beschikt over tal van assistenten, zodat je in veel 
situaties snel kunt reageren. Sommige systemen kunnen 
zelfs een dreigende botsing voorkomen.

ER IS ALTIJD 
HULP DICHTBIJ

SIDE ASSIST
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied achter en naast jouw auto in de gaten. Side 
Assist kan andere auto's en zelfs lastig te herkennen objecten als motoren tot op een afstand van 70 m detecteren. Daarnaast 
meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht een waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal.

AREA VIEW
Met vier camera's die de omgeving rondom de 
auto in de gaten houden, zit je vol vertrouwen 
achter het stuur. De camera's zitten in de grille, 
in de buitenspiegels en in de handgreep van 
de achterklep. De camerabeelden worden 
in real-time naar het beeldscherm van het 
infotainmentsysteem gestuurd, zodat je snel 
kunt reageren. 
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REAR TRAFFIC ALERT 
Deze assistent maakt onderdeel 

uit van het Side Assist-systeem en 
gebruikt dezelfde radarsensoren 

om veilig achteruit te rijden uit een 
parkeervak met beperkt zicht. Bij 

direct gevaar remt het systeem 
automatisch.

PARK ASSIST
Park Assist helpt je tot op de 

centimeter nauwkeurig bij het 
inparkeren van de KODIAQ. Dit 

systeem meet of een plek geschikt 
is en parkeert de auto vervolgens 

automatisch in. Bij fileparkeren hoeft 
de parkeerruimte maar 80 cm langer 

te zijn dan de auto zelf.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Adaptive Cruise Control is een 
slimme snelheidsregeling, die 
automatisch voldoende afstand tot 
voorliggers bewaart. Het systeem 
werkt met een radar in de grille.

TRAFFIC JAM ASSIST 
Deze functie is ontworpen om 
de besturing van auto's met 
DSG-transmissie in een file te 
vergemakkelijken. In files neemt 
dit systeem tot een snelheid 
van 60 km/h de bediening van 
gas- en rempedaal en stuur over, 
waarna de KODIAQ zelfstandig 
optrekt, afremt en de juiste 
koers volgt.
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LANE ASSIST
Lane Assist helpt je om de auto binnen de 
wegbelijning te houden. De beelden van 
het systeem zijn te zien op het display in het 
instrumentenpaneel.
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AUTO LIGHT ASSIST 
Light Assist schakelt automatisch van 
grootlicht naar dimlicht en terug wanneer dat 
nodig is, wat het comfort en de veiligheid in 
het verkeer verhoogt.
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TRAVEL ASSIST 
Travel Assist maakt gebruik van de multifunctionele 
camera en het navigatiesysteem. Het herkent 
bepaalde verkeersborden en toont die op het display 
in het instrumentenpaneel resp. op het scherm van 
het navigatiesysteem.
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KNIE-AIRBAG 
Deze airbag, die onder de stuurkolom 
zit, beschermt de knieën en 
onderbenen van de bestuurder.

AIRBAGS VOOR BESTUURDER EN BIJRIJDER 
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard 
beschermen de inzittenden voorin. Bij plaatsing van een 
kinderzitje voorin is de bijrijdersairbag uit te schakelen.

VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
In extreme situaties waarin de bestuurder de 
uitkomst niet meer kan beïnvloeden, nemen de 
passieve veiligheidsvoorzieningen van de auto het 
over, zoals de airbags. Je kunt jouw auto met wel 
negen airbags uitrusten.
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GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags ontvouwen 
langs de zijruiten en beschermen 
zo tegen hoofdletsel.

ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze vier zij-airbags beschermen borstkas en 
bekken van de inzittenden voorin en op de buitenste 
zitplaatsen achterin bij een aanrijding van opzij.
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ELEKTRISCHE KINDERBEVEILIGING
Met slechts een druk op een knop 
reizen jouw kinderen nog veiliger. De 
kinderbeveiliging zorgt ervoor dat ze 
de achterportieren en de achterste 
portierruiten niet kunnen openen.

VEILIG VOOR KINDEREN 
Je kinderen reizen achterin veilig en 

comfortabel. Dankzij de hogere zitpositie, 
de grote achterportieren en de royale 

ruimte achterin kunnen ouders kinderen 
eenvoudig in hun kinderzitje zetten. 

