SKODA KODIAQ

רמת גימור

AMBITION
אביזרי בטיחות

אביזרי תפעול
⋅ מרימי שמשות  +נעילה מרכזית
⋅ ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
⋅ לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו ומחשב הדרך והטלפון
⋅ מראות צד מופעלות ומתקפלות חשמלית עם איתות מובנה ומפשיר אדים מובנה
⋅ כוונון גב תחתון וגובה במושבים הקדמיים
⋅ מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי MaxiDot
⋅ מערכת בקרת שיוט  – Speedlimiter +כוללת הגבלת המהירות לפי פרמטר שנקבע ע״י הנהג
⋅ שקעים 12V ,USB ,230V :מלפנים ,SD ,AUX ,USB :מצת מאחור :מצתUSB ,230V ,

⋅ בקרת שיוט אדפטיבית – שומרת על מרחק מספק מכלי רכב מלפנים באופן אוטומטי.
המערכת שומרת על המהירות המוגדרת באופן דינמי (עד  160קמ״ש) ,תלוי באופי התנועה
של כלי הרכב מלפנים
⋅ מערכת  – Front Assistמערכת חכמה המנטרת מרחק מלפנים ,אשר בולמת את הרכב בעת
זיהוי סכנת התנגשות
⋅ מערכת אקטיבית  Lane Assistהמפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה לא מכוונת מנתיב
הנסיעה (המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך)
התאמה אישית לפי נהג

⋅ משענת יד קדמית ואחורית
⋅ מערכת בקרת אקלים דיגיטלית  Climatronicמפוצלת לנהג ולנוסע בעלת  2אזורי אקלים
ופתחי יציאה לשורת המושבים השניה

⋅ התראת חגורות בטיחות לכל הנוסעים ע״ג תצוגה והתראה קולית
⋅ חיישני חנייה אחוריים מקוריים עם תצוגה על מסך מערכת השמע
⋅ סייע תאורה  -שינוי תאורה אוטומטי  Day Light, Coming home/leaving home -וחיישן גשם

⋅ מערכת  Start&Stopלכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב
⋅  - Kessyמפתח חכם ( )Keylessכניסה והנעה ללא מפתח

⋅ בחירת מצב נסיעה  – Driving Mode Selectמאפשרת לנהג להגדיר פרמטרים נבחרים לרכב
בהתאם לצרכי הנהג .המצבים.Normal, Sport, Eco, Individual :
לרכבים שהם  4x4קיים גם מצב ״שלג״ שמטרתו להתמודד עם משטחים חלקים ואחיזה נמוכה.
לרכבים שהם בעלי שלדה דינמית ( )DCCגם מצב ( Comfortבדגמי )4x4 2.0
⋅ מערכת בקרת יציבות  ESCהכוללתABS+MSR+ASR+EDS+HBA :
(מערכות בלמים ,מניעת החלקה ,נעילת גלגלים ועוד)

⋅ מד טמפרטורה חיצונית
⋅  Act - Active Cylinder Timingמערכת הקיימת במנוע  1.5בלבד .כאשר המנוע לא נמצא
במצבי עומס ,בוכנות  2ו  -3מתנתקות לחלוטין כדי לחסוך בדלק ולהקטין את פליטת המזהמים
⋅ הגנה מתדלוק שגוי
⋅ טבעת גרירה מלפנים ומאחור
⋅ השורה השנייה של המושבים בעלת מושבים מפוצלים  60:40מתקפלים ,עם משענות גב
הניתנות להזזה
⋅ פונקציית  Easy Entryהמעניקה כניסה נוחה למושבים מאחור

פס כוורת אחורי  -מוטיב עיצובי ופונקציונאלי שמטרתו להגן על הפגוש בעת הטענת ציוד

⋅ מערכת לאיתור עייפות – בוחנת התנהגות הנהג ומתריעה על עייפות
⋅  7כריות אוויר (הכוללת כרית אוויר לברך הנהג) ומתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
⋅ מערכת  Hill Holdלמניעת הדרדרות
⋅ מערכת  TPMלניטור לחץ אוויר בצמיגים המספקת אינדיקציה לתקר אפשרי על צמיג ספציפי

⋅ בלם יד אלקטרוני הכולל Auto Hold

⋅ פנסי ערפל קדמיים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת ( Front Assistניטור מרחק מלפנים)

⋅ נקודות עיגון Isofix

כרית אוויר לברך הנהג

עיצוב ודיפון
⋅ הגה כח וידית הילוכים מצופים עור
⋅ מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
⋅ ריפודי בד איכותי
⋅ חלונות אחוריים כהים
⋅  2פסי נשיאה לגג (ריילסים) בצבע כסף
⋅ תאורת  LEDבפנס אחורי
⋅ הגנה ל 4-הדלתות מפגיעה חיצונית בפתיחת הדלת )(Simply Clever

