YENİ ŠKODA

KODIAQ

YEPYENİ BİR
SUV YORUMU
ŠKODA, sadece rasyonel olarak değil aynı
zamanda duygulara hitap eden ve benzersiz
tasarımıyla kalabalık içinde ayırt edilmeyi
sağlayan çekici modeller üretmektedir. Biz
bunu ŠKODA’da nasıl başarıyoruz ve bizim
modellerimizi farklı kılan nedir?
Şaşırtıcı bir şekilde fonksiyonel işlevlere
yaratıcılığımızı kullanarak duygu katıyoruz ve
“KRİSTALİZE” adını verdiğiniz tasarım dilimizi
otomobillerimizin her detayına özenle işliyoruz.
Bu anlayış ile birlikte, 100 yılı aşkın üretim

geleneğimizden gelen mirasımız ve doğanın
sonsuz gücünden ilham alarak tasarlanan
KODIAQ, modern çağın ihtiyaçlarına tümüyle
yanıt vermek ve ŠKODA’nın SUV anlayışının en
net yansıması olarak keşfedilmeyi bekliyor.
ŠKODA. Simply Clever.
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“YÜKSEK“
ÇEKİM GÜCÜ
En zorlu şartlara hazır yeni KODIAQ, ŠKODA’nın geliştirdiği
‘’kristalize’’ tasarım dili ile vücut bulan keskin ve nefes kesici
hatları ile saygın ve tüm güçlüklere meydan okumaya hazır.
Fonksiyon ve estetiğin bir araya geldiği yeni KODIAQ, benzersiz
iç mekan genişliği, verimli motor seçenekleri, üstün arazi
kabiliyeti ve hayatı kolaylaştıran Simply Clever özellikleri ile her
disiplinde iddiasını ortaya koyuyor.

Tasarım

ARKA BÖLÜM
Çek kristal
işçiliğinden ilham
alınarak tasarlanan
gövde yüzeyleri
ve LED arka
aydınlatma grubu
karakteristik
tasarımın en net
unsurları olarak
arka bölümde yer
alıyor.

ÖN BÖLÜM
Kodiaq’ın çift aydınlatmaya sahip ön
bölümü karakteristik görüntüsüyle ayırt
edici tasarımın gücünü yansıtır. Yeni nesil
AFS Özellikli Full LED Ön Far grubu, 3
boyutlu dikey çıtaların oluşturduğu ızgara
ile harika bir uyum sergileyerek SUV
gövdenin gücünü bütünüyle sergiler.

YAN BÖLÜM
Kodiaq’ın yan profilinde bulunan belirgin
omuz çizgisi ve Coupé formlu tasarım,
dinamik bir SUV görüntüsünün temel
hatlarını oluşturuyor. Keskin çizgilerin
yarattığı ışık ve gölge oyunu iddialı
tasarımın imzasını taşıyan bir ŠKODA
tasarım elementi olarak yerini alıyor.
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AFS ÖZELLİKLİ FULL LED ÖN FAR GRUBU VE SİS FARLARI
Görmek ve fark edilir olmak. FULL LED Ön Far Grubu ve Sis Farları, sürüş güvenliğinin en önemli unsurlarından
birisi olan görüş mesafesini ve aydınlatma kalitesini maksimum seviyeye çıkarır. Tasarımın gücünün en net
yansıması olan ve kristal cam işçiliğinden ilham alınarak tasarlanan far grubu, standart olarak sunulan LED
Gündüz Sürüş Aydınlatmaları ile fark edilir olmayı her şartta sağlayacak.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

PANORAMİK SUNROOF*
Elektrikli açılabilir Panoramik Sunroof
seçeneği, keyifli yolculuklar için iç
bölümdeki ferahlık hissini arttıran
bir özelliktir ve opsiyonel olarak
sunulmaktadır.

