NOVÁ ŠKODA

KODIAQ RS

DOSTANETE SA VŠADE A RÝCHLO
Nová ŠKODA KODIAQ RS sa dostala až tam, kam predtým ešte žiadna iná ŠKODA. Najvýkonnejší
motor TDI, ktorý sme kedy skonštruovali, prichádza spolu s pohonom 4x4, 20“ diskami z ľahkej
zliatiny a športovým charakterom, či ste na ceste alebo ďaleko mimo nej. Riadenie je komfortné vďaka
bleskovo rýchlej automatickej 7-stupňovej prevodovke DSG a rovnako športovo ladenému interiéru
z kože Alcantara®. Nech smerujete kamkoľvek, nová ŠKODA KODIAQ RS vás tam dostane. Rýchlo.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

VYŠTARTUJTE VŽDY
Z PRVEJ POZÍCIE
Nekompromisné sebavedomie modelu KODIAQ ešte viac zvyšuje verzia RS.
V samotnom jadre jeho športovej DNA je nedočkavý 2-litrový twin-turbo naftový motor
zvládajúci výkon 240 k (176 kW). Je dopĺňaný maximálnym krútiacim momentom
500 Nm, výkon s plnou kontrolou riadi pohon 4x4 a sofistikovaný podvozok navrhnutý
špeciálne pre tento automobil. Radosť z jazdy a pohodlie pri nej zaručuje aj systém
Dynamic Chassis Control (dynamické ovládanie podvozka).

ROZBÚCHA SA VÁM PRI ŇOM
SRDCE, AJ KEĎ JE ZAPARKOVANÝ
Rafinovaný profil automobilu dotvárajú charakteristické nárazníky vo farbe karosérie a lesklé
čierne prvky, ako napríklad rám prednej mriežky, pásy okolo bočných okien, kryty vonkajších
spätných zrkadiel a strešný nosič. Červené brzdové strmene pridávajú elegancii trochu divokosti.

VÝKONNOSŤ
PRED VAŠIMI OČAMI

SVETLOMETY
A HMLOVÉ LED SVETLÁ
Technológia LED je v modeli
KODIAQ RS štandardom.

Dynamický charakter automobilu naznačuje mnoho vonkajších
prvkov. Od detailov, ako je logo RS na predných a zadných LED
svetlách, až po jedinečné disky.

PRI POHĽADE ZOZADU
Zadné svetlá sú navrhnuté v dôverne známom tvare písmena C. Chrómované koncovky výfuku,
špeciálne vyladeného na športový zvuk motora, zdôrazňujú nielen športový vzhľad automobilu,
ale aj jeho výkonný charakter. Dynamický systém zosilnenia zvuku ešte viac zvýrazňuje zvuk motora.
DISKY
Originalitu 20“ leštených
antracitových diskov z ľahkej zliatiny
Xtreme ešte viac zvýrazňujú červené
brzdové strmene.

LUXUS AJ
MIMO JAZDY
Interiér je navrhnutý v exkluzívnej čiernej farbe a je zameraný na
vodičov so športovým duchom, ako aj spolujazdcov túžiacich po
pohodlí. Palubná doska disponuje pozoruhodným dizajnom v uhlíkovej
farbe. Ambientné LED osvetlenie pozdĺž celého interiéru ponúka desať
príťažlivých farebných variantov. Atraktívne čalúnenie s originálnym
logom RS vyšitým na zadných operadlách je tvorené kombináciou
čierneho materiálu Alcantara® a kože s červeným prešívaním. Športové
predné sedadlá a čierny strop dotvárajú športový charakter interiéru.
Možnosťou je aj tretí rad sedadiel.

AKO STVORENÝ
NA RÝCHLE CESTY
Luxusné materiály a športové detaily zvýrazňujú
špičkové vlastnosti automobilu a umožňujú vám
plne si vychutnať jeho výkon a zároveň sa spoľahnúť
na jeho výnimočné ovládanie a riadenie.

