ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Доступність обладнання для різних країн може
відрізнятись. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки каталога до друку. Однак виробник залишає за собою
право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або
іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни
постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 01 серпня 2021 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023
(в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

www.skoda-auto.ua

http://www.facebook.com/skoda.ua

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.ua
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ЗРОБІТЬ ДОПИТЛИВІСТЬ
СІМЕЙНОЮ РИСОЮ
Пригоди розпочинаються вже біля дому. А точніше, під час виїзду з дому. Надійний і просторий ŠKODA
KODIAQ охоче перетворить будь-яку сімейну поїздку на дивовижну історію. Достатньо поглянути
на вражаючий дизайн цієї моделі, зокрема на захисні накладки колісних арок та підсилені передній
і задній бампери, щоб зрозуміти, що цей автомобіль має неприховані амбіції. Окрім неймовірних матричних
світлодіодних фар, автомобіль оснащений безліччю систем допомоги водію, які зроблять кожну поїздку
максимально безпечною. Передні сидіння Ergo підвищують рівень комфорту салону. Велика родина має змогу
придбати 7-місну версію автомобіля, а схильні до авантюр відчайдушні мандрівники без проблем подолають
місцевість будь-якої складності завдяки системі повного привода (4x4).
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ

9
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СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ВЕРХНІЙ ЛЮК

Вдосконалена конструкція передньої частини автомобіля, а саме капота, решітки радіатора, фар і бампера зі спойлером, підкреслює його
виразність. Більш того, пластикові захисні елементи по периметру кузова, вк лючно із міцною нак ладкою на спойлер переднього бампера, що
входить у комплектацію Off-road, зак ликають вирушити на відкриття незвіданих доріг.

Панорамний люк із електроприводом, який дозволяє створити великий відкритий простір над передніми
сидіннями, додає автомобілю привабливості та дарує всім пасажирам відчуття необмеженого простору.
За потреби можна прикрити верхній люк шторкою, оснащеною електроприводом.

Дизайн

Дизайн

ПРИКРАСА
БУДЬ-ЯКИХ ДОРІГ

Типовою рисою позашляховиків ŠKODA є їхня
ідеальна збалансованість. Зовнішні елементи стають
єдиним цілим, а міцність гармонійно поєднана
з витонченістю.
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МАТРИЧНІ СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
Фари KODIAQ оновленої форми доступні в двох варіантах щодо
функціональності. Фари зі світлодіодними лампами обох типів
забезпечують високу продуктивність і енергоефективність. Моделі високої
комплектації оснащені матричними світлодіодними фарами (LED Matrix),
які є втіленням найсучаснішої технології.

Дизайн

СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Повністю світлодіодні задні ліхтарі вражають стильністю
та ефективністю. Оснащені динамічними покажчиками повороту, вони
значно покращують видимість Вашого автомобіля для інших водіїв.
Крім того, під час зачинення і відчинення дверей автомобіля функція
привітання активує анімацію.

ВІЗИТІВКА ПОЗАШЛЯХОВИКА
Задня частина автомобіля прикрашена новим спойлером (глянцево-чорного кольору) на даху, який не тільки підкреслює виразність автомобіля, але й покращує
його аеродинаміку. Міцний бампер із матовою чорною нижньою частиною доповнений алюмінієвим компонентом, тому KODIAQ навіть за умов бездоріж жя
почувається як вдома. А збільшений дорожній просвіт дає змогу сміливо з’їхати з асфальтового покриття та продовжити комфортний рух по дорозі будь-якого типу.
Якщо Вам потрібен автомобіль із найкращими позашляховими характеристиками, пропонуємо версію із системою повного привода (4х4) у поєднанні з бензиновим
або дизельним двигуном.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ
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КОМФОРТ
ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї

Цей автомобіль просто створений для того, щоб усі члени Вашої сім’ї
почувалися в ньому невимушено і ніколи не сумували. Підсвічування
салону та інші декоративні елементи роблять салон ще більш стильним,
а віртуальна панель приладів Virtual Cockpit і вентильовані передні
сидіння Ergo сприяють більш впевненому керуванню автомобілем.

Дизайн

СВІТЛОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ / АКУСТИЧНА СИСТЕМА
Вам надається мож ливість на свій смак вибрати один із десяти кольорів підсвічування панелі приладів,
панелей передніх і задніх дверей, а також простору на рівні ніг у передній і задній частинах салону.
Віртуальна панель приладів Virtual Cockpit також матиме фонове підсвічування вибраного кольору.
Унікальне підсвічування салону може мати високоякісний звуковий супровід. Насолоджуйтеся абсолютно
чистим звучанням музичних файлів, яке дарує акустична система Canton з дванадцятьма динаміками.
Загальна потужність — 625 Вт.

ВІРТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
На віртуальній панелі приладів (Virtual Cockpit)
відображаються дані бортового комп’ютера та інша
важ лива інформація, наприк лад щодо навігації. Можна
вибрати будь-яку із п’яти компоновок, скориставшись
кнопкою View, розташованою на кермі.

16
Дизайн

ПЕРЕДНІ СИДІННЯ ERGO
Максимальний комфорт для водія і пасажира забезпечують передні
сидіння Ergo з електроприводом регулювання, для яких, серед
інших функцій, передбачено функцію регулювання глибини подушки
та функцію масажу.

