KODIAQ Style 2.0 TSI 4x4 DSG
Konfiguráció azonosító: EQ7SAX
Teljes ajánlott
kiskereskedelmi ár
(bruttó)
KODIAQ Style 2.0 TSI 4x4 DSG

Tájékoztató készítésének dátuma: 18.05.2022

Hauspreis

19 186 000 Ft

Motor
1984 ccm Összkerék hajtás DSG váltó 7 fokozatú
Teljesítmény 140 kW / 190 LE
Benzin:
Kombinált üzemanyag felhasználás 8,20 l/100km
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 187 g/km
Összesen
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 187 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás: 0,0161 g/km

Fényezés
fehér

Holdfehér metál

Üléshuzat
Belső szín fekete/fekete
Műszerfal fent: fekete - lent: fekete
Szőnyeg: fekete
Kárpit: fekete/fekete
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210 820 Ft

Felszereltségek
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés)
(ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB rendszereket is tartalmazza)
Oldallégzsákok elöl, függönylégzsák
elöl/hátul
Automata klímaberendezés (3-zónás)
- "Climatronic" - Kétoldali hőfokszabályzás elöl - Hőfokszabályzás hátul - Automatikus
hőfokszabályzás - Hűthető kesztyűtartó
Hegymenet asszisztens (HHC)
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Fűtött ablakmosó fúvókák elöl
Ülés csomag - "Plus"
- Elektromosan állítható első ülések - Memória funkcióval - Elektromos gerinctámaszállítással
Elektro-mechanikus szervokormány
- Sebességfüggő rásegítéssel
ISOFIX rögzítési pontok hátul
- 2 db hátul a szélső üléseken - TOP-TETHER rögzítési pontok a hátsó ülések támláján
Rakományrögzítési csomag II.
- Hálórendszer a csomagtérben - Kampók a csomagtérben - Rakományrögzítő elemek a
csomagtérben - Csomagtérvilágítás
"Maxi-DOT" színes multifunkciós kijelző
Hővédő akusztikus üvegezés a szélvédőn
Hővédő üvegezés az oldal- és hátsó
ablakon
Elektronikus indításgátló
Fényszórómosó berendezés
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul
"LIGHT & RAIN & VIEW Premium" csomag
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható, sötétedő (vezető oldali) külső tükrök
memóriafunkcióval, talajmegvilágítással - Sötétedésre aktiválódó fényszórók Esőérzékelős ablaktörlő - Fényre elsötétedő belső tükör (automatikus sötétedés,
páratartalom érzékelővel)
Könyöktámasz elöl "Jumbo-Box"
- 12V csatlakozó a hátoldalán
Második üléssor
- Osztottan dönthető üléstámla (60/40 arányban) - Mozgatható hátsó ülés és üléstámla
- Hátsó kartámasz sízsák nyílással
Modellmegjelölés hátul
("4x4" felirattal)
Szőnyegbetét elöl és hátul
(szövet)
OTTO-részecskeszűrő (OPF)
Defektjavító készlet
- Spray és kompresszor
Tárcsafékek elöl
Összecsukható asztal az első ülések
háttámláján
Fűthető hátsó ablak
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Felszereltségek
Tárcsafékek hátul
Lökhárító, küszöb - "Outdoor" dizájn
- Fekete karosszéria elemek két oldalon az első/hátsó ajtók küszöbrészén - Fekete
karosszéria elemek az első/hátsó lökhárító küszöbrészén - Szürke "outdoor" dizájn elem
az első/hátsó lökhárítón - Krómozott hűtőmaszk-keret, fekete lamellák
Jégkaparó
- Gumiabroncs profilmélység mérő funkcióval
Hárompontos biztonsági övek elöl
magasság állíthatók, övfeszítővel
3 db magasságállítható fejtámla hátul
