
KODIAQ
STYLE 
2,0 TSI 140 kW 7° Automat 4x4

Celková cena

36 717 €

Ceny Cena

KODIAQ / 2,0 TSI 140 kW 7° Automat 4x4 36 060 €
Čierna Magic metalíza 657 €
Alloy wheels 7J x 18 "ELBRUS" 0 €
Čierny 0 €

Celková cena nakonfigurovaného vozidla 36 717 €

ŠKODA Connect – Care Connect + Infotainment Online

Tísňové volání – doba platnosti 14 let

Tísňové volání

Proaktivní servis – doba platnosti 14 let

Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu

Vzdálený přístup k vozidlu – doba platnosti 1 rok
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Parkovací místa
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online

(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originálním alarmem.
Infotainment Online – doba platnosti 1 rok*

Dopravní informace online
Moje zvláštní cíle
Import cílů online
Vyhledávání zvláštních cílů online (textově)
Počasí
Zprávy
Parkoviště
Čerpací stanice
Import trasy online
Aktualizace map online (2)
Vyhledávání zvláštních cílů online (hlasově) (2)
Gracenote® (2)

(2) Dostupné pouze pro navigační systém Columbus.
Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem (Amundsen

nebo Columbus). Kromě toho potřebujete mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon), které je

schopné fungovat jako mobilní wi-fi hotspot. Alternativně je možné volbou telefonního rozhraní

„Business“ použít mobilní telefon s funkcí remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM-kartu s

hlasovými a datovými službami. Služby ŠKODA Connect Infotainment Online jsou dostupné pouze

s existující nebo separátně uzavřenou smlouvou o poskytování mobilních telekomunikačních služeb

mezi Vámi a Vašim mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí příslušnou mobilní sítí. Přijímáním

balíčků dat z internetu mohou v závislosti na Vašem mobilním tarifu a zejména při provozu v

zahraničí vzniknout dodatečné náklady (např. roamingové poplatky). Vzhledem k objemu dat při

využívání služeb ŠKODA Connect Infotainment Online se naléhavě doporučuje sjednání

neomezeného datového tarifu s Vaším mobilním operátorem!

Dostupnost služeb Proaktivního servisu, Vzdáleného přístupu a Infotainment Online může být v té

které zemi různá. Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla.

Při používání služeb je také potřebné datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet,

PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není zahrnuto v rámci služby. Bližší informace

o službě naleznete na[ www.skoda-auto.com ](https:// www.skoda-auto.com)a u Vašeho

autorizovaného partnera ŠKODA.

Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se

společností ŠKODA AUTO, a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po

předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla na www.skoda-connect.com. Služba

Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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Vybraná doplnková výbava Cena

Vybrané služby Cena

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0 €
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Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort
Elektrické rozhranie pre externé použitie, USB (možnosť pripojenia iPod)

Tónované sklá

Bočný airbag vpredu, hlavový airbag

Elektronický stabilizačný systém ESP

Hlavové opierky predu

Hlavové opierky vzadu - 3 ks

Kontrola tlaku v pneumatikách

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Asistent rozjazdu

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Sada na opravu pneumatík

Start/Stop systém s rekuperáciou

Vrstvené tónované predné sklo

Zakrytie batožinového priestoru

Škrabka na ľad na veku palivovej nádrže

Rádio "BOLERO" / Navigácia "AMUNDSEN"

Climatronic

Lakťová opierka vpredu

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu

Osvetlenie batožinového priestoru

Sieťový program

Vystražné svetlá v predných dverách

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Vyhrievanie predných sedadiel

Zadné operadlá a sedadlo delené, sklopné

Tempomat

Care Connect + Infotainment Online

2 svetlá na čítanie vpredu, 2 vzadu

Alarm

Centrálne zamykanie "Keyless-Entry"

El. nastaviteľné sedadlo vodiča

Full LED hlavné svetlomety s AFS

Hmlové predné svetlomety s funkciou "Corner"

Farebný Maxidot
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Navi Amundsen

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Poťah sedadiel - látka

Strešný nosič

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťov el nastaviteľné, vyhrievané s automatickým stmavovaním

Exteriér
Front asistant

TOP LED zadné svetlomety

Interiér
Hlavica radiacej páky z kože

Prahové nástupné lišty

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Chromový paket

Dekoračné obloženie

Galéria
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Galéria
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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.

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.

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

ŠKODA ID: C6MAYWYK

Uložené: 27. 6. 2019, 8:11

Strana 9 / 10



použitím tejto prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.

Ochrana osobných údajov

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. zaručuje všetkým užívateľom svojich internetových prezentácií

ochranu osobných údajov.

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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