AMBITION

פתרונות אחסון
⋅ תא אחסון ומשקפיים (לרכבים ללא גג שמש)
⋅ משענת יד אחורית כוללת מתקן לכוסות
⋅ תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית ,הכולל מחזיק כוסות
⋅ כיסים קטנים בצד הפנימי של משענות הגב הקדמיות
⋅ תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות ,תא כפפות מקורר ומואר
⋅  2תאי אחסון למטריה בדלתות הקדמיות ומע׳ רשתות לאחסון ועיגון בתא מטען
אופקיות ורוחביות

מערכת חכמה לאיתור תשישות נהג

אורות  LEDאחוריים

מערכת שמע

⋅ מערכת שמע מקורית מדגם  Boleroבעלת מסך מגע בגודל ״ 8בעיצוב זכוכית ,תמיכה
בכרטיס  ,SDהמתממשקת לדיבורית  *Bluetoothמקורית
 -*Smartlinkמתממשק עם  Apple CarPlayו Google Android Auto service -לקישור
מממכשיר הטלפון החכם למערכת השמע
⋅  8רמקולים קדמיים ואחוריים (סט קומפוננט  4וופרים  4 +טוויטרים)

אבזור נוסף
⋅ חישוקי סגסוגת ״ 17וצמיגים ( 215/65 R17עומס )99V
⋅ /Ad Blueאוריאה  -תוסף המקטין את רמת המזהמים בדיזל (על ערכי ה )NOX-רלוונטי
לדגמי הדיזל
*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

 Kessyמפתח

חכם ()Keyless

תא מטען מרווח

 3שורות מושבים במרווח ובנוחיות לפי התאמת הנוסעים

בקרת שיוט אדפטיבית

רמת גימור

STYLE

)בנוסף על הקיים ברמת הגימור )Ambition

היפה והחיה
ה Skoda KodiaQ -מוכן ונכון להתמודד בתנאים הקשוחים ביותר
כאשר הוא מקרין כח מלכותי .הקוים המדוייקים חדים ,מעוצבים בשפת
העיצוב החדשה של  Skodaלסגמנט ה SUV -ועושה אותו ייחודי,
מעורר רגש ועומד במבחן הזמן .בין אם נמדד בפרטים או באופן כללי,
ברור כי קיימת הרמוניה בין העיצוב והצורה לפונקציונאליות.
ה KodiaQ -בעל יופי שרירי המשלב גוף קשיח עם איכויות שטח.

אביזרי תפעול
⋅ מטען אלחוטי  -תא ייעודי לאחסון הטלפון הנייד ומגבר קליטה המקטין את הקרינה.
באמצעות הגברת חוזק אות הקליטה של הטלפון הנייד ,הגברת איכות השמע וחסכון
באנרגיית הסוללה (אפשרי במכשירים תומכים בלבד)
⋅ פתיחה חשמלית של תא המטען מתוך הרכב ,וסגירה חשמלית מתא המטען
⋅ מושב נהג קדמי עם כוונון חשמלי ,כולל  3זכרונות למושב ולמראות הצד
⋅ תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד
⋅ וילון גלילה לחלונות הצידיים בשורת מושבים שנייה
⋅ דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

STYLE

מצלמה אחורית

⋅ מערכת בקרת אקלים דיגיטלית  Climatronicמפוצלת בעלת  3אזורי אקלים ( 2מלפנים ו 1-מאחור)
⋅  - MaxiDotמחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי צבעוני

אביזרי בטיחות
⋅ חיישני חנייה קדמיים מקוריים (בנוסף על האחוריים בגירסת  )Ambitionעם תצוגה על
גבי המסך המרכזי של מערכת השמע
⋅ מערכת לזיהוי כלי רכב בשטח מת
התראת תנועה מאחור  :Rear Traffic Alert -המערכת מנטרת את האיזור מאחורי הרכב
במהלך חנייה לאחור בניצב ,ומזהירה את הנהג על תנועה בסביבת הרכב .במידת הצורך הרכב
מבצע בלימת חירום אוטומטית.
⋅ פנסי חזית  FULL LEDעם מערכת תאורה מסתגלת  AFSעם פנסי פנייה
ופנסי  LEDאחוריים
⋅ מערכת מתזים טלסקופיים לפנסי חזית
⋅ מצלמה אחורית
⋅  9כריות אוויר
⋅  - DCCשליטה בשילדה דינמית (בדגמי  4X4 2.0בלבד) .מאפשרת אימוץ מאפייני השילדה
(מתלים) לנסיבות שונות ובמיוחד לצרכי הנהג וסגנון הנהיגה