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ
Декоративна строчка, зокрема на панелі приладів, та хромовані
елементи, наприк лад, окантовка вентиляційних отворів і динаміків
акустичної системи Canton, підсилюють відчуття комфорту.

ЗВ’ЯЗОК

20

ŠKODA CONNECT: БУДЬТЕ
НА ЗВ’ЯЗКУ З УСІМ СВІТОМ

Зв’язок

Постійне перебування в онлайн-режимі означає не тільки безперешкодний
доступ до розважальної та корисної інформації, а й отримання своєчасної
допомоги під час подорожі. ŠKODA Connect — це Ваш вхід у світ необмежених
комунікаційних можливостей.

ŠKODA CONNECT
Передбачено надання послуг двох
категорій. Інформаційно-розважальна
система Infotainment Online надає для
навігації дані про трафік тощо у режимі
реального часу, а система Care Connect
призначена для надання допомоги,
забезпечуючи дистанційний доступ
і контроль автомобіля, а також підтримку
за будь-яких екстрених ситуацій.
Ці послуги доступні в додатку MyŠKODA.

ЗАМИКАННЯ І ВІДМИКАННЯ ЗАМКІВ

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ

Ця функція дозволяє без проблем замикати і відмикати замки дверей
автомобіля через додаток MyŠKODA, перебуваючи будь-де. Наприк лад,
якщо Ви забули замкнути автомобіль, Ви можете зробити це в будь-який
момент, скориставшись смартфоном.

Ця функція дозволяє визначити точне
місцеположення Вашого автомобіля. У додатку
MyŠKODA у Вашому телефоні відображається
адреса і відстань до автомобіля.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ОНЛАЙН
Ви по заслузі оціните цю функцію,
якщо автомобілем користуються
кілька осіб. Задайте налаштування
щодо зручного положення сидіння,
компоновки цифрової панелі
приладів або параметрів роботи
системи кондиціювання повітря.
Ці дані синхронізуються з Вашим
обліковим записом ŠKODA, завдяки
чому з кожним входом у систему
(після керування автомобілем іншою
особою) встановлюватимуться
індивідуальні налаштування.
Завдяки персоналізації онлайн
Ви можете встановити індивідуальні
налаштування не тільки в своєму
автомобілі, але й у будь-якому
ŠKODA, в якому передбачено таку
функцію.

SMARTLINK
Завдяки системі SmartLink водію надається мож ливість безпечно користуватися телефоном під час руху. Всі завантажені додатки,
сертифіковані й визнані безпечними для автомобілів, сумісні з Apple CarPlay або Android Auto, а також доступні через бездротове
з’єднання. (За детальною інформацією щодо функцій бездротового зв’язку зверніться до партнера ŠKODA. Для отримання інформації
щодо термінології та сумісності системи SmartLink відвідайте наш веб-сайт.)

Зв’язок

Зв’язок

КАЛЕНДАР
З додатком «Календар»,
призначеним для роботи, можна
ефективно і безпечно проводити
час у дорозі. Завдяки зручному
доступу до календаря Ви можете
користуватися ним навіть під час
руху. Натискання навігаційної кнопки
додатка «Календар» призведе
відображення запланованих зустрічей.
Ви також можете здійснювати і
приймати групові телефонні дзвінки
(функція конференц-зв’язку),
використовуючи підк лючений
мобільний телефон. Весь контент
синхронізується онлайн та
прив’язується до Вашого облікового
запису для безперешкодного
перемикання між пристроями.

SIMPLY
CLEVER
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Життя стає простішим, коли нас оточують практичні речі.
KODIAQ точно знає, що Вам насправді потрібно, тому його
було оснащено безліччю деталей Simply Clever, які змусять
забути про будь-які незручності, навіть коли йдеться просто
про місце для розташування напою.

ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА КРОМКУ ДВЕРЕЙ

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛІ

Двері автомобіля можуть бути оснащені захисними нак ладками. Із відкриванням бокових
дверей пластикові захисні нак ладки висуваються та перекривають кромку дверей.
Таким чином KODIAQ пік лується не тільки про себе, а й про інші автомобілі. Це, наприк лад,
дуже зручно на вузьких парковках.

Всередині дверей водія знаходиться добре продумане
відділення з оригінальною парасолею ŠKODA.
Воно сконструйовано так, щоб вода зливалася назовні
і автомобіль всередині залишався сухим.

Simply Clever

Simply Clever

МАЛЕНЬКІ
ПОМІЧНИКИ ŠKODA
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ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ З БОКУ ВОДІЯ

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ

Світловідбивні жилети можна пок ласти у відділення на передніх
чи задніх дверях, щоб вони завжди були під рукою.

Водій може використовувати практичне відкидне
відділення для речей, розташоване безпосередньо
під рульовим колесом.

Два місткі відділення, призначені для зберігання речей,
з відкидними кришками, знаходяться навпроти переднього
пасажирського сидіння. Нижнє відділення може
охолоджуватися системою кондиціювання повітря.

Simply Clever
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Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СВІТЛОВІДБИВНИХ ЖИЛЕТІВ

ГОРЛОВИНА ДЛЯ РІДИНИ

Шкребок для льоду, розташований на кришці
паливного бака, також можна використовувати
для вимірювання глибини протектора шини.

Під час доливання рідини омивача Ви більше не втратите жодної
краплі. Горловина для рідини не тільки легкодоступна, а й має зручну
вбудовану лійку.