Tasarım

LED ARKA FAR GRUBU
Keskin hatlar ve ŠKODA tasarımının imzası
niteliğindeki C şeklinde yanan arka far grubu,
Kodiaq’ın kendine olan güveninin en net
yansıması olarak arka bölümde yer alıyor.
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İÇ TASARIM

Tasarım

Yeşil ambiyans aydınlatması

Mavi ambiyans aydınlatması

AMBİYANS AYDINLATMALARI
Kodiaq, estetik iç mekan tasarımına kişisel dokunuşunuzu katmak için 10 renkli iç ambiyans aydınlatma özelliği seçeneğine imkan tanıyor.
Otomobilin HMI Multimedya Sistemi üzerinden ayarlanabilen ambiyans aydınlatmaları dilediğiniz atmosferi yaratmak için harika bir seçenek.

Kırmızı ambiyans aydınlatması
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ŠKODA Kodiaq, yeni nesil HMI multimedya sistemlerini,
kullanıcı dostu ara yüz ve sayısız özellikler ile sunarak araç
içi eğlence sistemleri kavramına sayısız çözüm üretiyor.
Standart olarak sunulan Bolero 8’’ Dokunmatik Multimedya
Sistemi, yolculuklara keyif katacak ve sürekli ‘’online’’ olmanızı
sağlayacak fonksiyonları ve yenilikçi HMI araç kontrol
ünitelerini bünyesinde barındırıyor.

SMARTLINK+**
MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto, Smartgate özelliklerini destekleyen
ŠKODA bağlantı paketi SmartLink+, hareket halindeyken bile akıllı
telefonlarınızın çevrim içi olarak otomobile entegre olmasını sağlayacak birçok
alternatif sunuyor.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır. ** Telefon modeli, işletim sistemi ve yazılım
tedarikçisi firmaların kısıtlamaları nedeniyle bağlantı özellikleri ve işlevleri farklılık
gösterebilir veya bağlantı kurulamayabilir.

10 HOPARLÖRLÜ
CANTON SES SİSTEMİ*
Kodiaq’ın iç mekan tasarımı
baz alınarak özel olarak
geliştirilen ve mükemmel
kalitede ses deneyimi sunan
575 W güce sahip Canton Ses
Sistemi, 10 hoparlörüyle müzik
dinlemenin keyfini maksimum
noktaya taşıyacak.
KABLOSUZ ŞARJ
FONKSİYONU*
Opsiyonel olarak
sunulan Kablosuz Şarj
Fonksiyonu, ön bölümde
bulunan özel yerine
konulan, bu fonksiyon ile
uyumlu akıllı telefonların
herhangi bir ara kabloya
gereksinim kalmadan şarj
edilmesini sağlar. Buna
ek olarak otomobilin
anteni sayesinde telefon
sinyalini arttırarak daha
yüksek çekim gücü
yaratır.

BOLERO 8" HMI
MULTİMEDYA SİSTEMİ
Standart olarak sunulan Bolero
8" HMI Multimedya Sistemi, araç
içi bilgi ve eğlence sistemlerinin
sunduğu bir çok yenilikçi ve çevrim içi
ara yüz ile uzun yolculuklarınızda en iyi
yol arkadaşınız olacak.

Bağlanabilirlik

MOBİL EĞLENCE
MERKEZİ
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KÜÇÜK DEV
YARDIMCILAR
Hayat, küçük ama zekice tasarlanmış ve işlevsel yardımcılar
olduğunda çok daha kolay. Tıpkı Kodiaq’ta bulunan sayısız
küçük dev yardımcılar sayesinde olduğu gibi. Bütünüyle
konforunuz için tüm detayların düşünüldüğü Kodiaq’ın
içindeyken size kalan ise yalnızca otomobilin keyfini çıkartmak.

ÜST TORPİDO
Tek hamlede
erişmek istediğiniz
eşyalar için
kullanabileceğiniz
pratik bir yer
olarak üst torpido
bölümünü
kullanabilirsiniz.

KAPI KENARI KORUMA SİSTEMİ
Otomobilinizi dar yerlere park ettiğiniz durumlarda kapıyı açmak, kapının hasar görmesine
neden olabilir. ŠKODA Kodiaq’ta standart olarak sunulan Kapı Kenarı Koruma Sistemi dışarıda
tehlike yaratacak başka bir otomobil kapısı veya cisim ile araya engel olacak şekilde dışa
doğru açılarak hasar riskini minimum seviyeye indirir.

