
Onze grote SUV met plek voor zeven 

Kodiaq



4 jaar garantie
We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw Škoda rijdt. Daarom heb je 
op jouw Škoda maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode 
geen zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd 
genieten van je Škoda.

De standaard 2 jaar Škoda fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Škoda 
Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe Škoda 
modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in 
Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste 
tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie 
geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en 
met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie 
blijft van toepassing zolang er door de fabriek voorgeschreven onderhoud en 
reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Škoda Service partner binnen 
Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel 
blijft de garantie op de auto behouden.
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Exterieur
Onze grote SUV 
De Kodiaq heeft alles wat een SUV op ieder 
terrein nodig heeft. Veiligheid, rijcomfort, optimaal 
zicht en een sportief uiterlijk. Ook met zijn 
uitgebreide standaarduitrusting zal de Kodiaq 
je niet teleurstellen. Zo is hij standaard voorzien 
van navigatie, cruise control en automatische 
airconditioning. Benieuwd? Ontdek de Kodiaq en 
personaliseer hem naar jouw eigen wensen. 

Ontdek de Kodiaq 
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SUV-Kenmerken 
 
De achterzijde van de Kodiaq is voorzien van een 
dakspoiler in glanzend zwart, die het karakteristieke 
uiterlijk van deze stoere SUV onderstreept. 
De robuuste bumper met het onderste deel in 
matzwart, benadrukt dat de Kodiaq zich uitstekend 
thuis voelt op ongebaande paden voor spannende 
off-road avonturen. Als je op zoek bent naar de best 
mogelijke off-road eigenschappen, raden wij de 
4x4-versie aan die verkrijgbaar is in benzinemotor. 

Full-LED matrixkoplampen 
De Full-LED matrixkoplampen zijn verkrijgbaar in twee 
verschillende soorten. De koplampen zijn uitgerust 
met LEDverlichting. Het Adaptive Frontlight System 
zorgt ervoor dat de koplampen zich automatisch aan de 
verkeerssituatie aanpassen.

Full-LED achterlichten  
De full-LED achterlichten van de Kodiaq zijn zowel 
stijlvol als efficiënt. Ze zijn nu voorzien van dynamische 
richtingaanwijzers, die je auto beter zichtbaar maken op de 
weg. Zodra je de auto ontgrendelt en vergrendelt wordt 
het dynamische welkomsteffect geactiveerd.
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Stijlvolle achterzijde
Met zijn imposante achterzijde 
toont de auto duidelijk het sterke 
karakter van een SUV. De unieke 
exterieurelementen geven de  
auto een sportieve uitstraling.  
De achterzijde is voorzien van  
logo's in zwart (zoals Škoda, 
de modelnaam of 4x4), een 
robuuste bumper met zwarte 
diffusor en decoratieve chromen 
uitlaatsierstukken. Het sportieve 
uiterlijk van de auto wordt verder 
geaccentueerd door getinte  
SunSet-ruiten, die het interieur  
ook beschermen tegen  
oververhitting als het zonnig is.

Stijl en functionaliteit
De sportieve Kodiaq Sportline is niet alleen van binnen, maar ook 
van buiten extra sportief. Dit zie je onder andere terug in de zwarte 
spiegelkappen, dakrailing, sideskits en grille. Ook zijn er subtiele Sportline-
badges aangebracht. De exterieurelementen vormen een harmonieus 
geheel en stralen robuustheid met een vleugje elegantie uit.
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Interieur Ontdek de Kodiaq 

Standaard rijk uitgerust
Kies het interieur dat bij jou past. De Kodiaq heeft 
met een derde zitrij, plek voor nog meer passagiers. 
Zo kun je met maximaal 7 personen op pad.  Met 
de LED-sfeerverlichting kun je de kleur van de 
interieurverlichting aanpassen naar jouw eigen 
wensen. Er zijn tien kleuropties beschikbaar. 
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7-zits interieur
De Kodiaq is leverbaar met een derde zitrij, zodat hij met gemak zeven 
personen kan vervoeren. Dit betekent dat er twee extra zitplaatsen 
beschikbaar zijn met een apart neerklapbare rugleuning. Bij gebruik van de 
derde zitrij moet de bagageruimteafdekking worden verwijderd. Deze kan 
onder de dubbele bagageruimtevloer worden opgeborgen in een speciaal 
hiervoor bedoelde opbergruimte. Ook de achterste passagiers zijn niet 
vergeten. Zij kunnen een drinkfles en smartphone kwijt in de 
opbergvakken in de zijwanden.

