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INFORMACJE
    HANDLOWE
Dotyczące samochodów Škoda

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do naszych ustaleń dotyczących obecnych potrzeb zakupowych, mamy przyjemność przedstawić
Państwu informacje handlowe dotyczące samochodów naszej marki.
Każdy z prezentowanych przez nas modeli może zostać wzbogacony o liczne dodatkowe opcje wyposażenia
zarówno fabrycznego jak i akcesoryjnego, w zależności od Państwa potrzeb i życzeń.

Prosimy, aby w ramach prowadzonych analiz porównawczych zechcieli Państwo wziąć powyższe pod uwagę.
Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje spotkają się z Państwa zainteresowaniem. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Kamil Szot 
KOM 504829433,
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ŠKODA KODIAQ RS

Kolor:Czerń Crystal Metalizowany Wersja wnętrza: Czarny

ID Konfiguracji: SA1310237

Rok modelowy: 2019

Silnik: 2.0 TDI 176 kW (240
KM)7-biegowa

automatyczna DSG
4x4

Cena podstawowa: 193 550 zł

Cena koloru nadwozia: 2 600 zł

Wyposażenie dodatkowe: 43 050 zł
> Pakiet Fresh 3 900 zł
> Pakiet Asystentów Kierowcy Premium 6 600 zł
> AREA VIEW CAMERA - system kamer 360°, pełne oświetlenie tylne w technologii LED 1 700 zł
> CLIMATRONIC – trójstrefowa klimatyzacja automatyczna 1 100 zł
> Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe 4 500 zł
> Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem 4 000 zł
> Pakiet Komfortowego Snu Premium 1 200 zł
> Bluetooth Premium z obsługą WLAN, rSAP, LTE (gniazdo karty SIM), z połączeniem z
anteną zewnętrzną, Phone box – wzmacnianie sygnału GSM, bezprzewodowa ładowarka do
smartfona)

2 600 zł

> Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command 300 zł
> Gniazdo 230V, USB w tylnej części podłokietnika i dodatkowe USB w konsoli środkowej z
przodu

800 zł

> System nawigacji satelitarnej COLUMBUS z mapą Europy i usługą Map Care (kolorowy
wyświetlacz dotykowy 9,2'', SmartLink+, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC)

5 700 zł

> Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel
pasażera

2 100 zł

> Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy w drugim rzędzie
siedzeń

800 zł

> Sportowa trójramienna skórzana kierownica podgrzewana dla samochodów z
automatyczną przekładnią DSG z łopatkami do zmiany przełożeń, z pakietem skórzanym i
obsługą wielofunkcyjną (radio, telefon)

600 zł
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> Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem i zamykaniem 800 zł
> Elektrycznie zwalniany odchylany hak holowniczy z adapterem 3 700 zł
> Pakiet Rodzinny 900 zł
> Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE SELECT z dodatkowym kluczykiem 200 zł
> Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 150 zł
> Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu 200 zł
> KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE 1 200 zł
> Usługa Infotainment Online na 1 rok 0 zł

Usługi: 0 zł

> Gwarancja Mobilności 0 zł

Razem: 239 200 zł

Cena: 239 200 zł
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Wybrane wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort
> 8 głośników
> Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu
> Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
> Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
> Boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne
> Czujniki parkowania - tył i przód z MANOEUVRE ASSIST
> DCC - zawieszenie adaptacyjne dla napędu 4x4 (w połączeniu z funkcją OFF-ROAD)
> Dodatkowa nagrzewnica dla silników diesla
> Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna CLIMATRONIC
> Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
> ESC z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB
> Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z oświetleniem wokół
drzwi, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne
> Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci
> Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
> Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
> Gniazdo 12V w komorze bagażnika
> KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
> Kamera cofania
> Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
> Pakiet Cargo: oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka
> Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED: oświetlenie wewnętrzne Ambiente,oświetlenie lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej w technologii LED, dwie lampki do czytania w technologii LED
> Podgrzewane fotele przednie
> Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
> Podłokietnik z przodu
> Poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, poduszka chroniąca kolana kierowcy, możliwość dezaktywacji
czołowej poduszki pasażera
> Radio BOLERO (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink+)
> Reflektory główne w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe w
technologii LED z funkcją CORNER
> Relingi dachowe w kolorze czarnym
> Schowek pod fotelem kierowcy i pasażera
> Spryskiwacze reflektorów przednich
> TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
> Tempomat z ogranicznikiem prędkości
> Usługa Care Connect (połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku; poszerzony
zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp do samochodu na 1 rok)
> VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników z personalizacją ustawień
> Zestaw siatek w bagażniku
Wyposażenie standardowe: Wnętrze
> Dekor na desce rozdzielczej Carbon
> Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
> Sportowe stalowe nakładki na pedały
> Trójramienna skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym i łopatkami do
zmiany biegów
> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach drugiego rzędu siedzeń z mocowaniem TopTether
Wyposażenie standardowe: Nadwozie
> FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
> Lusterka w kolorze czarnym, klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
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> Obręcze kół ze stopów lekkich XTREME 8J x 20'' antracytowe z oponami 235/45
> Pełne oświetlenie tylne w technologiii LED ( w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)

Wyposażenie dodatkowe i usługi

Pakiet Fresh 

System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN, Bluetooth IV (z obsługą
WLAN, bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez
wzmacniania sygnału GSM), Sound System Canton (9 głośników,
subwoofer, moc 575 W), AUTO LIGHT ASSIST - funkcja automatycznego
włączania i wyłączania świateł drogowych.

