Kodiaq Ambition 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4
Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 90493638

Model
Kodiaq
Výbava
Ambition
Konfigurováno
13. 10. 2016 15:02:57
Motor
2,0 TDI 110 kW 6-stup.
dne
mech. 4x4
Konfigurace
NS735Y, 2017, AD, 9P9P, GPT4PT4, GRACRAC, GWC2WC2, GYOYYOY
Celková cena

Interiér
Barva

Černý
Bílá Candy

808 900 Kč

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů
motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.
Interiér

Škoda Care produkty
Škoda Care produkty
Care Connect 1 rok a Infotainment Online na 1 rok
pro Amundsen

0 Kč

Záruka mobility

Výbava
Mimořádná výbava
Komfortní telefonování bez připojení venkovní
antény s WLAN (PT4)
Infotainment Amundsen 8" s navigací +
Infotainment online na 1 rok (RAC)
Paket Ambition Plus (WC2)

0 Kč
9 000 Kč
20 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Dekorační obložení

•

Hlavice řadící páky z kůže

•

Kožený multifunkční volant

•

Normální sedadla vpředu

•

Pedálové ústrojí "Standard"

•

Prahové nástupní lišty

•

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO
FIX

•

Výplň dveří - kůže

•

Exteriér
Kola z lehké slitiny Ratikon 7J x 17"

•

Nárazník standard

•

Ozdobné lišty černé

•

12 V zásuvka(y)

•

Pneumatiky 215/65 R17 99V

•

2 světla na čtení vpředu

•

Přídavný nápis v základním provedení

•

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější
se štítkem ECE-homologace

•

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

•

Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

8 reproduktorů (pasivní)

•

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a
vypínáním airbagu spolujezdce

•

Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem

•

Apple connectivity

•

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně
nastavitelná

•

Bez asistenta při změně jízdního pruhu

•

Vnější rozměry

Bez držáku

•

Délka

4.697 mm

Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)

•

Šířka

1.882 mm

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

•

Výška

1.655 mm

Boční parkovací světla s dodatečnými směrovými
světly ve vnějších zrcátkách

•

Rozvor

Technická data

Rozchod vpředu / vzadu
Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní
pojistky

•

Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

•

Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a
funkcí "coming home"

•

Elektrické přídavné topení

•

Vnější průměr zatáčení obrysový
Objem zavazadlového prostoru min. / max.

2.791 mm
1.586 / 1.576 mm
12,2 m
650-835 / 2.065 l

Motor, převodovka, elektrika
Palivo

diesel

ESC

•

Počet válců

Hlavové opěrky vpředu

•

Objem motoru

Hlavové opěrky zadní 3 kusy

•

Vrtání

Imobilizér elektronický

•

Zdvih

Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým
senzorem

•

Max. výkon

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

•

Kontrola tlaku v pneumatikách

•

Kotoučové brzdy zadní

•

Max. točivý moment

81,0 mm
95,5 mm
110,00 kW
340 Nm / 1750 3000 1/min Nm /
1/min

Kompresní poměr

16,2 +/- 0,25

Exhalační norma

Euro 6

Loketní opěra vpředu

•

Mechanické výškové seřizování obou předních
sedadel

•

Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"

•

Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní
(elektricky)

•

Odjištění zadního sedadla-mechanicky

•

Odkládací schránka v kufru

•

Osvětlení prostoru pro nohy

•

Osvětlení zavazadlového prostoru

•

Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

•

Potah sedadel - látka

•

Prodloužený servisní interval

•

Příprava pro závěsné zařízení

•

Rádio Standard (Gen2)