ALT TORPİDO
Daha geniş ve derin
alt torpido bölümü
büyük eşyalar için
uygun bir saklama
alanı. Soğutma
özelliği bulunan alt
torpido bölümü,
serin tutmak
isteyeceğiniz
eşyalar için ideal.

Simply Clever

ÖN KOL DAYAMA BÖLÜMÜ
Standart olarak sunulan Ön
Kol Dayama bölümünün iç
bölümünde bir çok eşyanıza
yetecek genişlikte bir saklama
alanı mevcut.

ÖN KAPILARDA ŞEMSİYE BÖLÜMÜ
Standart olarak sunulan Ön Kapılarda
Şemsiye Bölümü, su tahliye fonksiyonu ile
ıslak bıraktığınız şemsiyeleri kuru almanızı
sağlayacak imkanı tanıyor.
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HERKES İÇİN ALAN - 7 KİŞİ İÇİN BİLE

SANAL PEDAL*
Elleriniz doluyken bagaj kapağını
açmak için kullanabileceğiniz
Sanal Pedal, ayağınızı otomobilin
alt bölümüne uzatmanız halinde
temassız bir şekilde bagaj kapağının
açılmasını sağlar.

YÜKLEME ALANI
(5 KİŞİLİK VERSİYON)
720 litre bagaj hacmine sahip 5 kişilik
versiyon arka koltuklar katlandığında
2.065 litrelik hacme erişiyor.

ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI
Tek dokunuşla bagaj kapağının
otomatik olarak açılıp kapanmasını
sağlayan sistem kapağın yükseklik
seviyesinin de ayarlanmasına imkan
tanıyor.

YÜKLEME ALANI
(7 KİŞİLİK VERSİYON)
Kodiaq, 3. sıra koltuklar ile tercih
edildiğinde 270 litrelik bagaj hacmi
sunuyor. Arka sırada bulunan
koltuklar katlandığında bu hacim
2.005 litreye erişiyor. 3. sıra koltuklar
kullanılmadığında katlanabilir ve 639
litrelik yükleme hacmini kullanabilirsiniz.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Simply Clever

İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih
edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7
koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç
mekan tasarımı ve bir ŠKODA geleneği olan
‘’alan mühendisliği’’ sayesinde uzun süreli
seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima
garanti altında.
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İLERİ TEKNOLOJİ AYRICALIKLI
KONFOR İÇİN EMRİNİZDE
Kodiaq, yüksek beklentilere yanıt vermek ve
yolculuklarınızın her anına keyif katmak için bir çok konfor
özelliğini ileri teknoloji ile harmanlayarak sunuyor.

3 BÖLGELİ CLIMATRONIC*
Sürücü, ön ve arka yolcular için farklı sıcaklıklar ayarlayabilir ve otomobilin 3 farklı bölgesi
için en konforlu ayar tercih edilebilir.

FONKSİYONEL DERİ DİREKSİYON SİMİDİ
Fonksiyonel deri direksiyon simidi, araca daha sık müdahale etmeyi gerektiren
temel işlevler için sürüşe olan odağı kaybetmeden kontrolü sağlar. Araç içi
multimedya sistemi, otomobil ile eşleştirilen akıllı telefonlara gelen çağrılar ve
güvenlik destek sistemlerini aktif/pasif konuma getirmek gibi bir çok ayar, seyir
esnasında bile kolayca yönetilebilir. Donanım seviyesine bağlı olarak standart
olarak sunulan Spor Direksiyon Simidi, otomobilin dinamik sürüş karakterine
uyumlu bir direksiyon hakimiyet hissi vermek için uygun bir seçenek.

Konfor

ELEKTRONİK PARK FRENİ
Geleneksel mekanik el freninin
yerini alarak çok daha konforlu
ve pratik bir kullanım imkanı
sunan elektronik park freni bu
özelliğe ilave olarak Autohold
fonksiyonu da sunuyor.
Autohold, otomobilin serbest
hareket etmesini, sürücü gaza
basana kadar engelleyerek
özellikle yoğun trafikte önemli
bir konfor arttırıcı unsur olarak
sunuluyor.
KESSY
Otomobil anahtarının
yanınızda olması halinde bu
özellik ile donatılan araçlarda
merkezi kapı kilidinin
açılması ve kapatılması için
veya motoru çalıştırmak ve
kapatmak için kumandaya
müdahele etmeye gerek
kalmıyor.

