
KODIAQ
Ambition
2.0 TDI 110 kW 7° Automat 

Emisie CO2 141 g/km  / Kombinovaná spotreba 5,4 l/100km

Ceny Cena

Vaša konfigurácia 37 500 €
Vybraná doplnková výbava a služby 1 953 €

Celková cena 39 453 €
Mesačná splátka * 354,39 €

 

PRÁVNE INFORMÁCIE, VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Ceny vozidiel
Uvedená ponuka je iba indikatívna a nie je návrhom ( ponukou) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka. Aktuálnu cenu a špecifikáciu vybraného modelu vám na požiadanie oznámi váš autorizovaný predajca
vozidiel ŠKODA.
Bonus sa vzťahuje len na ponuku akčných modelov. Podrobné informácie o možnosti uplatnenia bonusu vám
poskytne ktorýkoľvek autorizovaný predajca ŠKODA.
Technické dáta
Vzhľadom k dosiaľ neukončenému procesu typového schvaľovania niektorých vozidiel či niektorých ich variant nie sú
pre niektoré vozidlá či ich varianty k dispozícii hodnoty spotreby pohonných hmôt a emisií CO₂ podľa osvedčenia o
schválení typu vozidla. Tieto hodnoty preto nemôžu byť v tejto chvíli v konfigurátore uvedené. Účelom konfigurátora
nie je ponúkať zobrazované vozidlá na predaj alebo ich propagovať, ale umožniť užívateľom zostaviť si v prostredí
konfigurátoru vozidlo podľa svojich predstáv a želaní. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, obráťte sa, prosím, na
autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA.
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Hodnoty technických dát uvádzaných v aplikácii konfigurátora boli zistené podľa pravidiel a za podmienok stanovených
právnymi a technickými predpismi pre určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel.
Možnosti financovania
Príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku
spotrebiteľského úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna
ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta splácať ním zvolený finančný produkt a klientom
predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o.
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím
stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu
značky ŠKODA vo vašom okolí.
Uvedené údaje, použité fotografie
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, farieb a technických dát modelov tu zobrazených a
opísaných bez predchádzajúceho upozornenia. Použité obrázky sú ilustračné a majú len informatívny charakter.
Internet, softvér
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím tejto
prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.
ŠKODA Connect – Digitálne služby
Objednávate a kupujete výhradne hardvér nevyhnutný na používanie služieb ŠKODA Connect vo vybranom vozidle
ŠKODA.
Počiatočné obdobie služieb poskytované bezplatne spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s.:

iV Služby na diaľku – 10 rokov
Vzdialený prístup Citigo iV – 10 rokov
Care Connect: Proaktívne služby – 10 rokov
Care Connect: Vzdialený prístup – 1 rok
Care Connect Enyaq: Vzdialený prístup – 3 roky
Infotainment Online – 1 rok (ak je vo výbave vozidla)
Infotainment Online Enyaq – 3 roky (ak je vo výbave vozidla)
Emergency Call -  10 rokov

Podrobnosti o službách SKODA Connect a ich výhodách nájdete na Stránke dostupnosti
Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke ŠKODA Connect, cez
 mobilnú aplikáciu, alebo priamo v Infotainmente vozidla po jeho dodaní.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, je závislá aj od modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Uvedené služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke ŠKODA
Connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
Služba eCall / Emergency Call je vždy aktívna od dodania vozidla bez potreby registrácie.
Copyright
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie materiálov a ďalšieho obsahu je možné len v
prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené. Kopírovanie a šírenie obsahu v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu
autorov nezákonné.
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Vybraná doplnková výbava a služby PR. Cena

Farba
Biela Moon metalíza 2Y2Y 657 €

Kolesá
Disky TRINITY z ľahkej zliatiny 7J x 18" – leštené GPJLPJL 96 €

Interiér
Čierny AD

Praktická výbava a príslušenstvo
Príprava pre ťažné zariadenie MAHV1M5 199 €
Rezerva na oceľovom disku (dojazdová) GPJDPJD 152 €
Disky TRINITY z ľahkej zliatiny 7J x 18" – leštené GPJLPJL 96 €

Pakety
Ambition Plus GWS2WS2 849 €

– Disky ELBRUS z ľahkej zliatiny 7J × 18
– Alarm so Safe systémom
– KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie
– Parkovacie senzory vpredu

PR NUMBERS NS733D/MASGEA4\GYO2YO2, 2023, AD, 2Y2Y, MAHV1M5, GPJDPJD, GPJLPJL,
GWS2WS2

Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

-

eCall+ súkromné tiesňové volanie

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort

Tónované sklá
Bočný airbag vpredu, hlavový airbag
Hlavové opierky predu
Hlavové opierky vzadu - 3 ks
Kontrola tlaku v pneumatikách
Predné hmlové svetlá

