
 

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 RS 

2.0 TDI  176 kW/239k 7°AP 4x4 
 

Cena základného modelu KODIAQ RS od 51.160€ 
 

Základná výbava   
ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC  Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom 

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou  Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou  

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča  CLIMATRONIC – 3-zónová automatická klimatizácia 

Športové sedadlá Alcantara s červeným prešitím  3-ramenný športový kožený multifunkčný vyhrievaný volant 

FRONT ASSIST, TRAVEL ASSIST HIGH  SOUND SYSTEM CANTON 

FULL LED hlavné svetlomety   AREA VIEW 

LED hmlové svetlomety s CORNER funkciou  Virtuálny kokpit  

Navigačný systém COLUMBUS  s 9,2“ dotykovým displejom   Vyhrievané predné a zadné sedadlá 

KESSY FULL + alarm, DAB- digitálny rádiopríjem  SUNSET – stmavené sklá od B-stĺpika 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu  Kryty pedálov z ušľachtilej ocele, dizajnové doplnky RS 

AUTO LIGHT ASSIST  Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík 

DYNAMIC CHASSIS CONTROL  Care Conect na 1 rok, eCall – súkromné tiesňové volanie 

Personalizácia – 3x kľúč  Doživotná Garancia Mobility Premium 
 

Doplnková výbava     
Farba: Modrá Race metalíza 0 €  Sklopné ťažné zariadenie 959 € 

ISOFIX na sedadle spolujazdca 35 €  Sieťový program + Cargoelementy  77 € 

Predĺžená záruka na 5 rokov/150000 km 347 €  Family paket II. 347 € 

Bočné airbagy vzadu 328 €  230 V zásuvka a USB-C port vpredu a vzadu 208 € 

Nezávislé kúrenie 959 €    

Disky z ľahkej zliatiny INGNITE 20“ 561 €    
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4699/1882/1686  Zdvihový objem valcov (cm3) 1968 
Rázvor (mm) 2790  Max. výkon (kW pri 1/min) 176/4000 
Objem palivovej nádrže (l) 58+18 SCR  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 500/1750-2500 
Objem batožinového priestoru (l) 725/2960  Prevodovka 7°AP 
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1895-2015  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 6,9 
Celková hmotnosť (kg) 2430  Max. rýchlosť (km/h) 225 
VIN číslo vozidla TMBLM9NSXM8011773  Druh paliva Nafta 
Počet najazdených kilometrov (km) Cca 3000  Komb. spotreba paliva WLTP (l/100 km) 7,6-8,3 
   Komb. emisie CO2 WLTP (g/km) 200-217 

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 54.981€ 
Aktuálna akcia – predvádzacie vozidlo -4399€ 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 50.582€ 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
  Financovanie  Na Rovinu 1,99%, ¼, 1/3, leasing, hotovosť 

   
 

 