3 900 zł

Pakiet Asystentów Kierowcy Premium 

Pakiet Asystentów Kierowcy Premium zawiera ACC do 210 km/h, LANE
ASSIST, BLIND SPOT DETECT, TRAFFIC JAM ASSIST, EMERGENCY
ASSIST.
LANE ASSIST pomaga w utrzymaniu pojazdu między liniami
wyznaczającymi pas ruchu.
REAR TRAFFIC ALERT ostrzega podczas wyjazdu z miejsca
parkowania prostopadłego przed pojazdami nadjeżdżającymi z boku. W
razie potrzeby system próbuje uniknąć kolizji albo zminimalizować jej
skutki przez automatyczne hamowanie.
BLIND SPOT DETECT ostrzega przed pojazdami jadącymi w tym
samym kierunku po sąsiednim pasie i znajdującymi się w tzw. martwej
strefie. „ Martwa strefa “ jest to obszar niewidoczny dobrze ani w
lusterku, ani bezpośrednio z pojazdu.
EMERGENCY ASSIST wykryje brak ruchu kierownicy lub innej czynności
w określonym przedziale czasowym i zastosuje sygnał ostrzegawczy.
Jeśli kierowca nie zareaguje samochód najpierw ostrzeże, a później
zainicjuje hamowanie i włączy światła awaryjne.
TRAFFIC JAM ASSIST pozwala na samodzielne utrzymywanie
samochodu na pasie ruchu, a przyspieszanie i hamowanie będą
odbywały się automatycznie względem auta poprzedającego do
prędkości 60 km/h.

6 600 zł

AREA VIEW CAMERA - system kamer 360°, pełne
oświetlenie tylne w technologii LED 

System kamer 360°, pełne oświetlenie tylne w technologii LED (w tym
kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)

1 700 zł

CLIMATRONIC – trójstrefowa klimatyzacja
automatyczna 

1 100 zł
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Elektrycznie sterowane panoramiczne okno
dachowe 

4 500 zł

Niezależny system ogrzewania ze zdalnym
sterowaniem 

Układ ogrzewania postojowego umożliwia ogrzanie, ale także i
przewietrzenie wnętrza samochodu, by osiągnąć w nim optymalną
temperaturę bez konieczności uruchamiania silnika.

4 000 zł

Pakiet Komfortowego Snu Premium 

W skład Pakietu Komfortowego Snu Premium wchodzą rozkładane
oparcia zagłówków w drugim rzędzie siedzeń, SUNSET z
dźwiękochłonnymi szybami bocznymi z przodu, rolety przeciwsłoneczne
szyb bocznych tylnych drzwi oraz koc i dwa dywaniki Lounge step.

1 200 zł

Bluetooth Premium z obsługą WLAN, rSAP, LTE
(gniazdo karty SIM), z połączeniem z anteną
zewnętrzną, Phone box – wzmacnianie sygnału
GSM, bezprzewodowa ładowarka do smartfona) 
Za pośrednictwem łącza Bluetooth można połączyć telefon komórkowy z
urządzeniem Infotainment i korzystać z systemu głośnomówiąceggo
oraz odtwarzać muzykę (audiostreaming). Bluetooth rSAP czyli Remote
SIM Access Profile - protokół zdalnego dostępu do karty SIM poprzez
Bluetooth. Samochód połączony z telefonem za pomocą tego profilu
przejmuje wszystkie jego funkcje komunikacyjne takie jak połączenia
głosowe, SMS, transmisja danych. Główną zaletą profilu rSAP w
stosunku do tradycyjnego połączenia Bluetooth jest możliwość
udostępniania Internetu bez wykorzystywania sieci Wi-Fi.

WLAN (Wi-Fi) może służyć do:

1. Bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodem, dzięki
któremu mozliwe jest odtwarzanie plików dźwiękowych w menu Media
lub obsługa urządzenia Infotainment za pomocą aplikacji
zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np.ŠKODA OneApp)

2. WLAN to także możliwość udostępniania Internetu jednocześnie
nawet do 8 urządzeń mobilnych znajdujących się wewnątrz samochodu.
Internet może być dostarczony poprzez hot spot z naszego smartfona,
zewnętrzny modem USB CarStick (w przypadku nawigacji AMUNDSEN)
lub zintegrowany modem LTE (w przypadku nawigacji COLUMBUS).
Koszty związane z transmisją danych ponosi klient.

