
 

Informácie o spotrebe paliva a o emisii CO2 podľa smernice 1999/94/EG v zmysle nariadenia vlády SR č.384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2. 

Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov (1999/100/EG). Hodnota sa vzťahuje na plne vybavené vozidlo aj s vodičom. Údaje sa nevzťahujú na jedno vozidlo a nie sú súčasťou 

ponuky, ale slúžia na účely porovnávania medzi rôznymi typmi vozidiel.  

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti 

automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne 

otepľovanie. 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

ŠKODA KODIAQ LIVE PLUS 

2,0 TDI 110 kW/150 k 7°AP 
 

Cena základného modelu KODIAQ LIVE PLUS od 34.950 € 
 

Základná výbava   
ESC vrátane ABS, MSR, ASR,EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, 
HHC  

Navigačný systém AMUNDSEN s 8“ dotykovým displejom, 
mapy Európy, SmartLink+, hlasové ovládanie, ICC 

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou   WLAN + online služby na 1 rok  

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu   Vyhrievaný volant  

Kolenný airbag vodiča   Otočný spínač svetiel chrómový  

Disky ELBRUS s ľahkej zliatiny 7J x 18“  (235/55 R18)  Chrómový rámček kľučiek dverí  

Full LED hlavné svetlomety s AFS  Svetelný a dažďový senzor  

LED hmlové svetlomety s Corner funkciou   Vyhrievanie predných sedadiel  

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou   Elektrické otváranie a zatvárenie 5. dverí s virtuálnym pedálom  

LED zadné svetlá – TOP variant   Virtuálny Kokpit  

KESSY  - bezkľúčové odomykanie, zamykanie, štartovanie   Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu  

Alarm so Safe systémom  Dáždnik v predných dverách  

Parkovacie senzory vpredu a vzadu  Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu  

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a auto. stmavovaním  Súkromné tiesňové volanie – Emergency Call  

Strešný nosič strieborný   Care Connect na 1 rok  

Farebný Maxi DOT, Adaptívny tempomat do 160km/h  Predĺžená záruka na 5 rokov/100000 km  

Chrómové lišty okien   Doživotná Garancia Mobility Premium 
 

Doplnková výbava     
Farba: Čierna Magic s perleťovým efektom 657 €    

Vyhrievané predné a zadné sedadlá 169 €    

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová) 110 €    

Vyhrievané čelné sklo 288€    
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 697/1 882/1 681  Zdvihový objem (cm3) 1968 
Rázvor (mm) 2 791  Max. výkon (kW pri 1/min) 110 pri 3500-4000 
Objem palivovej nádrže (l) 58 + 20 SCR  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 340 pri 1750-3000 
Objem batožinového priestoru (l) 835  Prevodovka 7°AP 
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1679-1894  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,8 
Celková hmotnosť (kg) 2294  Max. rýchlosť (km/h) 198 
VIN číslo vozidla TMBJJ7NS2L8020969  Druh paliva Nafta 
Počet najazdených kilometrov (km) 6  Komb. spotreba paliva WLTP (l/100 km) 5,3-6,7 

   Komb. emisie CO2 WLTP (g/km) 140-175 
 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 36.174 € 
Aktuálna akcia  -2.530€ 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 33.644 € 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
  Financovanie na 1%, 1/3, 1/4 

  Hotovosť, leasing 
 


