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  MAAK KENNIS 
   MET EEN GEHEEL 
        NIEUWE SUV 



De ŠKODA KODIAQ is klaar voor het zware werk en laat 
daar geen misverstand over bestaan. De stoere, kracht 
uitstralende KODIAQ is stevig gebouwd. De scherpe 
lijnen van de nieuwe ŠKODA designtaal maken hem 
onderscheidend, krachtig en tijdloos. Of u hem nu in 
zijn geheel bekijkt of in detail, vorm en functie sluiten 
perfect op elkaar aan. 

STOER EN RObuuST
  MAAK KENNIS 
   MET EEN GEHEEL 
        NIEUWE SUV 





Full-LED-koplampen
De LED-koplampen lijken op geslepen kristallen, maar dan met 
uiterst geavanceerde technologie. Het licht is krachtig en het 
Adaptive Frontlight System (AFS) past de lichtbundel aan de 
omstandigheden aan. In de stad, op de snelweg of met slecht  
weer schijnt de KODIAQ altijd met het juiste licht. De dagrij- 
verlichting werkt met een fraaie LED-strip, wat meteen een 
opvallende indruk maakt.

LED-achterlichten
Dankzij de herkenbare C-vorm van de achterlichten is ook 
in het donker direct zichtbaar dat de KODIAQ een ŠKODA is. 
De lichtunits lopen door in de spatborden, voor een veilige 
markering van de zijkant.







Waar u ook gaat met de KODIAQ, u bent overal connected. 
Dankzij ŠKODA CONNECT is hij altijd online en dat is niet 
alleen handig voor entertainment, navigatie en informatie, 
maar ook om assistentie op te roepen.

STAY CONNECTED
ASSiSTENTiE OpROEpEN

SmartLink
Koppel smartphones via MirrorLink®, Apple 
CarPlay of Android Auto aan de KODIAQ en 
gebruik vertrouwde telefoonapps via het 
scherm van de navigatie. ŠKODA SmartLink 
maakt het mogelijk.*

Tablethouder
Simply Clever: met de speciale houder is een 
tablet aan de rugleuningen van de voorstoelen of 
middenarmsteun achterin vast te maken. In combinatie 
met het Columbus infotainmentsysteem wordt de 
tablet meteen verbonden met de snelle 4G-verbinding 
in de KODIAQ.

* Kijk op onze website voor de 
gebruiksvoorwaarden en de 
compatibiliteit van SmartLink.



ŠKODA CONNECT – Google Street View
Handig bij nieuwe reisbestemmingen: oriënteer u met de 
ingebouwde Google Street View-verbinding alvast op de  
situatie op de aankomstlocatie.

Phone Box - Draadloos opladen
Draadloos uw telefoon opladen en draadloos 
het ontvangstsignaal versterken: in de Phone 
Box in de middenconsole ligt uw smartphone 
veilig, terwijl de batterij vol blijft en het 
ontvangst zo goed mogelijk is.

ŠKODA CONNECT – Weer
Bekijk de weersverwachting voor uw huidige locatie of 
reisbestemming, met duidelijke pictogrammen. Zon of regen,  
u weet waar u aan toe bent.

ŠKODA CONNECT – Parkeerlocatie
Handig in een onbekende stad: bekijk op uw smartphone waar 
uw KODIAQ geparkeerd staat, inclusief aanvullende informatie 
zoals het adres en de parkeerduur.

ŠKODA CONNECT – SOS-knop
De KODIAQ kan zelf een noodoproep 
versturen, bijvoorbeeld na een ongeval. Dan 
worden snel de hulpdiensten gealarmeerd. 
Met de rode knop is via het call center ook 
zelf hulp in te schakelen.



pRAKTiSCH 
pERFECT

Wegklapbare trekhaak
Met een druk op de knop vanuit de 
bagageruimte beweegt de trekhaak 
onder de bumper vandaan. Afhankelijk 
van de gekozen motor bedraagt het 
trekgewicht van de KODIAQ maximaal 
2.500 kg.

Virtual pedal
Laat de achterklep openen door uw voet 
onder de achterbumper te bewegen. De 
virtual pedal is leverbaar in combinatie 
met de elektrisch bedienbare achterklep 
en KESSY (Keyless Entry, Start and exit 
System).

Elektrisch bedienbare achterklep
De achterklep opent en sluit 
elektrisch met een druk op de knop 
op de afstandsbediening. Sluiten kan 
ook met een knop in de achterklep. 
De openingshoogte is instelbaar, 
bijvoorbeeld om deze op uw lengte of  
op de garagehoogte af te stemmen.