(második üléssorban)
Csomagtérroló
Hárompontos biztonsági övek hátul
Fűthető első és hátsó szélső ülések
Manuális gyerekzár
Fényre elsötétedő belső tükör
- Automatikus sötétedés - Páratartalom érzékelővel
Tárolózsebek az első ülések háttámláján
Vezető- és utasoldali légzsák
(utasoldali kikapcsolható) Térdlégzsák a vezetőoldalon
Hátsó spoiler
Dekorbetét "Linear Diamonds 30"
Műszerfalborítás szürke varrással
Makeup-tükör a napellenzőkben
LED megvilágítással
Magasság állítható fejtámlák elöl
Színre fújt ajtókilincsek,
részben színre fújt külső tükörházak
"FRONT ASSIST" - Környezetfigyelő
- prediktív gyalogosvédelmi funkció - városi vészfék asszisztens
12V-os csatlakozó a középkonzolon,
és a csomagtérben
Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés
GreenTec csomag
- Start-Stop rendszer - Fékenergia-visszanyerési technológia
Küszöbborító díszlécek elöl
Szemüvegtartó
Parkolóradar elöl és hátul
LED nappali menetfény
Ablaktörlő ("AERO") - és mosó berendezés
elöl, intervallumkapcsolóval
Olvasólámpák elöl és hátul
megvilágított olvasólámpa-kezelőgombok elöl
Sebességszabályzó (Tempomat)
Sebességhatároló "Speedlimiter"
Ködlámpa hátul (ködzárfény)
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Felszereltségek
LED hátsó lámpa (TOP LED)
- "Coming/Leaving Home" üdvözlőfény - Dinamikus irányjelző
Ablakmosófolyadék-szintjelző
Kéttónusú kürt
Biztonsági öv kontroll
- Első és második üléssorban
Fényvisszaverő prizma az első ajtókban
Telefonkihangosító (Bluetooth)
Fáradtságérzékelő szenzor
- figyelmeztető hang - figyelmeztető jelzés a kijelzőn
Esernyőtartó a vezetőoldali ajtóban
esernyővel (1 db)
5 üléses kivitel
Üléshuzat - bőr/szövet "Style"
Vészhívás funkció (E-Call)
"KESSY FULL" - Keyless Access
- Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) - Kulcs nélküli indítás - Központi zár
rádíótávirányítással - SAFE-zárás nélkül
Térdlégzsák a vezetőoldalon
"Króm" dizájn csomag
- Ezüstszürke tetőléc - Krómozott díszítőcsík az ablakkereten
LED hangulatvilágítás
- Dekorbetétek mögött elöl - Ajtó tárolórekeszekben elöl - Lábtér megvilágítás első és
második üléssorban - Talajmegvilágítás: "ŠKODA" felirat
Rugalmas szervizintervallum
Digitális rádióvétel (DAB)
USB Type-C csatlakozó (2 db)
középkonzolon - Töltési és adatátviteli funkcióval
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold"
funkcióval (elinduláskor automatikus oldással)
Care Connect (MIB3) (1 éves időtartamra)
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Extrafelszereltségek
Könnyűfém keréktárcsák "Cursa" (19")
- Antracit színben - Kerékméret: 7,5Jx19" ET40 - Abroncsok:
235/50 R19 - Öntömítő abroncsok elöl/hátul

384 810 Ft

Multifunkciós bőr kormány (DSG, fűthető)
- 2 küllős - Kormányfűtés - Rádió- és telefonvezérlés - DSG
váltókapcsolókkal

93 980 Ft

Vezérlőkód

0 Ft

Vonóhorog-előkészítés

76 200 Ft

Acél helytakarékos szükségpótkerék
- Kerékméret: 4Jx18 ET27,5 - Abroncs: 145/85 R18 - Autóemelő,
kerékkulcs - Defektjavító készlet nélkül

58 420 Ft

"COMFORT MOBILE" csomag
- LTE-támogatás - MobilBox - indukciós töltés (Kérjük,
érdeklődjön márkakereskedőjénél, hogy az Ön telefonkészüléke
kompatibilis-e!)