ARKA BÖLÜM KUMANDA PANELİ*
Arka koltukta oturan yolcuların pratik bir
şekilde 3.bölge klima, arka koltuk ısıtma
sistemi gibi ayarları yapmasına imkan
veren Arka Bölüm Kumanda Paneli,
isteğe bağlı olarak arka bölüm için ayrıca
tercih edilebilecek USB girişi, 12 Volt
soket girişi ve 230 V Soket girişlerinin de
bulunduğu yere sahiptir.

HIZ SABİTLEYİCİ
Kodiaq’ta standart olarak
sunulan Hız Sabitleyici,
özellikle uzun yolculuklarda
konforunuzu arttırmak
için iyi bir seçenek.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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SEZGİLERİ KUVVETLİ
YOL ARKADAŞINIZ
ŠKODA, pasif güvenlik sistemleri alanında sunduğu bir çok gelişmiş çözüme ek olarak, olası bir riskli
durumu en aza indirecek önleyici güvenlik destek sistemleri alanında da güvenlikten taviz vermeyen
yaklaşımını sürdürüyor. Yeni Kodiaq’ta bu anlayışın bir yansıması olarak bir çok radar ve fonksiyonel
kamera temelli güvenlik destek sistemleri, emniyetli yolculuklar için birbirleriyle mükemmel bir uyum
içinde çalışıyor.
ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ*
Otoyolda ilerlerken temel hız sabitleyici özelliklerine ilave
olarak öndeki araç ile sürücünün bırakmak istediği mesafeyi
otomatik olarak ayarlayarak yolculukların daha güvenli ve
konforlu olmasını sağlar. Sistem aynı zamanda Yaya Algılama
Fonksiyonu ile şehir içinde düşük süratlerde seyrederken
yayalar için oluşabilecek riskli durumlara karşı otomatik fren
yapma özelliğine sahiptir.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI*
65 km/s üzeri
süratlerde aktif olan
sistem sürücü farkında
olmadan güvenlik riski
doğurabilecek şerit
değişikliğine müdahale
ederek aracın şeridinde
kalmasını sağlar.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

YOĞUN TRAFİK ASİSTANI*
Adaptif Hız Sabitleyici
özelliğine sahip DSG
şanzımanlı Kodiaq'larda
sunulan inovatif bir özelliktir.
Adaptif Hız Sabitleyici
aktifken, dur-kalk trafiğin
yoğun olduğu yerlerde
sürücünün gaza veya frene
müdahale etmesine gerek
kalmadan aracın ilerleyip,
durmasını sağlar.

KÖR NOKTA UYARI ASİSTANI
Otomobilin arka bölümünde yer alan radarlar, kör noktada
bulunan araçları tespit ederek yan aynalarda bulunan LED ışık
aracılığı ile sürücüyü uyarır.

UZUN FAR ASİSTANI*
Otomobilin ön bölümünde bulunan çok fonksiyonlu
kameralar, uygun şartlar oluştuğunda Uzun/Kısa far geçişini
otomatik olarak yaparak maksimum görüş mesafesini sağlar.

Güvenlik

GERİ MANEVRA UYARI SİSTEMİ
Kör Nokta Uyarı Asistanı özelliğine entegre olan sistem, geri
manevra sırasında kör noktada kalan ve akan trafik üzerinde ilerleyen
araçlar tespit edildiğinde, olası bir çarpışmaya engel olmak için
otomatik fren yapar.

ÇEVRE GÖRÜŞ KAMERASI
Aracı çevreleyen 4 farklı kameradan
aldığı görüntüleri, ister tek başına
ister 360° kuş bakışı görünüş olarak
multimedya ekranına yansıtan sistem,
dar yerlerden geçerken veya park
ederken gerekli tüm alan bilgisini
detaylı bir şekilde sağlar.
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GENİŞ GÜVENLİK
ÇEMBERİ

ÖN HAVA YASTIKLARI
Sürücü hava yastığı direksiyon simidinin
iç bölümünde bulunurken yolcu hava
yastığı ön panelde bulunmaktadır.
Gerekli görülen durumlarda ön yolcu
hava yastığı devreden çıkarılabilir.