Simply Clever
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Simply Clever

ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ

КОМФОРТ
І ПРОСТІР
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КОМФОРТ – ВАШ
НАДІЙНИЙ СУПУТНИК
KODIAQ дозволяє перетворити повсякденну поїздку на приємну
й незабутню подорож. Насолоджуйтеся справжньою розкішшю,
прямуючи по справах, адже, звичний щоденний маршрут
даруватиме Вам особливі відчуття.

ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані висувні омивачі відмінно
очищують фари від пилу і бруду.

KESSY
Нова версія системи KESSY (система
санкціонованого доступу та запуску
двигуна без к люча) дозволяє відмикати
та замикати автомобіль за допомогою
датчиків на ручках всіх дверей.

Автоматичне ск ладання зовнішніх дзеркал заднього
огляду відбувається із замиканням автомобіля.
Ця функція не тільки дозволяє запобігти пошкодженню
дзеркал, особливо в разі парковки за умов обмеженого
простору, а й надає візуальне підтвердження того,
що Ви не забули замкнути автомобіль. А дзеркало
заднього огляду з боку водія також має функцію
затемнення, завдяки якій зменшується відблиск фар
автомобілів, що рухаються позаду.

ПРИВІТАЛЬНИЙ ЛОГОТИП
Світлодіодні лампи, встановлені
на нижньому торці передніх дверей,
освітлюють зону посадки і висвічують
напис ŠKODA.

Комфорт і простір

Комфорт і простір

СКЛАДАНІ ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
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АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ

КОМФОРТ У ЗАДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ

JUMBO BOX

Це практичне відділення для телефону, яке також може використовуватися для інших
пристроїв із великим дисплеєм, забезпечує підсилений сигнал для Вашого мобільного
пристрою. Під час руху також здійснюється бездротове зарядження батареї телефону.
Два порти USB-C, розташовані вище цього відділення, дозволяють легко підк лючити
зовнішній пристрій до інформаційно-розважальної системи.

У задній частині речового відділення Jumbo Box до Ваших
послуг роз’єм USB-С, який можна використовувати для
підзарядження мобільного телефону, та електрична
розетка (230 В або 12 В).

Містке речове відділення Jumbo Box встановлено в корпусі
переднього підлокітника. А за ввімкненої системи
кондиціювання повітря навіть можна охолоджувати
розташовані в цьому відділенні легкі закуски.

Комфорт і простір

Комфорт і простір

Для підвищення рівня комфорту водія під час тривалих
поїздок по автомагістралі передбачений адаптивний круїзконтроль, який працює за швидкості до 210 км/год. Також
доступний превентивний адаптивний круїз-контроль
(див. розділ «Безпека»).

38
Комфорт і простір

ЗАДНІЙ ПІДЛОКІТНИК

ВІДКИДНІ СТОЛИКИ

7-МІСНА ВЕРСІЯ

За відсутності пасажира на центральному
задньому сидінні можна скористатися
підлокітником із тримачами для напоїв.

Для комфорту пасажирів на задніх сидіннях передбачені відкидні
столики, вбудовані в спинки обох передніх сидінь.

У KODIAQ, оснащеному третім рядом сидінь, може розміститися аж сім осіб. Це означає, що в салоні встановлено ще два сидіння,
спинки яких ск ладаються окремо одна від одної. Перед посадкою пасажирів на сидіння третього ряду потрібно обов’язково зняти
шторку багажного відділення. Але Вам не доведеться зберігати ї ї в гаражі або вдома, оскільки для неї вистачить місця під
підлоговою панеллю. Авжеж, ми подбали про комфорт пасажирів на цих сидіннях. Вони мають змогу скористатися тримачами
для пляшок і мобільних телефонів, які знаходяться в бокових панелях.
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ПРИВЕЗІТЬ ДОДОМУ
НЕ ЛИШЕ ФОТОГРАФІЇ

КОМПЛЕКТ СІТОК
Комплект, що ск ладається
з однієї горизонтальної та двох
вертикальних сіток, надійно
фіксує речі та запобігає
їхньому зсуванню під час руху
автомобіля. Крім того, Ви добре
бачитиме, де що розташоване.

Амбітні плани вимагають величезного простору, особливо, коли Ви подорожуєте
великою родиною. У досконало продуманому новому KODIAQ вистачить місця
для всього, що б Ви не забажали взяти з собою.

Комфорт і простір

ФІКСУВАЛЬНІ
ЕЛЕМЕНТИ
Щоб запобігти небажаному
переміщенню багажу під час
руху автомобіля, ідеально
підійдуть два фіксувальні
елементи, які можна сховати
у відділеннях за арками
задніх коліс, коли вони
не використовуються.
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ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги багажного
відділення, встановлена на рівні
завантажувального отвору, полегшує
завантаження та вивантаження
багажу. Крім того, завдяки цій панелі
утворюється додаткове відділення
для речей.

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ В БАГАЖНОМУ ВІДДІЛЕННІ
ГАЧКИ
Міцні пересувні гачки, встановлені по боках
багажного відділення, дозволяють зручніше
розміщувати та безпечніше перевозити
сумки.

Автомобіль може бути оснащений фаркопом із електроприводом ск ладання, керування яким здійснюється
за допомогою перемикача у багажному відділенні. Крім того, тут знаходиться кнопка дистанційного керування
задніми сидіннями, яка дозволяє ск ласти їхні спинки з багажного відділення, що робить завантаження речей
це простішим.