Achterin vind je op de buitenste zitplaatsen 
Isofix-bevestigingspunten voor een 

kinderzitje.

VEILIG REIZEN 
MET KINDEREN
De KODIAQ is een uitstekende keuze voor iedereen die 
onderweg optimale veiligheid wenst voor zijn kinderen. 
De stevige, robuuste carrosserie, uitgerust met tal van 
geavanceerde veiligheidselementen, beschermt de kleine 
passagiers onder alle omstandigheden. Zo reist iedereen 
veilig en comfortabel en dat is een prettig idee.





PRESTATIES
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL 
Dynamic Chassis Control (DCC) analyseert en reageert voortdurend op verschillende rijomstandigheden (remmen, 
accelereren, door een bocht rijden) door de dempings- en stuurkarakteristiek aan te passen. DCC wordt altijd 
geleverd in combinatie met Driving Mode Select. Je kan kiezen uit drie rijstanden: Comfort, Normal en Sport.

* Beschikbaar voor voorwielaandrijving.

DE KRACHT
DER NATUUR

Elk gezin gebruikt de auto op zijn eigen manier: veelvuldige trips naar de 
bergen of lange ritten over de snelweg. Op vakantie met een caravan. Een 
stedelijk avontuur of een offroadexpeditie. Waar de auto ook voor wordt 
gebruikt, wij hebben voor elk gezin het juiste alternatief. En al onze auto's 
koppelen een uitstekende rijdynamiek aan een gunstig brandstofverbruik.
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TRANSMISSIE
Afhankelijk van de 

motoruitvoering kan de auto 
worden geleverd met een 

6-versnellings schakelbak of een 
7-traps DSG-transmissie.

BENZINEMOTOREN
Het benzineaanbod bestaat uit een 110 kW  
motor. De benzinemotor is uitgerust met 
een benzineroetfilter, dat de uitstoot van 
roetdeeltjes verlaagt.



SPORTLINE
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KLOK SNELLERE 
RONDETIJDEN, VERSTERK 
JOUW IMPULSEN
Vanaf nu kan je jouw wilde haren houden én er 
sportief uitzien. De ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
geeft elk avontuur een scherp randje.

EXTERIEURDESIGN
De zwarte accenten, zoals de buitenspiegelkappen, de omlijsting van 
de grille en de voorspoiler, geven de auto een unieke look. Daarmee 
krijgt het onverzettelijke uiterlijk van de KODIAQ de individualistische 
trekken van de Sportline-versie. De antracietkleurige lichtmetalen 
velgen (getoond zijn de als meeruitvoering leverbare 20 inch Vega 
lichtmetalen velgen) onderstrepen de sportieve ambities van de auto.
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STIJLVOLLE DETAILS
Het dashboard is afgewerkt met 
het originele Sportline-embleem 
en opvallende carbon sierlijsten.

STIJLVOLLE PORTIERPANELEN
Alcantara®, dat zich onderscheidt door een 
exclusieve uitstraling en duurzaamheid, is tevens 
verwerkt in de portierpanelen.

INTERIEURDESIGN
De bekleding bestaat uit een combinatie van zwart Alcantara® en leder/
kunstleer met zilverkleurige stiksels. De sportstoelen voorin en de zwarte 
hemelbekleding versterken de sportieve ambiance in het interieur. De 
stiksels op de armsteunen in de portieren geven je een uniek gevoel van 
comfort. Een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie 
is standaard. De led-sfeerverlichting in het interieur met keuze uit tien 
sfeervolle kleuren zal nachtbrakers zeker aanspreken.





PERSONALISATIE



72
P

er
so

na
lis

at
ie

AMBITION

AMBITION BLACK INTERIEUR 
Anthracite Light Brushed interieurlijst
Stoffen bekleding

Voor het complete overzicht van bekledingen zie pagina 78 en 79.

AMBITION BLACK INTERIEUR
Anthracite Light Brushed interieurlijsten
Stoffen bekleding

Tot de standaarduitrusting van de Ambition behoort onder meer: 
Kessy Go (sleutelloos startsysteem), voetenruimteverlichting 
voorin, Jumbo Box, parapluvakken incl. paraplu's in de voorportieren, 
bagagenetten in de bagageruimte.
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STYLE

STYLE BLACK INTERIEUR
Waves interieurlijsten
Zwart/lederen/kunstleren bekleding

Tot de standaarduitrusting van de Style behoort onder meer: chromen 
omlijsting van de zijruiten, KESSY (Keyless Entry, Start and exit System), 
voetenruimteverlichting voor- en achterin, opbergruimtes onder de 
voorstoelen, voorstoelen met lendensteun, stiksels op de armsteunen in 
de portieren, 2-zone Climatronic-airconditioning en Park Distance Control 
achter.