Kodiaq araç içi yolcuları çevreleyen ve olası bir çapışmada
otomobilin iç bölümüne gelen etkiyi sönümleyen gövde
yapısına ilave olarak 9 adete kadar tercih edilebilen hava
yastıkları sayesinde riskli durumlara karşı en üst seviyede
emniyeti sağlıyor.

DİZ HAVA YASTIĞI*
Direksiyon kolonunun alt
bölümünde bulunan diz hava
yastığı sürücünün dizlerini ve
bacaklarını korur.

Güvenlik

PERDE HAVA YASTIKLARI
Ön ve arka bölümde bulunan perde hava yastıkları otomobile
yan taraftan gelen darbenin etkisiyle oluşabilecek baş ve boyun
yaralanmalarını minimum seviyeye indiriyor.

ÖN VE ARKA* YAN HAVA YASTIKLARI
Yan bölümden gelen darbelere karşı
vücudun orta bölümünde oluşabilecek
yaralanmaları minimum seviyeye indirir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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GELİŞİMİN
SON NOKTASI

Her şartta yola hükmedebilmek için Kodiaq’ta sayısız teknoloji
ile kombine edilmiş üstün mühendislik sunuluyor. Gerçek bir
SUV için gerekli dinamizm ve sürüş dinamikleri için hassas
olarak geliştirilen Kodiaq, yüksek verimli TDI ve TSI motorlar ile
tavizsiz bir duruş sergiliyor.

DİNAMİK ŞASİ KONTROL SİSTEMİ*
Kodiaq’ın yüksek performans ve sürüş keyfine kişisel dokunuşunuzu katmak için tercih edebileceğiniz
Dinamik Şasi Kontrol Sistemi, sönümleme ve yönlendirme özelliklerini, tercih ettiğiniz sürüş moduna
göre ayarlayabilmenizi sağlar. Sistem Normal, Eco, Sport, Individual modlarına ilave olarak 4x4
özelliğine sahip araçlarda Snow moduna sahiptir.

ŞANZIMAN
Motor çeşidine bağlı olarak
6 ileri DSG ile 7 ileri DSG
şanzıman seçenekleri tercih
edilebilir.

BENZİNLİ MOTORLAR
Euro 6 emisyon normlarına uyumlu turbo şarjlı 1.4 TSI 125 PS ile 1.4 TSI 150 PS motorlar yüksek performans
ve düşük yakıt tüketimiyle dinamizm ve ekonomiyi birlikte sunuyor.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Performans

DİZEL MOTOR
Euro 6 emisyon normlarına uyumlu 2.0 TDI
190 PS güç ve 400 NM tork ile sürüş keyfini
maksimum seviyede hissettiriyor.
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HER KOŞULDA
ŞARTLAR EŞİT

İster şehirlerarası uzun yolculuklarda, ister engebeli ve zorlu arazi şartlarında
KODIAQ için şartlar hiç fark etmiyor. Akıllı 4x4 sistemi ve sürücünün tercih
edebileceği sistem opsiyonları KODIAQ’ın birbirinden farklı karaktere
bürünebilmesine ve şartların her koşulda yolcular için eşit olmasına olanak tanıyor.

SNOW MODU (KAR & BUZ MODU)
Sürüş modu yönetimi ile donatılan 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip
versiyonlarda bulunan SNOW Modu, kar ve buzla kaplı kaygan zeminlerde
otomobilin çekiş kontrol sistemlerini yol şartlarına uygun parametlere
göre ayarlar.

AKILLI 4X4 ÇEKİŞ SİSTEMİ
Akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonlarda
otomobil, kuru ve normal zemin şartlarında önden çekişin
faydalarından, ıslak ve engebeli arazilerde 4 tekerlekten çekiş
sisteminin eşsiz performansından yararlanır.