מערכת לזיהוי כלי רכב בשטח מת

מערכת מתזים טלסקופית לפנסי חזית

עיצוב ודיפון
⋅ פס ״אוירה״  LEDפנימי  10צבעים
⋅ ריפוד מושבים אלקנטרה משולב עור  -לבחירה בצבע שנהב/שחור
⋅ מסגרת כרום חיצונית מסביב לחלונות

בקרת אקלים  3אזורים

פנסי חזית מסוג  AFS ,LEDופנסי פנייה

אבזור נוסף
⋅ חישוקי סגסוגת ״ ,18צמיגים ( 235/55 R18עומס צמיג )100V

מסגרת כרום חיצונית

פסי אוירה  LEDלבחירה ב 10-צבעים

רמת גימור

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

אביזרי תפעול

)בנוסף על הקיים ברמת הגימור )Style

⋅ דוושה וירטואלית  -פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען המופעלת ע״י תנועה
עדינה של ״בעיטה״ בתחתית הפגוש (ללא מגע)
⋅ מערכת שמע  12 - Cantonרמקולים 10 ,ערוצי מגבר3D Canton Suround Sound ,
 12פרופילים של צלילים ,ויסות עוצמה בהתאם למהירות הרכב
⋅ גג שמש פנוראמי חשמלי לנוחות אופטימלית .נעשה שימוש בזכוכית כהה להבטיח
העברה מינימלית של קרינת שמש וחיסכון באנרגיה

אביזרי בטיחות

⋅ מצלמה  360oהקפית  -מספקת מידע מושלם לגבי הסביבה המיידית 4 .מצלמות בעלות
זוית רחבה ( 180 ,1280x800 pxמעלות אופקי 120 ,מעלות אנכי) מראה תמונות בזמן אמת
של סביבת הרכב – -360על תצוגת מסך מערכת השמע 2 .מצלמות ממוקמות על המראות
החיצוניות ,אחת על שבכת הגריל ,ואחת מאחור (גם בשימוש מצלמה אחורית)
⋅ סייע חנייה הכולל ניטור של שטחים מתים מאחורי ובצידי הרכב בהתאם למרחק
ולמהירות הרכבים סביב ובולמת במקרה חירום בנוסף על המערכת ברמת הגימור Style

עיצוב ודיפון
⋅ ריפוד מושבים עור לבחירה שנהב/שחור

אבזור נוסף

⋅ חישוקי סגסוגת ״ ,19וצמיגים 235/50 R19

גג שמש פנוראמי

סייע חנייה

מערכת שמע

דוושה וירטואלית לנוחות מלאה

Canton

מצלמה ֑ 360היקפית המאפשרת לראות את הרכב ע״ג מערכת השמע ממבט מעוף ציפור

COLORS

Steel Grey Uni M3 ()לא מטאלי

Lava Blue 0F

Laser White J3 )(לא מטאלי

Brillant Silver 8E

Energy Blue K4 )(לא מטאלי

Business Grey 2C

Moon White 2Y

Magic Black 1Z

Quartz Grey F6

Cappuccino Beige 4K

Velvet Red K1 )(בתוספת תשלום

Magnetic Brown 0J

Ambition

AD

רמת גימור  Ambition״17

ריפוד בד  -שחור

AD

DD

Style

ריפודי עור לבחירה  -שחור

ריפודי עור לבחירה  -שנהב

AD

DD

Exclusive

ריפודי אלקנטרה לבחירה  -שחור

ריפודי אלקנטרה לבחירה  -שנהב

רמת גימור  Style״18

רמת גימור  Exclusive״19

KODIAQ

SIMPLY CLEVER
הגנת פתיחת דלתות ממכוניות/מקירות

מקום ייעודי למטריות רטובות עם ניקוז מים החוצה

תא אחסון לנהג מתחת להגה לנגישות גבוהה תא אחסון תחתון מקורר

הגברת קול דיגיטלית – של נוסעים מלפנים
למושב האחורי

תא אחסון למשקפיים

תא אחסון עליון

משענת יד קדמית עם אחסון,
מחזיקי כוסות/בקבוקים לפתיחה ביד אחת

מידות
905

1,015

1,020

1,381

1,270

1,511

1,527

1,676

19.1°

15.3°

2,70 l
477

1,009

2,791
4,697

898

1,576

1,586

1,882

2,087

מנוע
מספר צילינדרים/נפח (סמ״ק)
הספק מרבי (סל״ד/כ״ס)
מומנט מרבי (סל״ד/קג״מ)