* Ook leverbaar met zwarte hemelbekleding.
Voor het complete overzicht van bekledingen zie pagina 76 en 77.

STYLE BLACK INTERIEUR
Mythos Glossy Black interieurlijst 
Suedia/lederen/kunstleren bekleding 
Sportstuurwiel
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SPORTLINE

SPORTLINE INTERIEUR
Suedia/lederen/kunstleren bekleding
Carbon interieurlijsten, zwarte hemelbekleding
Sportstoelen en sportstuurwiel

Elk onderdeel in het interieur is ontworpen met het oog op sportiviteit, terwijl je tegelijkertijd 
omringd bent door optimaal comfort. Voorzien van een multifunctioneel sportstuurwiel 
bekleed met geperforeerd leder, led-sfeerverlichting, stiksels op de armsteunen in de 
portieren, roestvrijstalen pedaalkappen, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie en progressieve stuurbekrachtiging.
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SPORTLINE INTERIEUR
Suedia/lederen/kunstleren bekleding
Carbon interieurlijsten, zwarte hemelbekleding
Sportstoelen en sportstuurwiel
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BEKLEDING
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Beige geperforeerd 
Style* (leder/kunstleer)
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ACCESSOIRES





VELGEN

*In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.
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20 inch XTREME lichtmetalen velgen, zwart 
en rood

20 inch VEGA lichtmetalen velgen, mat platina, 
geborsteld

19 inch BRAGA lichtmetalen velgen, antraciet, 
geborsteld

19 inch TRIGLAV lichtmetalen velgen, zwart, 
geborsteld 

19 inch CRATER lichtmetalen velgen, antraciet, 
geborsteld

19 inch SIRIUS lichtmetalen velgen, zilver, 
geborsteld
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TRIGLAV 565 071 499C HA7
lichtmetalen velgen 7.0J x 19" voor 235/50 R19 
banden ET43, antraciet metallic geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

SIRIUS 565 071 499J 8Z8
lichtmetalen velgen 7.0J x 19" voor 235/50 R19 
banden ET43, zilver metallic geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

TRITON 565 071 498B 8Z8
lichtmetalen velgen 7.0J x 18" voor 235/55 R18 
banden ET43, zilver metallic 
ŠKODA Originele Accessoires

TRIGLAV 565 071 499B FL8
lichtmetalen velgen 7.0J x 19" voor 235/50 R19 
banden ET43, zwart metallic geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

CRATER 565 071 499 ZG6
lichtmetalen velgen 7.0J x 19" voor 
235/50 R19 banden ET43, mat zwart 
geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

CRATER 565 071 499A HA7
lichtmetalen velgen 7.0J x 19" voor 
235/50 R19 banden ET43, antraciet 
metallic geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

TRINITY  565 071 498A HA7
lichtmetalen velgen 7.0J x 18" voor 
235/55 R18 banden ET43, antraciet 
metallic geborsteld 
ŠKODA Originele Accessoires

NANUQ 565 071 497D FL8
lichtmetalen velgen 6.5J × 17" voor 
215/65 R17 banden ET38, zwart 
metallic 
ŠKODA Originele Accessoires

NANUQ 565 071 497 8Z8
lichtmetalen velgen 6.5J × 17" voor 
215/65 R17 banden ET38, zilver 
metallic 
ŠKODA Originele Accessoires
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DECORATIEVE VENTIELDOPPEN
Deze ventieldoppen met het ŠKODA-
logo maken jouw auto smaakvol tot in 
het kleinste detail.

COMPLETE  
WIELHOEZEN
Met deze set wielhoezen 
van kwalitatief hoogwaardig 
polyester kan je de wielen 
gemakkelijk dragen en 
vervoeren.

SET ANTIDIEFSTALWIELBOUTEN
Voorkom diefstal van jouw stijlvolle velgen. De 
antidiefstalwielbouten worden geleverd met een speciale adapter. 
Je hoeft bij elk wiel slechts één standaardbout te vervangen door 
een antidiefstalwielbout.