RIADENIE
Trojramenný multifunkčný kožený volant so športovým
dizajnom, dekorovaný červeným prešívaním a logom RS,
umožňuje ovládanie rádia, telefónu aj DSG. Na volante sa
nachádza aj ovládanie virtuálneho kokpitu. Impozantné
ovládanie automobilu ešte viac zvýrazňuje progresívne
riadenie. Výsledkom menšieho rozsahu pohybu pri krútení
volantom je oveľa dynamickejší zážitok z jazdy, hlavne
pri ostrých uhloch. Funkcia Výber štýlu jazdy, aktivovaná
tlačidlom Režim na stredovej konzole, umožňuje zvoliť si
jeden zo šiestich štýlov jazdy podľa vašich konkrétnych
požiadaviek: bežný režim, komfortný, ekologický, športový,
individuálny alebo režim Sneh.

DSG A KRYTY PEDÁLOV
Automatická 7-stupňová prevodovka
DSG (Direct Shift Gearbox) zaručuje
hladké a rýchle radenie rýchlostí, vďaka
ktorému maximálne využijete potenciál
krútiaceho momentu motora. Kombinácia
DSG a pohonu 4x4 je priam dokonalá.
Kryty pedálov z ušľachtilej ocele sú štýlové
a takisto zvýrazňujú športový charakter.

OVLÁDANIE
KOKPITU
Virtuálny kokpit zaznamenáva všetky kritické
údaje o jazde a priamo vám ich zobrazuje.
Okrem toho infotainment systém prináša
aj pohodlný spôsob prepojenia telefónu
s vozidlom a interakcie s vaším okolím.

ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE
SVET SO SEBOU

Nech ste kdekoľvek, môžete byť stále pripojení. Byť online plne
a trvalo neznamená len mať prístup k zábave a informáciám, ale aj
možnú pomoc na cestách. ŠKODA CONNECT zahŕňa dve kategórie
servisu – Infotainment Online a Care Connect – a je vašou bránou
do sveta neobmedzených možností komunikácie.

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky
v prípade núdzovej situácie, ak bol
aktivovaný systém obmedzenia pohybu.
Tento núdzový systém je možné
aktivovať aj ručne stlačením červeného
tlačidla v hornom paneli.

PARKOVACIA POLOHA
Presnú polohu vozidla na veľkých
parkoviskách aj s adresou si
na mobilnom telefóne môžete zobraziť
z ľubovoľného miesta. Môžete tiež zobraziť
čas poslednej zmeny parkovacej polohy
a nastaviť časovač parkovania na vašich
smart hodinkách.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad o počasí na mieste alebo
v cieľovej destinácii či kdekoľvek inde. Súčasťou sú
podrobné predpovede vrátane prognózy zrážok a výstrah.

ONLINE INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu trasu. Aktuálne informácie vám poskytnú
dokonalý prehľad o každej ceste. Môžete tak reagovať na aktuálne
dianie, ako sú cestné práce, dopravné nehody alebo zápchy.

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o vašej ceste, napríklad
o priemernej spotrebe, priemernej
rýchlosti, vzdialenosti alebo čase jazdy
sú k dispozícii v prehľadnej podobe.
Svoje osobné údaje o jazde a prehľad
o všetkých svojich cestách si tak môžete
kedykoľvek zobraziť.

SMARTLINK+
Vďaka systému SmartLink+ (balík
ŠKODA Connectivity podporujúci
MirrorLink®, Apple CarPlay,
Android Auto) infotainment
systém vozidla umožňuje vodičovi
bezpečne používať telefón aj
počas šoférovania. A navyše sú
všetky inštalované aplikácie,
ktoré disponujú certifikátom
na bezpečné používanie vo vozidlách,
kompatibilné so systémami
MirrorLink®, Apple CarPlay alebo
Android Auto. Systém SmartLink+
vám tiež umožňuje odosielať údaje
z vozidla prostredníctvom kábla
do smartfónu, a vy tak budete
mať prístup k zaujímavým údajom
o jazde, napríklad o spotrebe
paliva, dynamike jazdy či servisné
informácie. (Podmienky používania
a informácie o kompatibilite
s funkciou SmartLink+ nájdete
na našej webovej lokalite.)

PRIPRAVENÝ
VYŠTARTOVAŤ

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len
na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani
záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie,
funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných
výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách.
So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy
sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám
pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj
pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom.
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup
ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete
potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy,
ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