Ergonomische voorstoelen
Maximaal comfort voor de bestuurder en bijrijder is
gegarandeerd door de optionele elektrisch verstelbare
ergonomische voorstoelen met onder ander verstelbare
zitdiepte evenals een massagefunctie.
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Bagagenetten
Met de bagagenetten voorkom je dat de lading in de kofferbak 
gaat schuiven. Voor de Kodiaq is er een horizontaal net en twee 
verticale netten beschikbaar. Zo heb je altijd je spullen bij de hand. 

Dubbele bagageruimtevloer
De dubbele bagageruimtevloer maakt het laden van bagage
gemakkelijker en biedt extra opbergruimte wanneer de vloer 
op laadrandhoogte wordt geplaatst.

Capaciteit
De vijf-zitter biedt 835 liter of 2.065 liter na het
neerklappen van de achterbank (zie foto). De zeven-zitter
heeft meer opties: van 270 liter als alle stoelen bezet zijn  
tot 2.005 liter met de derde en tweede zitrij neergeklapt.

Parapluvak
In het bestuurdersportier zit een handig opbergvak 
met daarin een originele Škoda paraplu. Het 
parapluvak is zodanig ontworpen dat water naar 
buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.

Opbergvakken
In het dashboard vind je twee ruime opbergvakken.  
Het onderste vak kan worden voorzien van airconditioning.
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Telefoonoplader 
Met de telefoonoplader kun je jouw telefoon opladen zonder  
kabels. Je hoeft alleen nog maar je telefoon in de houder te 
leggen en de rest gaat vanzelf. 

Extra comfort achterin
Op het achterste gedeelte van de Jumbo Box bevindt zich 
een USB-C-poort zodat passagiers, die achterin de auto 
zitten ook hun telefoon kunnen opladen. 

Jumbo box
Dit ruime opbergvak bevindt zich tussen de twee 
voorstoelen. Je kunt hier kleine spullen in opbergen.  

Armsteun achter 
Ook aan de passagiers achterin is gedacht. Deze 
armsteun klap je eenvoudig uit de rugleuning.  
Je kunt er ook een fles inzetten zodat je ‘m ook  
als tafeltje kan gebruiken. 
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Sportieve details 
 
Elk detail van de Kodiaq Sportline weerspiegelt zijn energieke karakter. 
Het interieur wordt gekenmerkt door hoogwaardige materialen 
en exclusieve kenmerken in een sportieve stijl. De sportstoelen 
voorin, het sportstuur met Sportline-logo, de Carbon interieurlijsten, 
zwarte hemelbekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie, LED-sfeerverlichting en nog veel meer zijn standaard  
in deze uitvoering.

Stuurwiel / Virtual Cockpit
Het rijplezier wordt verhoogd door het multifunctionele lederen 
sportstuur. De optionele Virtual Cockpit, die gegevens van de
boordcomputer kan weergeven in combinatie met andere  
informatie, biedt vijf lay-outs (weergaven) die je kan bedienen  
via de “View”- knop op het stuurwiel.

Sportline interieur
Het Sportline interieur is standaard rijk uitgerust. 
De sportstoelen voorin geven extra steun voor de sportieve 
rijder en is in twee verschillende uitvoeringen beschikbaar. 

Welkomstlogo
De LEDs aan de onderzijde van de voorportieren projecteren 
de naam Škoda op de grond en verlichten zo het instapgebied.
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Škoda Connect
Maak kennis met Škoda Connect, de onlinediensten 
waarmee je meer uit je dag haalt! Met Škoda 
Connect kun je vanuit je huis zien of je auto op slot 
zit, waar deze geparkeerd staat en nog veel meer. 
Met deze dienstenpakketten krijgt je auto een 
groot aantal nieuwe functies op het gebied van 
entertainment, gebruiksgemak en je persoonlijke 
veiligheid. Škoda Connect maakt het rijden in een 
Kodiaq nog comfortabeler en veiliger en is  
af- fabriek leverbaar.
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Altijd verbonden met 
jouw Škoda 
 
Maak kennis met Škoda Connect, de onlinediensten 
waarmee je meer uit je dag haalt! Met Škoda Connect 
kun je vanuit je huis zien of je auto op slot zit, waar 
deze geparkeerd staat en nog veel meer. Met deze 
dienstenpakketten krijgt je auto een groot aantal nieuwe 
functies op het gebied van entertainment, gebruiksgemak 
en je persoonlijke veiligheid. Škoda Connect maakt het 
rijden in een Škoda nog comfortabeler en veiliger en is  
af- fabriek leverbaar. Parkeerpositie 

Eenvoudig je auto terugvinden op een grote 
parkeerplaats? Je auto stuurt zijn locatiegegevens 
naar jouw telefoon zodat je via de Connect app, 
precies weet waar hij staat.