Performans

OFF-ROAD
Akıllı 4X4 sistemine sahip versiyonlar opsiyonel olarak Off-Road modu ile
donatılarak otomobilin farklı yol ve arazi şartlarına en uygun hale getirilmesi
sağlanabilir.
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STYLE - SİYAH TAM DERİ DÖŞEME

AMBITION - SİYAH KUMAŞ DÖŞEME

AMBITION - SİYAH KUMAŞ DÖŞEME

STYLE

Style versiyon; AFS özellikli Full LED ön farlar, üst seviye LED
arka far grubu, 18’’ hafif alaşım jantlar, köşe dönüş özellikli ön
sis farları, elektrikli sürücü koltuğu, anahtarsız giriş sistemi,
renkli Maxi-Dot bilgi ekranı, karartılmış arka camlar, krom
cam çerçevesi ve gümüş tavan rayları gibi bir çok seçkin
ekipman barındırır.

AMBITION - SİYAH / KAHVERENGİ
KUMAŞ DÖŞEME

- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

STYLE - SİYAH KUMAŞ DÖŞEME

Kişiselleştirme

AMBITION

Ambition versiyonun standart ekipmanı;
6 adet hava yastığı, Bolero 8’’ multimedya
sistemi, 17’’ hafif alaşım jantlar, Maxi-Dot bilgi
ekranı, ön ve arka park sensörleri, led gündüz
sürüş aydınlatmaları, led arka far grubu,
yağmur sensörü, hız sabitleyici, far sensörü,
elektronik park freni, 3 kollu fonksiyonel deri
direksiyon simidi, kapı kenarı koruma sistemi,
SmartLink+ gibi bir çok bileşeni kapsar.
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PRESTIGE

Prestige versiyonun standart ekipmanı; Kör nokta uyarı asistanı, 360° çevre
görüş kamerası, tam deri döşeme, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, elektrikli bagaj
kapağı, elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, DSG kontrol özellikli spor deri
direksiyon, 19’’ hafif alaşım jantlar gibi birçok lüks özellik içerir.

PRESTIGE - SİYAH TAM DERİ DÖŞEME

PRESTIGE - BEJ ALCANTARA DERİ
DÖŞEME

PRESTIGE - SİYAH ALCANTARA DERİ
DÖŞEME

PRESTIGE - SİYAH SPOR
TAM DERİ DÖŞEME
- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

JANTLAR

Kişiselleştirme

17" MITYKAS hafif alaşım jantlar

18" TRITON* hafif alaşım jantlar

18" ELBRUS hafif alaşım jantlar

18" TRINITY* hafif alaşım jantlar

19" SIRIUS* hafif alaşım jantlar

19" TRIGLAV hafif alaşım jantlar

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

ŞEKER BEYAZI OPAK

LAZER BEYAZI OPAK

AY BEYAZI METALİK

GÜMÜŞ METALİK

METAL GRİSİ METALİK

BUSINESS GRİ METALİK

ÇELİK GRİSİ ÖZEL

KAPUÇİNO BEJ METALİK

PASİFİK MAVİSİ OPAK

LAV MAVİSİ METALİK

ENERJİ MAVİSİ OPAK

MANYETİK KAHVERENGİ METALİK

ZÜMRÜT YEŞİL METALİK

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

Kişiselleştirme

17

RENK SEÇENEKLERİ

Donanımlar

18

19
Turboşarjlı
bezinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turboşarjlı
benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turbodizel motor,
doğrudan enjeksiyon
common rail sistemi

4/1,395

4/1,395

4/1,395

4/1,968

720 l
1,165

Maksimum güç (PS/dd)

125/5,000–6,000

150/5,000–6,000

150/5,000–6,000

Maksimum tork (Nm/dd)

200/1,400–4,000

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

190/3,500–4,000
400/1,750–3,250

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin,
asgari 95 oktan

Kurşunsuz benzin,
asgari 95 oktan

Kurşunsuz benzin,
asgari 95 oktan

Dizel

2,791

898

1,586

Azami hız (km/s)

190

198

194

210

10.5

9.6

9.9

8.9

– şehir içi

7.5

7.5

8.5

6.6

– şehir dışı

5.3

5.6

6.3

5.3

– ortalama

6.1

6.3

7.1

5.7

CO2 emisyonları (g/km)

139

143

163

150

Dönme çapı (m)