Комфорт і простір
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Комфорт і простір

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
П’ятимісна модель пропонує корисний простір об’ємом
835 л або 2065 л за ск ладених спинок задніх сидінь
(див. фото). Що стосується семимісної моделі, об’єм
ї ї багажного відділення становить від 270 л, коли всі
сидіння зайняті пасажирами, до 2005 л, який можна
отримати, ск лавши спинки сидінь другого і третього
рядів.

БЕЗПЕКА
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ПРЕВЕНТИВНИЙ АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ В ЗАТОРАХ / СИСТЕМА FOLLOW DRIVE

Використовуючи дані, отримані від радарного пристрою, камери з функцією розпізнавання дорожніх знаків, GPS-системи, а також інформацію щодо
навігаційної карти, система рАСС може спрогнозувати умови руху на наступні 1-2 км. В результаті, система автоматично змінює за потреби круїзну швидкість.
Зазвичай це відбувається перед поворотом, кільцевою розв’язкою або в’їздом у зону обмеження швидкості руху. Система сприяє підвищенню рівня комфорту
керування автомобілем і безпеки руху, а також покращенню паливної економічності, що позитивно позначається на рівні викидів CO 2 .

Система допомоги під час руху в заторах призначена для комфортного керування автомобілем в умовах дорожніх заторів. Завдяки контролю роботи двигуна,
гальм та рульового механізму автомобіль рушає, гальмує та виконує повороти узгоджено з оточуючими автомобілями (за швидкості до 60 км/год). Якщо
під час руху зі швидкістю до 30 км/год система не виявляє смуги руху або під час руху зі швидкістю до 60 км/год виявляє смугу руху (лінію) тільки з одного
боку, система Follow Drive забезпечуватиме дотримання траєкторії руху автомобіля, що рухається попереду, доки не відновиться нормальне виявлення ліній
дорожньої розмітки.

Безпека

Безпека

СИСТЕМИ
ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС РУХУ

Пакет систем допомоги під час руху, який включає в себе кілька допоміжних систем,
дарує відчуття безпеки і комфорту, незалежно від того, куди Ви прямуєте. Задля
максимальної безпеки водій має постійно стежити за роботою систем допомоги.
Саме тому автомобіль оснащений рульовим колесом (із функцією ємнісного
визначення), яке виявляє дотик рук водія, забезпечуючи інтерактивний інтерфейс
із системами допомоги під час руху. Якщо водій не здійснює керування автомобілем,
система рульового колеса дуже швидко це виявляє.
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СИСТЕМА АВАРІЙНОЇ
ЗУПИНКИ
Система аварійної зупинки
допомагає знизити ризик
потрапляння в аварію, наприк лад
у разі різкого нездужання водія,
зупинивши автомобіль та ввімкнувши
попереджувальні вогні.

Безпека

АДАПТИВНА СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ СМУГИ РУХУ
Ця система забезпечує утримування автомобіля по центру відповідної
смуги руху та сповіщає водія про відхилення від неї. Вона також здатна
здійснювати контроль над автомобілем у разі зміни смуги руху під час
ремонтних робіт.

За допомогою радара, встановленого
у решітці радіатора, система контролю
простору попереду контролює
відстань до автомобіля попереду,
вк лючаючи функцію екстреного
гальмування. Ця система має
додаткову функцію превентивного
захисту пішоходів, яка попереджає
водія за допомогою звукових/
візуальних сигналів, а також легкою
вібрацією педалі гальма.

Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ПРОСТОРУ ПОПЕРЕДУ
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Система автоматично вибирає
підходяще місце в ряду паралельно
чи перпендикулярно припаркованих
автомобілів. Оновлена функція
системи передбачає лише ї ї
часткове задіяння для паркування.
Наприк лад, Ви може самостійно
вибрати місце для паркування
і спробувати заїхати на нього,
а коли виникнуть певні труднощі
з маневруванням, просто
активувуйте цю систему допомоги,
і вона візьме на себе контроль керма.

Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН / СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ ЗАДНІМ ХОДОМ
Використовуючи встановлені в задньому бампері радарні датчики, ця система виявляє інші автомобілі і навіть менш помітні об’єкти, такі як
велосипедисти, в радіусі 70 м, тобто контролює «сліпі» зони позаду і по боках автомобіля. За віддаленістю та швидкістю руху оточуючих автомобілів
система визначає необхідність сповіщення водія. Система допомоги під час виїзду з парковки заднім ходом (не показано), використовуючи датчики
системи контролю «сліпих» зон у задньому бампері, попереджає водія, який виїжджає заднім ходом з ряду перпендикулярно припаркованих
автомобілів, про наявність позаду інших транспортних засобів, надаючи звукове або візуальне попередження, яке виводиться на дисплей
інформаційно-розважальної системи/бортового комп’ютера. Система за потреби може зупинити автомобіль у разі виявлення загрози зіткнення.