WIELBOUTDOPPEN
Decoratieve wielboutdoppen 
voor wielen met of zonder 
antidiefstalwielbouten

82
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All-weather interieurmatten
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur, voor 1e zitrij (566 061 

502A)
• auto's met rechts stuur, voor 1e zitrij (567 

061 502A)
• voor 2e zitrij (565 061 512A)

Textiele vloermatten - standaard (set van 4)
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur (566 061 404)
• auto's met rechts stuur (567 061 404)

Textiele vloermatten - Prestige (set van 4)
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur (566 061 270)
• auto's met rechts stuur (567 061 270)

USB-AANSLUITKABEL 
ŠKODA Originele Accessoires
USB naar mini (5JA 051 446H) 
USB naar Apple (5E0 051 510E) 
USB naar micro (5JA 051 446J)
USB C (565 051 510)

BAGAGENETTEN - ZWART (SET VAN 3)
ŠKODA Originele Accessoires
> voor 5-zitter (565 065 110D)
> voor 5-zitter met reservewiel (565 065 110E)
> voor 5-zitter met dubbele bagageruimtevloer (565 065 110F)





OPBERGNET
Dit net onder de bagageruimteafdekking kan dienen als een veilige opbergplaats 
voor spullen die je apart wilt vervoeren.

UITVOUWBARE BAGAGERUIMTEMAT
De uitvouwbare dubbelzijdige (rubber/textiel)  

mat kan je tijdens het inladen of uitladen van voorwerpen 
over de achterbumper leggen, om deze tegen 

verontreiniging en beschadiging te beschermen.

DECORATIEVE  
DORPELLIJSTEN

Het programma accessoires 
omvat ook stijlvolle  

en praktische dorpellijsten met 
aluminium insert.

KUNSTSTOF BAGAGERUIMTESCHAAL
Als je vaak iets vervoert dat de bagageruimte vuil 
kan maken, is de kunststof bagageruimteschaal 
perfect. Verwijderen en schoonmaken is bovendien 
heel eenvoudig. De schaal kan worden geleverd met 
een aluminium tussenschot, waarmee je de schaal 
naar wens kunt indelen.
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MAAK JOUW  
AVONTUUR 
NOG MOOIER
Maak je klaar voor het avontuur en pas jouw auto aan de specifieke 
wensen van jouw gezin aan. ŠKODA Originele Accessoires verhogen 
de veiligheid, het gebruiksgemak en de charme van jouw auto en zijn 
daarom de beste keuze. 

KINDERZITJE
Je bevestigt het Kidfix II XP-kinderzitje aan de 
Isofix-bevestigingspunten en het TopTether-
systeem achter in de auto. Het zitje is in drie standen 
verstelbaar (zitten, rusten en liggen) en is bedoeld 
voor kinderen van 9 tot 18 kg.

VEILIGHEIDSGORDEL 
VOOR DE HOND

Als je hond vaak met je 
meereist, adviseren wij de 

auto te voorzien van een 
speciale veiligheidsgordel.

SMART HOLDER - ADAPTER 
ŠKODA Originele Accessoires
(3V0 061 128)
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SMART HOLDER – 
KLEDINGHANGER 

De praktische 
kledinghanger, voor 

jouw jas bijvoorbeeld, 
kan aan de hoofdsteun 

van de voorstoel worden 
bevestigd.

SMART HOLDER – 
MULTIMEDIAHOUDER
De houder voor een 
extern apparaat, die aan 
de hoofdsteunen van de 
voorstoelen kan worden 
bevestigd, zal door de 
inzittenden achterin zeker 
op prijs worden gesteld.

SMART HOLDER - HAAK
Handtassen of rugzakken 
hoeven geen ruimte in te 
nemen op de achterbank. 
Hang ze aan de smart holder 
haak die aan de hoofdsteunen 
voorin zit.