Praktische functies maken het u extra gemakkelijk. De KODIAQ 
blinkt uit in slim gebruiksgemak. Geen ingewikkelde zaken met 
een dik instructieboekje, maar praktische dingen die u elke dag 
waardeert. De ŠKODA slogan luidt niet voor niets: ‘Simply Clever’.



Automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving
Geniet van het rijcomfort met de snel en vloeiend schakelende 
7-traps DSG-automaat. Dankzij 4x4 kunt u ook buiten de 
gebaande paden treden. 

3-zone Climatronic
Deze state of the art 
airconditioning werkt met 
3 klimaatzones: voor de 
bestuurder, voorpassagier en 
achterpassagiers. Voor elke 
zone is de temperatuur apart 
in te stellen. De geïntegreerde 
vochtsensor voorkomt dat 
ramen beslaan.

360-graden camerabeeld
Alle camerabeelden op de auto worden slim samengevoegd om 
360 graden rondom te kunnen kijken. Handig om dat lage paaltje, 
het spelende kind of het nieuwsgierige hondje op te merken.

Ingebouwde paraplu’s
In de voorportieren zitten opbergruimtes met daarin een KODIAQ 
paraplu. Deze ingenieuze vakken laten regendruppels aan de 
onderkant uit de auto verdwijnen. Simply Clever!

Dynamic Chassis Control
Met het adaptieve onderstel 
kan met een druk op de knop 
de rijkarakteristiek aangepast 
worden.



ŠKODA kan voor u veel betekenen op 
de drukke zaterdag.  In de KODIAQ is 
standaard plek voor 5, maar met de  
derde zitrij kunnen er zelfs 7 familie-
leden, teamleden of  vrienden mee. Het 
praktische, elegant ontworpen interieur  
is een fijne plek om samen kilometers in  
af te leggen.

RuiMTE  
TE OVER





Ouders, kinderen, honden, knuffelberen, speelgoed, bagage en nog veel meer: de KODIAQ 
weet moeiteloos raad met elk gezin. Het ruime en praktische interieur kan tegen een 
stootje. Precies zoals u van een stoere alleskunner verwacht.

GEZiNSVRiENDELiJK

Slaapcomfort Pakket
Speciale hoofdsteunen met slaapstanden die het hoofd 
ondersteunen, maken slapen achterin een stuk comfortabeler. 
Ideaal tijdens een lange reis. Een heerlijk warme en zachte deken 
maakt het reiscomfort compleet.

Middenarmsteun met groot opbergvak
Onder de middenarmsteun voorin zit een groot opbergvak.  
Ideaal om apparatuur veilig in weg te leggen of eten en drinken 
koel en vers te houden.

Deurbeschermers
Nooit meer problemen bij krap parkeren met de kunststof 
beschermstrips. Bij het openen van de portieren schuiven 
kunststof beschermstrips over de randen. Die beschermen de 
KODIAQ en andermans auto tegen deukjes en krassen in de lak. 
Ideaal in krappe parkeervakken.



Elektrische kindersloten
Er zitten elektrisch bedienbare kindersloten in de 
achterportieren en op de portierramen achterin.  
Een druk op de knop volstaat om de sloten te activeren.

Veilig voor kinderen, praktisch voor ouders
Dankzij de hogere zitpositie, grote achterportieren en royale 
ruimte kunnen ouders kinderen eenvoudig in hun ISOFIX-
autostoeltje zetten.

Forse bagageruimte 
Achter de 5de deur gaat de grootste bagageruimte in zijn klasse schuil. In 5-zits configuratie bedraagt  
het bagagevolume 720 liter. Met neergeklapte achterbank groeit dit tot maar liefst 2.065 liter.



De KODIAQ ontleent zijn naam aan de 
indrukwekkende Kodiak beren die leven op  
het gelijknamige eiland bij Alaska. Deze ruige  
en sterke terreinmeesters waren de inspiratie  
voor onze nieuwste SUV.









ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke
producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van
de levenscyclus van zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van
geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment
die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Voor
antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije
kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel
benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie.
Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en
voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze
gecombineerde inspanningen is dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle
technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor
het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud
van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit  
en tevredenheid van onze klanten.

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving,  
technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van 
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke  
verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct 
doorvoert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigen. Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe 
ontwikkelingen, prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse 
accessoires, kunt u contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn,  
verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de bijdrage  
aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.

Uw ŠKODA-dealer:

www.skoda.nl facebook.com/skodaNL

SK
O

16
B

20
0