Використовуючи датчики системи
допомоги під час паркування,
ця система допомагає запобігти
зіткненню з перешкодами в межах
відстані, що дорівнює довжині
самого автомобіля (за швидкості
руху до 8 км/год). У разі виявлення
перешкоди система, орієнтуючись
на відстань до перешкоди та
швидкість руху, активує аварійне
гальмування.
Система контролю «сліпих» зон, система допомоги під час виїзду з парковки заднім ходом (не показано) та система допомоги
під час паркування входять до пакета систем допомоги під час ру х у, передбаченого для моделей високої комплектації.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС МАНЕВРУВАННЯ
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ЕКСПЕРТИ-ПОМІЧНИКИ
НА БОРТУ

Під час подорожі можна натрапити на безліч перешкод.
Щоб автомобіль міг впоратися з усіма задачами, які
виникають на шляху, його було оснащено додатковими
системами з багатьма функціями, які завжди готові
надати допомогу водію.

СИСТЕМА
ПРЕВЕНТИВНОГО
ЗАХИСТУ ВОДІЯ
ТА ПАСАЖИРА
Ця система забезпечує
превентивний захист водія та
пасажира на передньому сидінні
у критичній ситуації, за якої
мож ливе зіткнення. Система
подає сигнал на зачинення вікон
дверей (залишивши зазор у 5 см),
закривання верхнього люка та
натягування ременів безпеки.
Оновлена версія системи
передбачає використання
радарних датчиків у передньому
і задньому бамперах.

Безпека

ФУНКЦІЯ СЕГМЕНТОВАНОГО СВІТЛА
Світлодіодні матричні фари мають функцію сегментованого світла. Вона дозволяє використовувати дальнє світло постійно, але без засліплення
водіїв інших транспортних засобів. Отримуючи дані від розташованої на вітровому ск лі камери, функція сегментованого світла реагує на дорожню
ситуацію та вимикає лише кілька сегментів фар. Решта сегментів продовжують освітлювати дорогу попереду. Більш того, завдяки цій функцій Вас
не засліплюватиме світло, відбите від поверхонь дорожніх знаків тощо. Функція сегментованого світла також використовує інформацію, надану
навігаційною системою, тому дальнє світло вмикатиметься тільки за умови перебування автомобіля за межами населених пунктів.

Система здійснює контроль
під час повільного руху заднім
ходом автомобіля із причепом
або фургоном, тобто робить
маневрування більш легким
і безпечним. Все, що Вам потрібно
зробити, – це вирішити, куди
рухатися заднім ходом, коли
рушати і коли зупинитися.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПРИ БУКСИРУВАННІ
ПРИЧЕПА
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В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі активно вплинути
на наслідки, спрацьовують елементи системи пасивної безпеки
автомобіля, а саме подушки безпеки. Автомобіль може бути
укомплектований аж девятьма подушками безпеки.

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Бокові подушки безпеки (на фото вони
показані розкритими разом із подушкамишторками безпеки) призначені для захисту
таза й грудної к літки водія та інших
пасажирів у разі бокового зіткнення.

ФРОНТАЛЬНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ

ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ

КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ

Подушка безпеки водія знаходиться під накладкою рульового колеса, а подушка
безпеки пасажира — в панелі приладів. За потреби її можна відключити, коли
на переднє пасажирське сидіння встановлюється дитяче крісло безпеки.

Розкриваючись, подушки-шторки створюють «повітряну
завісу», яка захищає водія та пасажирів на передніх
та крайніх задніх сидіннях від травм голови.

Колінна подушка безпеки, розташована під
рульовою колонкою, забезпечує захист колін
і гомілок водія.

Безпека

Безпека

ПОВНА
БЕЗПЕКА

ПОТУЖНІСТЬ
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СИЛА
ВІД ПРИРОДИ

У кожної родини своя історія подорожей: часті поїздки в гори, кружляння
вуличками міста або експедиція в умовах бездоріжжя. Незалежно від Ваших
вподобань ми маємо альтернативні варіанти для задоволення найвибагливіших
потреб будь-якої родини. І за всіх умов Ви гідно оціните динамізм, поєднаний
із економною витратою палива.

Потужність

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ
Насолоджуйтеся високою потужністю Вашого автомобіля в комфорті та абсолютній
безпеці. Система динамічного керування шасі (DCC) постійно оцінює умови руху
(гальмування, прискорення, повороти) і відповідно реагує на їхню зміну, адаптуючи
характеристики системи амортизації та рульового керування. За допомогою меню
інформаційно-розважальної системи можна вибрати один із трьох режимів за Вашим
бажанням: Comfort (комфортний), Normal (звичайний) і Sport (спортивний).

ДВИГУНИ
Для тих, хто віддає перевагу бензиновому двигуну, пропонуємо
агрегат потужністю 132 кВт у поєднанні з системою повного привода.
А лінійка дизельних двигунів представлена агрегатами потужністю
110 кВт та 147 кВт також у комбінації з системою повного привода.

LAURIN &
KLEMENT
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ПРІЗВИЩА,
ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ
ВИКЛЮЧНО ПОВАГУ
СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Версія Laurin & Klement хизується особливими зовнішніми компонентами, зокрема
хромованими решіткою радіатора та декоративними нак ладками на вих лопні
труби. 19-дюймові або опційні 20-дюймові легкосплавні диски кольору антрацит
підкреслюють екск люзивність екстер’єру. Дизайн зовнішніх приладів освітлення —
це просто щось неймовірне. Світлодіодні матричні фари та світлодіодні задні ліхтарі
з динамічними покажчиками повороту входять до стандартного пакету.