El. prídavné kúrenie
ESC
CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizácia
Lakťová opierka vpredu
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmavovaním
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Osvetlenie batožinového priestoru
*Parkovacie senzory vzadu
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
Asistent rozjazdu
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
*Sada na opravu pneumatík
Start/Stop systém s rekuperáciou
Strešný nosič - čierny
Vrstvené tónované predné sklo
Zakrytie batožinového priestoru
Škrabka na ľad na veku palivovej nádrže
FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora
núdzového brzdenia a PEDESTRIAN MONITOR

Vonkajšie spätné zrkadlá, el. sklopné, nastaviteľné a
vyhrievané
Vyhrievanie predných sedadiel
Zadné operadlá a sedadlo delené, sklopné
Tempomat
Odkladacie schránky pod prednými sedadlami
Care Connect + Infotainment Online
DAB - digitálny radiopríjem
Slnečná clona s make-up zrkadlom, osvetlená u vodiča
a spolujazdca
USB vpredu
Kotúčové brzdy vzadu
LED hlavné svetlomety
Poťah sedadiel - látka
Virtuálny kokpit 8"

Exteriér

Ozdobné lišty čierne
*Pneumatiky 215/65 R17

*Disky MITYKAS z ľahkej zliatiny 7J x 17"
FULL LED zadné svetlomety s dynamickými
ukazovateľmi smeru

Interiér

Hlavica radiacej páky z kože
Prahové nástupné lišty

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu
2-ramenný kožený multifunkčný volant

* Táto položka je nahradená položkou v doplnkovej výbave
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Galéria
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ŠKODA Connect – Digitálne služby
Objednávate a kupujete výhradne hardvér nevyhnutný na používanie služieb ŠKODA Connect vo vybranom vozidle
ŠKODA.
Počiatočné obdobie služieb poskytované bezplatne spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s.:
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iV Služby na diaľku – 10 rokov
Vzdialený prístup Citigo iV – 10 rokov
Care Connect: Proaktívne služby – 10 rokov
Care Connect: Vzdialený prístup – 1 rok
Care Connect Enyaq: Vzdialený prístup – 3 roky
Infotainment Online – 1 rok (ak je vo výbave vozidla)
Infotainment Online Enyaq – 3 roky (ak je vo výbave vozidla)
Emergency Call -  10 rokov

Podrobnosti o službách SKODA Connect a ich výhodách nájdete na Stránke dostupnosti
Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke ŠKODA Connect, cez
 mobilnú aplikáciu, alebo priamo v Infotainmente vozidla po jeho dodaní.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, je závislá aj od modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Uvedené služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke ŠKODA
Connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
Služba eCall / Emergency Call je vždy aktívna od dodania vozidla bez potreby registrácie.
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Energetický štítok

Disky TRINITY z ľahkej zliatiny 7J x 18" – leštené

Bridgestone 235/55 R18 100V

BRIDGESTONE 18667

C1235/55 R18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/RQqJ0Iw3
bxcQX/I7+Rk4/g==

Continental 235/55 R18 100V

Continental 0358233

C1235/55 R 18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/nqSbw05r
CjUF4Cbr9oGlVQ==

Pirelli 235/55 R18 100V

PIRELLI 38301

C1235/55R18 100 V

70 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/kue3vBGE
1CqEL9lWMqGPpQ==
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Pirelli 235/55 R18 100V

PIRELLI 38301

C1235/55R18 100 V

70 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/kue3vBGE
1CqEL9lWMqGPpQ==

Bridgestone 235/55 R18 100V

BRIDGESTONE 18667

C1235/55 R18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/RQqJ0Iw3
bxcQX/I7+Rk4/g==

Continental 235/55 R18 100V

Continental 0358233

C1235/55 R 18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/nqSbw05r
CjUF4Cbr9oGlVQ==
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Disky ELBRUS z ľahkej zliatiny 7J × 18

Bridgestone 235/55 R18 100V

BRIDGESTONE 18667

C1235/55 R18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/RQqJ0Iw3
bxcQX/I7+Rk4/g==

Continental 235/55 R18 100V

Continental 0358233

C1235/55 R 18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/nqSbw05r
CjUF4Cbr9oGlVQ==

Pirelli 235/55 R18 100V

PIRELLI 38301

C1235/55R18 100 V

70 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/kue3vBGE
1CqEL9lWMqGPpQ==
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Pirelli 235/55 R18 100V

PIRELLI 38301

C1235/55R18 100 V

70 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/kue3vBGE
1CqEL9lWMqGPpQ==

Bridgestone 235/55 R18 100V

BRIDGESTONE 18667

C1235/55 R18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/RQqJ0Iw3
bxcQX/I7+Rk4/g==

Continental 235/55 R18 100V

Continental 0358233

C1235/55 R 18 100 V

71 dB

Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/nqSbw05r
CjUF4Cbr9oGlVQ==

Z dôvodu splnenia informačnej povinnosti sú tu uvedené informácie o označenie všetkých typov pneumatík, ktoré
môžu byť na vozidle namontované priamo vo výrobe.

Povinnosť označovaní pneumatík sa vzťahuje na pneumatiky kategórií C1, C2 a C3. Nariadenie sa nevzťahuje na
náhradné pneumatiky pre dočasné použitie typu T.
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