AFVALBAKJE IN PORTIER
ŠKODA Originele Accessoires

zwart (5JA 061 107 9B9)



TREEPLANK
ŠKODA Originele Accessoires
> links (565 071 691)
> rechts (565 071 691A)

BESCHERMENDE MAT ONDER KINDERZITJE
(000 019 819A)

8888
A

cc
es

so
ir

es



89

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN - ALUMINIUM
ŠKODA Originele Accessoires
(565 071 303B)

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN MET ALUMINIUM INZETSTUKKEN
ŠKODA Originele Accessoires
(565 071 303)

SPATLAPPEN VÓÓR
ŠKODA Originele Accessoires
(565 075 111A)
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ŠKODA CARE  
PRODUCTEN

ŠKODA SERVICE- EN ONDERHOUDSPAKKETTEN
ŠKODA service- en onderhoudspakketten zijn speciaal 
ontwikkeld voor klanten die hun auto in een optimale staat willen 
houden.
Deze pakketten zijn niet alleen een goede manier om jouw 
ŠKODA soepel en veilig te laten rijden, maar het is ook een 
slimme investering in het waardebehoud van jouw auto en het 
helpt onverwachte kosten te voorkomen. Bij het onderhoud 
worden uitsluitend originele, door ŠKODA goedgekeurde 
onderdelen gebruikt en het onderhoud wordt uitsluitend 
uitgevoerd door speciaal opgeleide ŠKODA monteurs.  
Jouw auto is dus in goede handen.

ŠKODA EXTRA GARANTIE
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke redenen waarom je 
voor een ŠKODA kiest. Dit geldt niet alleen voor een nieuwe auto 
van ŠKODA, maar ook voor de service van ŠKODA. 
Voordelen van ŠKODA Extra Garantie:
  Geen uitsluitingen. ŠKODA Extra Garantie biedt dezelfde garantie 

als de 2 jaar fabrieksgarantie. Reparaties worden uitsluitend 
uitgevoerd door een ŠKODA Servicepartner.

  Alleen het beste. Je kan erop vertrouwen dat alleen de laatste 
technologie en knowhow worden toegepast.

  Origineel. Bij reparaties worden uitsluitend ŠKODA Originele 
Onderdelen gebruikt.

  Neem geen genoegen met minder. Als je jouw auto inruilt, kan je 
een hogere inruilprijs verwachten.

Ook na de aanschaf van jouw auto wil ŠKODA je helpen en ondersteuning 
bieden in alle situaties die je tegenkomt gedurende de levensduur van de 
auto. Daarom hebben we de ŠKODA Care producten ontwikkeld. ŠKODA 
Care producten houden je mobiel, bieden optimaal comfort en veiligheid 
en bieden waar voor hun geld.
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ŠKODA MOBILITEITSSERVICE
Ondanks alle preventieve maatregelen is het mogelijk dat je 
met pech stil komt te staan. In dat geval is het belangrijk dat 
je snel wordt geholpen.
ŠKODA Mobiliteitsservice geeft je de garantie dat je jouw 
bestemming te allen tijde veilig bereikt ongeacht de staat van 
jouw auto.
In het geval van pech kan je ŠKODA Mobiliteitsservice bellen. 
Zij kunnen je advies geven of professionele hulp inschakelen. 
ŠKODA Mobiliteitsservice is 24 uur per dag, 365 dagen 
per week te bereiken. ŠKODA Mobiliteitsservice biedt de 
volgende diensten*:
 Telefonische hulp
 Pechhulp ter plaatse
  Sleepservice naar de dichtstbijzijnde ŠKODA Servicepartner, 

incl. het vervoer van de passagiers wanneer de auto niet ter 
plaatse kan worden gerepareerd

 De reparatie van de auto heeft de hoogste prioriteit bij de 
ŠKODA Servicepartner
  Als de reparatie niet op dezelfde dag kan worden 

uitgevoerd, biedt de ŠKODA Servicepartner of ŠKODA 
Mobiliteitsservice de volgende opties:  
a) Vervangende auto voor maximaal 3 werkdagen  
b) Overnachting voor jou en jouw passagiers (1 nacht) 
c)  Alternatief vervoer (trein, bus of taxi)

*  Al deze diensten worden gratis aangeboden.  
Welke diensten worden aangeboden, wordt bepaald 
door de importeur.
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Jouw ŠKODA Partner:

EROVER LEZEN IS AL LEUK, 
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN  
VOOR EEN PROEFRIT

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter 
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract 
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, 
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van 
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.  
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en 
uitrustingen contact op met jouw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MYŠKODA App
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠKODA en krijg op elk moment toegang 
tot belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.