Laurin & Klement

Вишуканість — це не просто вибір. Цей напис наповнює гордістю кожен
раз, коли Ви сідаєте в ŠKODA KODIAQ комплектації LAURIN & KLEMENT.
Автомобіль, дизайн якого наголошує на високій майстерності виконання
та нагадує про його походження, вирізняється неперевершеним комфортом
і досконалим рухом. Ця ексклюзивна версія, названа на честь наших
засновників, Laurin і Klement, продовжує давню традицію уважного ставлення
до найменших деталей та водночас не втрачає сучасності позашляховика.

ОНОВЛЕННЯ ДО РОЗКОШІ
НАЙВИЩОГО РІВНЯ
Під час оздоблення салону версії Laurin & Klement ми прагнули зробити
досконалою кожну деталь, чи то йшлося про комфортність керування,
чи розваги для пасажирів. Характерними особливостями салону є високоякісні
матеріали, широка лінійка стандартного обладнання та ексклюзивні деталі,
так як логотип Laurin & Klement, нанесений на кермо і оббивку сидінь.
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Оздоблення салону виконано в чорному або бежевому кольорі (як показано), а на шкіряній перфорованій оббивці
передніх сидінь, які додатково мають функцію вентиляції, вишитий логотип Laurin & Klement. Опційно пропонується
оздоблення Suedia чорного кольору для стелі. Вентильовані передні сидіння Ergo із перфорованою шкіряною
оббивкою, функцією масажу і регулюванням глибини подушки також передбачені як опція.

АКУСТИЧНА СИСТЕМА CANTON
Акустична система Canton із дванадцятьма
динаміками та потужністю 625 Вт входить
у стандартну комплектацію.

Laurin & Klement

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ ТА ОББИВКА СИДІНЬ

SPORTLINE

70

ПРАЦЮЙТЕ ВДОМА,
РОЗВАЖАЙТЕСЯ
БУДЬ-ДЕ

Стиль життя може змінюватися, але любов до спортивного
стилю — це назавжди. І ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
переконливо це доводить. Динамічний характер
і універсальність автомобіля з легкістю перетворюють
кожен поворот на захоплюючий віраж.

SportLine

СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Екстер’єр нового KODIAQ SPORTLINE вирізняється стильними елементами, зокрема глянцевою чорною окантовкою решітки радіатора,
корпусами зовнішніх дзеркал заднього огляду та рейлінгами на даху чорного кольору, шильдиками із написом SportLine на передніх
крилах, спеціальними чорними емблемами (ŠKODA, назва моделі або 4x4) та декоративними хромованими нак ладками на вих лопні
труби. Харизматичність моделі підкреслюють легкосплавні диски кольору антрацит (19-дюймові (стандарт) і 20-дюймові (опція)).

СПОРТ – У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
Кожна деталь нового KODIAQ SPORTLINE демонструє його енергійний
норов. Салон оздоблений високоякісним матеріалом і наповнений
ексклюзивними елементами в спортивному стилі, як наприклад,
логотип SportLine на кермі.
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Спортивні передні сидіння ідеально підкреслюють динамічний дизайн салону. Перфорована оббивка сидінь чорного
кольору, виготовлена зі Suedia/натуральної/штучної шкіри (як показано) і прикрашена сріблястою строчкою, —
це стандартний варіант. Опційно пропонується оздоблення Suedia чорного кольору для стелі. Перфорована оббивка
з натуральної/штучної шкіри (вентильовані передні сидіння з електроприводом регулювання положення, вк лючно
із регулюванням глибини подушки, а також функцією запам’ятовування положення сидіння) також передбачена як опція.

СПОРТИВНЕ КЕРМО
Ще більше задоволення від керуванням
автомобілем подарує багатофункціональне
спортивне кермо з оздобленням
з перфорованої натуральної шкіри,
декороване сріблястою строчкою.

SportLine

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ ТА ОББИВКА СИДІНЬ

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
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Стандартне обладнання версії Ambition передбачає 17-дюймові легкосплавні диски Mitykas,
світлодіодні фари спереду та світлодіодні задні ліхтарі з динамічними покажчиками повороту
та функцією привітання, систему запуску двигуна без ключа "Kessy GO", радіо SWING з Bluetooth,
двозонну систему кондиціювання повітря Climatronic, систему контролю дистанції позаду під час
паркування, передні сидіння з регулюванням поперекової опори, підлокітники зі строчкою
на панелях дверей, відділення для зберігання парасолі всередині передніх дверей (включно
із парасолею), тканинні килимки, відділення Jumbo Box із тримачем для напоїв та розеткою 12 В,
задній підлокітник із тримачем для напоїв і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK/GREY

ІНТЕР’ЄР AMBITION MOCCA

Оздоблення Alu brushed
Тканинна оббивка

Оздоблення Alu brushed
Оббивка з тканини/Suedia/штучної шкіри (пакет Eco)

Індивідуалізація

Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
AMBITION
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ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK

Оздоблення Alu brushed
Оббивка з Suedia/натуральної шкіри/штучної шкіри

Оздоблення Alu brushed
Оббивка з натуральної шкіри/штучної шкіри

Індивідуалізація
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Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK

83

82

Стандартне обладнання версії Style передбачає 18-дюймові легкосплавні диски Elbrus, хромовану
окантовку бокових вікон, зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом регулювання
та функціями підігріву і складання, рейлінги на даху сріблястого кольору, накладки на пороги
передніх дверей, систему KESSY (система санкціонованого доступу та запуску двигуна без ключа),
асистент автоматичного керування дальнім світлом фар, інформаційно-розважальну систему Bolero
із 8-дюймовим дисплеєм, підсвічування простору перед сидіннями на рівні ніг, атмосферну підсвітку
салону, 2-спицеве багатофункціональне шкіряне кермо для радіо і телефона з підігрівом, систему
контролю дистанції спереду та позаду під час паркування, і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE MOCCA

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK

Оздоблення Linear Diamonds
Оббивка з тканини/Suedia/штучної шкіри (пакет Eco)

Оздоблення Linear Diamonds
Оббивка з Suedia/натуральної шкіри/штучної шкіри

Індивідуалізація

Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
STYLE
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ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK

Оздоблення Linear Diamonds
Оббивка з натуральної шкіри/штучної шкіри

Оздоблення Linear Diamonds
Оббивка перфорована/з натуральної шкіри/штучної шкіри,
вентильовані передні сидіння Ergo

Індивідуалізація

84
Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
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Стандартне обладнання версії Laurin & Klement передбачає 19-дюймові легкосплавні колісні диски
Sirius кольору антрацит, тоновані вікна SunSet, світлодіодні матричні фари, систему контролю дистанції
попереду під час паркування, електропривод дверцят багажного відділення, світлодіодний пакет
(включно із освітленням салону, плафонами для читання тощо), передні сидіння з електроприводом
керування й функцією запам’ятовування положення, навігаційну систему AMUNDSEN, акустичну
систему Canton, систему Light Assist (з функціями Tunnel light, Coming home і Leaving home), огляд
простору Area View, прогресивний підсилювач рульового керування і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BEIGE INTERIOR

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BLACK

Оздоблення Piano black
Оббивка перфорована/з натуральної шкіри/штучної шкіри,
вентильовані передні сидіння

Оздоблення Piano black
Оббивка перфорована/з натуральної шкіри/штучної шкіри,
вентильовані передні сидіння

Опційно доступно зі стелею Suedia чорного кольору.

Індивідуалізація

Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
LAURIN &
KLEMENT
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Стандартне обладнання версії SportLine передбачає 19-дюймові легкосплавні диски Triglav
кольору антрацит, корпуси зовнішніх дзеркал заднього огляду чорного кольору, глянцеву
чорну окантовку решітки радіатора, тоновані вікна SunSet, сидіння водія з електроприводом
регулювання і функцією запам’ятовування положення, системою Driving Mode Select
(для 4x4 з режимом Off-Road), 3-спицеве спортивне багатофункціональне кермо
з підігрівом, світлодіодний пакет і багато іншого.

ІНТЕР’ЄР SPORTLINE

ІНТЕР’ЄР SPORTLINE

Оздоблення Carbon, black ceiling*
Оббивка з перфорованої Suedia/натуральної шкіри/штучної шкіри зі сріблястою строчкою
Спортивні передні сидіння

Оздоблення Carbon, стеля чорного кольору*
Оббивка з перфорованої натуральної шкіри/штучної шкіри зі сріблястою строчкою
Спортивні передні сидіння

* Опційно доступно зі стелею Suedia чорного кольору.

* Опційно доступно зі стелею Suedia чорного кольору.

Індивідуалізація

Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
SPORTLINE

Індивідуалізація

Style Beige
(натуральна шкіра/штучна шкіра)

Style Black (перфорована
натуральна шкіра/штучна шкіра),
вентильовані передні сидіння

Ambition і Style Black
(натуральна шкіра/штучна шкіра)

Style Black (перфорована
натуральна шкіра/штучна шкіра),
вентильовані передні сидіння

Ambition Black/Grey
(тканина)

Style Black
(тканина/натуральна шкіра/штучна
шкіра)*

Ambition і Style Black
(Suedia/натуральна шкіра/штучна
шкіра)

Ambition і Style Black/Mocca
(тканина/Suedia/штучна шкіра)

Active Grey (тканина)

Індивідуалізація

* M-Packet

ОББИВКА

Style Beige (перфорована
натуральна шкіра/штучна шкіра),
вентильовані передні сидіння
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LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

Індивідуалізація
MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

GRAPHITE GREY METALLIC

MOON WHITE METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ КУЗОВА
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20-дюймові легкосплавні колісні
диски VEGA, антрацит

19-дюймові легкосплавні колісні
диски PROCYON з аеродинамічними
ковпаками (антрацит)

19-дюймові легкосплавні колісні
диски PROCYON з аеродинамічними
ковпаками (чорні матові)

19-дюймові легкосплавні колісні
диски PROCYON з аеродинамічними
ковпаками (чорний металік)

19-дюймові легкосплавні колісні
диски CRATER, чорні

19-дюймові легкосплавні колісні
диски TRIGLAV

19-дюймові легкосплавні колісні
диски TRIGLAV, чорні

19-дюймові легкосплавні колісні
диски CURSA, антрацит

18-дюймові легкосплавні колісні
диски TRINITY, антрацит

18-дюймові легкосплавні колісні
диски TRINITY

18-дюймові легкосплавні колісні
диски ASKELLA, антрацит

18-дюймові легкосплавні колісні
диски ELBRUS

17-дюймові легкосплавні колісні
диски MITYKAS

17-дюймові сталеві колісні диски
з ковпаками BORNEO

* Інформацію щодо колісних дисків для версій Laurin & Klement і SportLine, а також доступність представлених
варіантів, можна отримати з відповідних каталогів, на нашому вебсайті або у партнерів ŠKODA.