119 380 Ft

"TRAVEL Basic" - Asszisztens csomag
- Közlekedési táblák felismerése - Adaptív tempomat (210 km/h)
- "Hands-On-Detection" kormányfunkció - "LANE ASSIST" Sávtartó rendszer adaptív funkcióval - "EMERGENCY ASSIST" Vészhelyzet asszisztens (DSG esetén) - "TRAFFIC JAM ASSIST" Közlekedési torlódás asszisztens (DSG esetén)

377 190 Ft

Családi csomag
- Elektronikus gyerekzár - Napfényrolók a hátsó oldalablakokon
(második üléssorban) - Hulladéktároló az első ajtóban - Élvédő
az első és hátsó ajtókon

135 890 Ft

Alváskényelmi csomag
- Fejtámlába épített, lehajtható fejtámaszok a második üléssor
szélső ülésein - Takaró - Napfényrolók a hátsó oldalablakokon
(második üléssorban) - "Lounge-step" szőnyegbetét elöl/hátul
(lábtámasszal hátul) - SunSet árnyékolás "B" oszloptól

163 830 Ft

"CANTON" Hangrendszer
- 10 oldalsó hangszóró - 1 centersugárzó - 1 mélysugárzó

185 420 Ft

230V & USB Type-C csatlakozó hátul
(Jumbo-Box hátoldalán) - Töltési funkcióval

81 280 Ft

"COMFORT" csomag
- Riasztóberendezés emelésérzékelővel - Ultrahangos
belsőtér-védelem - SAFE-zárás funkció - SunSet árnyékolás "B"
oszloptól - USB Type-C csatlakozó a belső visszapillantó
tükörben (1 db) (töltési funkcióval)

151 130 Ft

"7 ÜLÉSES KIVITEL - NAGYCSALÁDOS CSOMAG"
- Hétüléses kivitel - harmadik üléssor - Emelt csomagtérpadló LED olvasólámpák a harmadik üléssorban - Csomagtérajtó
elektromos nyitás/zárás - Oldallégzsákok hátul - Biztonságiövkontroll a harmadik üléssorhoz - "CREW PROTECT ASSSIST
Basic" (Proaktív utasvédelmi rendszer) - ISOFIX rögzítési pont
az utasülésen - Tablet-tartó (2 db) - "Lounge-step"
szőnyegbetét elöl/hátul (lábtámasszal hátul)

99 899 Ft

"BUSINESS NAVI Basic" csomag
- Navigációs rendszer "Amundsen" - Integrált Európa térképpel
- Webrádió - 8" színes, érintőképernyős kijelző - Hangvezérlés
(német és angol nyelven) - WLAN funkció - Digitális műszerfal
(10" kijelző) - Harmadik gyújtáskulcs - "SmartLink" funckió
(vezeték nélküli és vezetékes) - MirrorLink, Apple CarPlay,
Google Android Auto funkció támogatása

297 180 Ft

Infotainment Online + Care Connect
- MIB3 - 1 éves időtartamra
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0 Ft

Műszaki adatok
Motor - típus

2.0 Benzin

Teljesítmény

140 kW 190 LE

Hengerűrtartalom

1984 ccm

Sebességváltó

DSG váltó 7 fokozatú

Meghajtás

Összkerék hajtás

Ajtók száma

5

Ülések száma

7

Legnagyobb megengedett össztömeg

2496 kg

Tényleges tömeg

1764 kg

Tényleges tömeg

1845 kg

Tüzelőanyag-fogyasztás, menetciklus - kombinált
(Benzin)

8,20 l/100km

Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált:

187 g/km

Nitrogén-oxid-kibocsátás

0,0161 g/km

Alvázszám

TMBLE9NS4N8009581

Kereskedés
Porsche M5
Szentlőrinci út
1238 Budapest
(0036)1-421-8220
skoda@porschem5.hu
https://www.porschem5.hu
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