12.2

12.2

12.2

12.2

Tip

Önden çekişli

Önden çekişli

4x4

4x4

Debriyaj

Hidrolik tek kuru
disk debriyaj

Çift koaksiyel çok
diskli kavrama,
elektro-hidrolik
kontrollü

Çift koaksiyel çok
diskli kavrama,
elektro-hidrolik
kontrollü

Çift koaksiyel çok
diskli kavrama,
elektro-hidrolik
kontrollü

1,510

1,527

PERFORMANS
Hızlanma 0–100 km/h (s)

1,009

4,697

2,087

1,379

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)

5 KİŞİLİK VERSİYON

Turboşarjlı
benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

1,014

2.0 TDI / 190 PS
4x4
1,020

1.4 TSI / 150 PS
4x4

19.1°

1.4 TSI / 150 PS
ACT

15.7°

MOTOR

1.4 TSI / 125 PS

1,676

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)
1,576

2,70 l
477

2,791

898

Manuel 6 ileri

Otomatik 6 ileri DSG

Otomatik 6 ileri DSG

Otomatik 7 ileri DSG

Boş ağırlık - standart versiyonda
75 kg sürücü ile (kg)

1,502

1,546

1,625

1,752

Taşıma kapasitesi - bir sürücü ve
ekstra donanım dahil (kg)

650

650

675

675

1,009

4,697

Toplam ağırlık (kg)

2,077

2,121

2,225

2,352

Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

750

750

750

750

Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg)

1,600

1,800

2,000

2,500

Yakıt deposu kapasitesi (l)

58

58

60

60

1,381

1,270

1,511

1,527

AĞIRLIK

7 KİŞİLİK VERSİYON

19.1°

15.3°

1,586
2,087

Şanzıman

905

1,020

1,676

GÜÇ AKTARIMI

1,015

1,882

1,576
1,882

EK BİLGİLER
Dış boyutlar

Versiyon

5 koltuk

Uzunluk/genişlik (mm)

4,697/ 1,882

Sürt. Katsayısı CW

0.323–0.334 motor tipine bağlı olarak

Yükseklik (mm)

1,676

Aks mesafesi (mm)

2,791

Şasi
Ön aks

McPherson süspansiyon, çift salıncaklı ve burulma tipi viraj demiri

Ön/arka iz genişliği (mm)

1,586/1,576

Arka aks

Çapraz bağlantılı ve burulma dengeleyicili çok kollu süspansiyon

Yerden yükseklik (mm)

187

Fren sistemi

Çift devreli vakum takviyeli hidrolik çift çapraz devre fren sistemi

İç boyutlar

– ön frenler

İçten soğutmalı ve tek pistonlu yüzer tip kaliperli disk frenler

Ön/arka omuz mesafesi (mm)

1,527/1,510

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

1,020/1,014

Direksiyon

Elektro - mekanik direksiyonlu direkt kremayer dişli direksiyon

Bagaj hacmi

720/ 2,065

Jantlar

7.0 J x 17’’ – 7.0 J x 18’ ’ – 7.0 J x 19’’

Lastikler

215/65 R17 – 235/55 R18 – 235/50 R19

Teknik Özellikler

Gövde

OKURKEN BİLE KE Yİ F AL D I YSAN I Z,
Bİ R DE SÜ RER KE N NE KADAR KE YİF
A L ACAĞ INIZI HAYAL E D İ N.

K10220 01/18

Bİ R T EST SÜ R ÜŞÜ AYAR L AMAK
İ Ç İ N BİZİ ARAYIN.

ŠKODA Yetkili Satıcınız

Bu katalogda yer alan araç modellerine ilişkin belirtilen özellikler hiçbir taahhüt teşkil etmez. Bazı modeller, standart donanımda
bulunmayan bazı ilave opsiyonel ekipmanlarla donatılabilir veya standart donanımda gösterilen bir takım donanımlar çıkarılabilir.
Ayrıca, ürünlerin aynı tip olmaları halinde bile farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir. Üretici firma ve Yüce Auto,
önceden haber vermeksizin, bireysel model donanımlar veya teknik parametrelerdeki değişiklikler dahil olmak üzere aracın tip
ve spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Standart ve ilave donanımlar, mevcut fiyatlar ve teslimat koşulları
bağlayıcı olmayıp ayrıntılı bilgi almak için lütfen Skoda yetkili satıcısına başvurunuz.

www.skoda.com.tr

facebook.com/skodaturkiye