Індивідуалізація

Індивідуалізація

КОЛІСНІ ДИСКИ*
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,0 TSI / 132 кВт 4x4
(DQ500-7A)

2,0 TDI CR/ 110 кВт 4X4
(DQ381-7A)

2,0 TDI CR/ 147 кВт 4x4
(DQ381-7A)

ДВИГУН

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим тиском

Дизельний із турбонаддувом, система безпосереднього
впорскування під високим тиском Common Rail

Дизельний із турбонаддувом, система безпосереднього
впорскування під високим тиском Common Rail

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

4/1984

4/1968

4/1968

132 (180)/3900–6000

110 (150)/3000–4200

147 (200)/3500–4200

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

320/1400–3940

360/1700–2750

400/1750–3000

Екологічний стандарт

EU6W

EU6AP

EU6AP

Паливо

Неетилований бензин, RON/ROZ мін. 95

Дизельне паливо, CZ 51

Дизельне паливо, CZ 51

ПОТУЖНІСТЬ

Прискорення 0–100 км/год (с)

Габаритні розміри

Тип

5/7-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

4697/1882

Коефіцієнт лобового опору CW

0,312–0,358 — залежно від моделі двигуна/версії обладнання

Висота (мм)

1681

Діаметр розвороту (м)

12,2

Колісна база (мм)

2790

Колія передня/задня (мм)

1585/1575
193; 4x4: 192

Шасі

Макс. потужність/Оберти (кВт (к. с.)/хв-1)

Максимальна швидкість (км/год)

Кузов

206 (204)

200 (200)

8,2 (8,4)

9,6 (9,8)

Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором

Дорожній просвіт (мм)

Задня вісь

Багатоважільна підвіска з поздовжнім і поперечним важелями та торсіонним стабілізатором

Внутрішні розміри

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

Ширина салону, передня/задня частина (мм)

1527/1510 (1527/1511/1270)

– передні гальма

Дискові із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Корисна висота салону, передня/задня частина (мм)

1059/1014 (1059/1015/905)

– задні гальма

Дискові

Об’єм багажного відділення (макс., л)

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

без запасного колеса, зі спинками задніх сидінь –

Диски

7.0J x 17"

піднятими/складеними***

835/2065 (270/765/2005)

Шини

215/65 R17

Об’єм паливного бака (л)

58

218 (216)
7,7 (7,8)

– заміський цикл

6,9 (6,9–7,0)

4,6–4,7 (4,6–4,7)

4,7–4,8 (4,8–4,9)

– комбінований цикл

8,1 (8,1–8,2)

5,1–5,2 (5,1–5,2)

5,4 (5,4–5,6)

Викиди CO2 (г/км)*

186,2 (187–189,3)

134–137 (134–138)

142–143 (143–146)

Діаметр розвороту (м)

12,2

12,2

12,2

Тип

4x4

4x4

4x4

Зчеплення

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням)

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням)

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним
керуванням

Трансмісія

Автоматична DSG 7-ступінчата

Автоматична DSG 7-cтупінчата

Автоматична DSG 7-cтупінчата

ПРИВОД

1585
2087

720 л
1165

897

2790

1009

1765–1843 (1807–1882)

544–652 (592–642)

518–523 (578–606)

516–522 (587–602)

Загальна вага (кг)**

2375–2400 (2402–2485)

2430 (2525–2550)

2410 (2510–2529)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

750

750

750

Навантаження причепа з гальмами
(нахил — 12 %) (макс., кг)

2200 (2000)

2300–2500 (2000)

2300–2500 (2000)

Об’єм паливного бака (л)

58

58+18 SCR

58+18 SCR

1575
1882
* Світова уніфікована процедура випробування легкових автомобілів.
** Залежно від обладнання.

( ) — Для 7-місної версії двигуна.
Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 18 л.

*** Залежно від положення спинки сидіння та змінюваного положення заднього сидіння.

Технічні характеристики на малюнках стосуються 5-місної версії автомобіля. Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від об’єму двигуна.
Габаритні розміри 7-місної версії зазначені в таблиці «Технічні характеристики» (див. вище).

Технічні характеристики

1785–1856 (1829–1898)

1004

1702 (1748)

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове
обладнання (кг)

1510

4697

Споряджена маса (у стандартній версії, вага
водія — 75 кг) (кг)**

1527

Технічні характеристики

ВАГА

1014

6,5 (6,5–6,6)

19 ,1°

6,0–6,1 (6,0–6,2)

1681

10,2 (10,2–10,3)

15,8°

– міський цикл

1059

Витрата палива 99/100 (л/100 км)*

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);
Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир:
«Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; Краматорськ: «Талісман»,
(06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький: «Авто-Шанс»,
(0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь: «Інтеравто
Маріуполь», (095) 284 4000; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачево: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332;
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 705 8855; Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Рівне: «Вік-Експо»,
(0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків»,
(057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; Херсон: ТОВ «Автоцентр Херсон», (050) 318 8804; (050) 412 4400; Хмельницький: Торговий дім
«Євромоторс», (0382) 71 5000; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.08.2021.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.
www.skoda-auto.ua