 1.5ל׳  150 TSIכ״ס
4/1,498
150/5,000-6,000
25.4/1,500-3,500

 2.0ל׳  180 TSIכ״ס
4/1,984
180/3,900-6,000
32.6/1,400-3,940

 2.0ל׳  150 TDIכ״ס
4/1,968
150/3,500-4,000
34.6/1,750-3,000

 2.0ל׳  190 TDIכ״ס
4/1,968
190/3,500-4,000
40.7/1,750-3,250

198/9.9

205/8.2

198/10

209/8.6

6.3/5.7/7.5
12.2

7.4/6.4/9.1
12.2

5.0/4.6/5.8
12.2

5.7/5.3/6.6
12.2

ביצועים
תאוצה  0-100קמ״ש  /מהירות מרבית (קמ״ש)
צריכת דלק ע״פ תקן ( EUליטר 100/ק״מ) *100/99
 עירונית/בינעירונית/משולבתקוטר סיבוב (מטרים)

הנעה
קדמית

סוג
מצמד
תיבת הילוכים

4x4

קדמית
4x4
מצמד כפול דו אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראולית
אוטומטית 7 ,הילוכים DSG

משקל ומימדים
משקל עצמי  -כולל נהג (ק״ג)
עומס מורשה  -כולל נהג (ק״ג)
משקל כולל (ק״ג)
גובה (מ״מ)  /רוחב (מ״מ)  /אורך (מ״מ)
בסיס גלגלים (מ״מ)  /מרווח גחון (מ״מ)
כושר גרירה עם בלמים (מקס׳ לק״ג)
כושר גרירה ללא בלמים (מקס׳ לק״ג)
נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי (-37ל׳)
נפח מיכל הדלק (ליטרים)

1,738
752
2,453

1,625
605
2,360

1,818
600
2,529

1,729
605
2,464
4,697/1,882/1,673
193/2,791

1,800
750

1,875
750

2,000
2,000
750
750
 233ל׳/שורה שלישית מקופלת  593ל׳/שורה שנייה ושלישית מקופלות  1,968ל׳
58
60

58

60

שלדה
סרן קדמי  /סרן אחורי
מערכת בלמים
בלמים קדמיים  /בלמים אחוריים
חישוקים
צמיגים

)7J x 17” (Ambition
)7J x 18” (Style

;)7J x 18” (Style
)7J x 19” (Exclusive

)7 J x 17” (Ambition
)7J x 18” (Style

;)7J x 18” (Style
)7J x 19” (Exclusive

)215/65 R17 (Ambition
)235/55 R18 (Style

)235/55 R18 (Style
)235/50 R19 (Exclusive

)215/65 R17 (Ambition
)235/55 R18 (Style

)235/55 R18 (Style
)235/50 R19 (Exclusive

 01/2019מהדורה 01

מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב  /סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצב
בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate
בלמי דיסק  /בלמי דיסק עם קירור פנימי

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן* .נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן .EC 2007/715 :ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל .הגלגל החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו
קטן מידות  /מוגבל מהירות .תשומת ליבך ,מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד .נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה .אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות
המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם .הנתונים במפרט מתייחסים לרכבים שיירשמו החל מיום  .1.1.2019האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים
והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה
בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
רמת האבזור
הבטיחותי

קוד דגם

תיאור דגם

NS73ND

KODIAQ AMB 1.5/150 HP TSI DSG

NS74ND

KODIAQ STYLE 1.5/150 HP TSI DSG

NS735D

KODIAQ AMB 2.0/150 HP TDI DSG

NS745D

KODIAQ STYLE 2.0/150 HP TDI DSG

מנוע

תיבת
הילוכים

כ"ס

1.5 TSI

DSG7
DSG7

150
180

2.0 TSI 4X4

צריכת דלק ממוצעת
בליטרים ל100-ק"מ
בינעירונית
עירונית

7.5
9.1

5.7
6.4

6
7
6
7

רמת האבזור
הבטיחותי

קוד דגם

תיאור דגם

NS74RZ

KODIAQ STYLE 2.0/180 HP TSI DSG 4x4

NS74RZ

KODIAQ EXCLUSIVE 2.0/180 HP TSI DSG 4x4

NS748Z

KODIAQ STYLE 2.0/190 HP TDI DSG 4x4

NS748Z

KODIAQ EXCLUSIVE 2.0/190 HP TDI DSG 4x4

דרגת
זיהום
אוויר

מנוע

תיבת
הילוכים

כ"ס

4
14

2.0 TDI
2.0 TDI 4X4

DSG7
DSG7

150
190

צריכת דלק ממוצעת
בליטרים ל100-ק"מ
בינעירונית
עירונית

5.8
6.6

4.6
5.3

דרגת
זיהום
אוויר

10
13

7
7
7
7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מרבי
*נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה .תקןEC 715/2007 :
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

זיהום מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס״ט 2009