Kalender
Koppel eenvoudig je agenda aan je Google-account. 
Zo ben je altijd up to date, kun je onderweg je agenda 
checken en direct navigeren naar je bestemming waar  
je een afspraak hebt. 
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Assistentie-
systemen
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De slimmigheden van Škoda maken het 
dagelijks leven nog makkelijker
Extra experts in de auto. Je kunt onderweg van alles 
tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat de auto klaar 
is voor alle situaties die zich kunnen voordoen, zijn 
er extra assistenten met meerdere functies om de
bestuurder zo nodig te ondersteunen. 
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Ontdek alle slimme assistenten 
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Travel Assist
Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten
en zorgt ervoor dat je je veilig en comfortabel voelt, ongeacht waar
je rijdt. Een capacitief stuurwiel detecteert de handen van de 
bestuurder en biedt een interactieve interface met het systeem.  
Als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit 
door het stuurwiel gedetecteerd.

Predictive Adaptive Cruise Control
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning, GPS-
technologie en gedetailleerde informatie van het navigatiesysteem kan predictive 
adaptive cruise control de rijomstandigheden voor de komende 1 tot 2 kilometer 
voorspellen. Zo nodig kan het systeem automatisch de rijsnelheid aanpassen –  
gewoonlijk vóór een bocht of rotonde, of als je een gebied met een lagere snelheids-
limiet in rijdt. Het systeem verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid en verlaagt 
tegelijkertijd ook het brandstofverbruik.

Lane Assist+
Lane assist+ helpt je om de auto in het midden van de rijstrook te houden. Het is  
actief vanaf een snelheid van 60 km/h. Dit systeem kan ook de controle over de  
auto overnemen in het geval van rijstrookveranderingen bij wegwerkzaamheden.
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Traffic Jam Assist
Deze functie is ontworpen voor het rijden in files. In files neemt dit systeem tot een
snelheid van 60 km/h de bediening van gas- en rempedaal en stuurwiel over, waarna  
de Kodiaq zelfstandig optrekt, afremt en de juiste koers volgt. Als er bij snelheden tot  
30 km/h geen rijstroken worden gedetecteerd, of als er slechts één begrenzingslijn  
wordt gedetecteerd bij snelheden tot 60 km/h, volgt het Follow Drive-systeem de 
voorligger tot er weer wegbelijning is.

Traffic Jam Assist / Full-LED Matrixkoplampen 
De full-LED matrixkoplampen zijn uitgerust met matrixfunctie. Hiermee kan het
grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden.  
De matrixfunctie gebruikt een camera op de voorruit om de verkeerssituatie te 
beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te 
schakelen. Dankzij deze functie word je bovendien niet verblind door reflecterende 
materialen op bijvoorbeeld verkeersborden. De matrixfunctie maakt ook gebruik van 
informatie van het navigatiesysteem, zodat het grootlicht alleen wordt ingeschakeld  
als je buiten de bebouwde kom bent.

Crew Protect Assist 
Dit assistentiesysteem biedt extra bescherming voor bijrijders in kritieke situaties, die tot
een aanrijding of het over de kop slaan kunnen leiden, door de zijruiten tot op een kleine
spleet te sluiten, het schuif-kanteldak te sluiten en de veiligheidsgordels aan te spannen. 
De nieuwe geavanceerde versie van het systeem gebruikt radarsensoren voor en achter.

Emergency Assist 
Emergency Assist verkleint het gevaar voor een ongeval, wanneer de bestuurder
plotseling onwel wordt. Het systeem brengt de auto tot stilstand en schakelt de
alarmlichten in.
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Disclaimer afbeeldingen
* Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de 
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/
of zetfouten voorbehouden.

** Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave van de materialen kan variëren. 

*** Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal 
opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met je Škoda dealer.

**** De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Het is echter niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig, of niet actueel is. Je kunt aan deze brochure dan  
ook geen rechten ontlenen.

MyŠkoda App 
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠkoda en krijg op elk moment toegang tot 
belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.