•

Provozní vlastnosti

S omývacím zařízením světlometu

•

Maximální rychlost

S optickou a akustickou kontrolou zapnutí
bezpečnostního pásu

•

Zrychlení 0-100 km/h

S pomocí usnadňující rozjezd

4; in line
1.968 cm³

Energetická třída
CO2 emise - kombinované

B
141 g/km

CO2 emise - kombinované (plyn)
Hmotnosti

•

S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla

•

Sada nářadí

•

Se zdířkou pro SD-karty/bez CD mechaniky

•

Set na opravu pneumatik

•

Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené,
logo airbag na cloně

•

Standardní šrouby kol

•

Start/Stop systém s rekuperací

•

Střední konzola

•

Střešní nosič - černý

•

Síť v zavazadlovém prostoru

•

Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed

•

Varovná světla v předních dveřích

•

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

•

Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním,
elektr. sklopná/nastavitelná/ vyhřívaná

•

Vrstvené čelní sklo tónované

•

Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná

•

Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo

•

Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač
rychlosti

•

Zásuvky pod předními sedadly

•

Pohotovostní hmotnost s řidičem

1.714 kg

Celková hmotnost

2.314 kg

Užitečná hmotnost s řidičem
Brzděný přívěs při stoupání 12%
Nebrzděný přívěs

675 kg
2.000 kg
750 kg

Jízdní souprava

4.314 kg

Zatížení střechy

75 kg

Objem palivové nádrže

196 km/h
9,59 s
60 l

Spotřeba - město

6,4 l/100km

Spotřeba - mimo město

4,8 l/100km

Spotřeba - kombinovaná

5,4 l/100km
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services
Produkt
Popis akce
Obecné podmínky

Care Connect* – Nouzové volání – po dobu 14 let:Nouzové volání
Care Connect* – Proaktivní služba – po dobu 14 let:
Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Infolinka
Care Connect* – Vzdálený přístup k vozu – po dobu 1 roku:
Poslední parkovací pozice
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Online Alarm proti odcizení**
Zamknout a odemknout***
Online nezávislé topení***
“ŠKODA Connect – Infotainment Online”
Infotainment Online* pro Columbus zahrnuje:
Google Street View™
Google Earth™
Online vyhledávání zvláštních cílů (Hlas/Text)
Online update map skrze infotainment
Dopravní informace online
Moje zvláštní cíle
Online importování cíle
Počasí
Zprávy
Parkovací místa
Čerpací stanice
Online importování trasy
Online import cílů
< p>
*) Používání ŠKODA Connect vyžaduje zvláštní online smlouvu s ŠKODA AUTO, a.s. Pro maximální dobu trvání služby má zákazník 90 dní na registraci
vozidla na http://www.skoda-connect.com od dodání vozu. Služba Nouzové volání je aktivována při dodání automaticky bez registrace.
**) Pouze v kombinaci s volitelným přístrojem alarmu proti krádeži se safe-lock
***) Dostupné od KT 22/17
Dostupnost ŠKODA Connect se může v jednotlivých zemích lišit. Tyto služby jsou dostupné po dobu trvání příslušné smlouvy a změna jejich obsahu je v
tomto období vyhrazena. Použití ŠKODA Connect App zdarma vyžaduje iOS nebo smartphone a SIM kartu s možností datového připojení s již existující
smlouvou nebo se smlouvou, která bude uzavřena zvlášť mezi vámi a vaším poskytovatelem mobilních služeb. Podle toho, jaký máte mobilní tarif, může
být odesílání a přijímání online datových balíčků zpoplatněno dalšími částkami (např. roamingové poplatky), zvlášť v případě využití služeb v zahraničí.
Pro více informací o ŠKODA Connect Care Connect navštivte http://www.skoda-auto.com nebo kontaktujte svého ŠKODA partnera. Pro informace
ohledně mobilních tarifů kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb.

© ŠKODA AUTO a.s. 2016
Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají ryze informativní charakter. Ceny originálního příslušenství jsou uváděny bez nákladů na montáž a lakování.
Produkty příslušenství nejsou doručovány společně s novým vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera ŠKODA. Přesné a
závazné informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Škoda.
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