PHONE BOX - wzmacniacz sygnału antenowego znajdujący się w
schowku na telefon w konsoli środkowej (przed dźwignią zmiany
biegów). Dzięki wzmocnieniu sygnału GSM możliwe jest uzyskanie
lepszej jakości dźwięku podczas rozmowy telefonicznej oraz mniejsze
obciążenie baterii telefonu, który pozostaje bezpiecznie schowany
podczas jazdy.

2 600 zł

6/12

Kamil Szot , doradca
KOM 504829433, szot_k@bohemiamotors.pl,

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje handlowe ważne do: 2019-07-25 
Numer: GOC-19-210875



Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command 

SmartLink+ oferuje możliwość wyświetlania i obsługi certyfikowanych
aplikacji zainstalowanych na smartfonie, podłączonym za pomocą kabla
USB, na ekranie urządzenia Infotainment. Zawiera Android Auto, Apple
CarPlay, MirrorLink.

300 zł

Gniazdo 230V, USB w tylnej części podłokietnika i
dodatkowe USB w konsoli środkowej z przodu 

800 zł

System nawigacji satelitarnej COLUMBUS z mapą
Europy i usługą Map Care (kolorowy wyświetlacz
dotykowy 9,2'', SmartLink+, obsługa głosowa ze
wzmacniaczem głosu ICC) 
ICC - Elektroniczne wzmocnienie głosu umożliwia przenoszenie głosów
pasażera do głośników na tylnym siedzeniu. SmartLink+ oferuje
mozliwość wyświetlania i obsługi certyfikowanych aplikacji
zainstalowanych na smartfonie, podłączonym za pomocą kabla USB, na
ekranie urządzenia Infotainment. Zawiera Android Auto, Apple CarPlay,
MirrorLink.

5 700 zł

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją
pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera 

2 100 zł

Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca
tylnej kanapy w drugim rzędzie siedzeń 

800 zł

Sportowa trójramienna skórzana kierownica
podgrzewana dla samochodów z automatyczną
przekładnią DSG z łopatkami do zmiany przełożeń,
z pakietem skórzanym i obsługą wielofunkcyjną
(radio, telefon) 

600 zł
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Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z
bezdotykowym otwieraniem i zamykaniem 

Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika - wykorzystywany jest
specjalny czujnik, który wykrywa ruch pod tylnym zderzakiem.

Do otwarcia pokrywy wystarczy"kopnięcie" - ruch nogą tam i z powrotem
w osi wzdłużnej samochodu.

800 zł

Elektrycznie zwalniany odchylany hak holowniczy
z adapterem 

3 700 zł

Pakiet Rodzinny 

Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, pojemnik na
odpadki, rolety przeciwsłonecze szyb bocznych tylnych drzwi - dla
wnętrza z niestandardową tapicerką)

900 zł

Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE
SELECT z dodatkowym kluczykiem 

200 zł

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby 150 zł

Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu 200 zł

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi
samochodu z alarmem i funkcją SAFE 

Funkcja SAFE uniemożliwia  w zaryglowanym samochodzie otwieranie
drzwi od wewnątrz oraz obsługę podnośników szyb nawet po jej zbiciu.
Utrudnia to ewentualną próbę włamania do samochodu.

1 200 zł
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Usługa Infotainment Online na 1 rok 

Funkcjonalności dostępne w ramach Infotainment Online: 
Poszerzona funkcjonalność nawigacji m. in. informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym online oraz możliwość wcześniejszego planowania
podróży za pomocą komputera lub smartfona.
Dostęp do najaktualniejszych prognoz pogody oraz informacji ze świata.

0 zł

Gwarancja Mobilności 
Gwarancja Mobilności to program bezpłatnej pomocy drogowej, dzięki
któremu możesz skorzystać z naszego wsparcia w razie:
niespodziewanej awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu,
unieruchomienia auta spowodowanego: brakiem paliwa, zagubieniem,
złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu,
uszkodzeniem opon, wyładowaniem akumulatora.W ramach Gwarancji
Mobilności dostępnych jest kilka opcji: naprawa samochodu na drodze,
holowanie do najbliższego APS ŠKODY, dostawa naprawionego
samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do punktu
docelowego podróży, dostawa oryginalnych części za granicą,
nieoprocentowana pożyczka gotówkowa na pokrycie kosztów naprawy
lub też transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów
podroży.

0 zł
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Dane techniczne

Silnik, skrzynia biegów, elektryka

> Maksymalny moment obrotowy 500 Nm / 1750 - 2500 1/min
> Liczba cylindrów 4; in line
> Maksymalna moc 176,00 kW
> Pojemność silnika 1.968 cm³

Masa

> Dopuszczalna masa całkowita 2.421 kg
> Ładowność (z kierowcą)

Wymiary zewnętrzne

> Pojemność bagażnika min./max. 650-835 / 2.065 l
> Długość 4.699 mm
> Rozstaw osi 2.789 mm
> Szerokość 1.882 mm
> Wysokość 1.665 mm

Osiągi

> Pojemność zbiornika paliwa 60 l
> Maksymalna prędkość 221 km/h
> Przyspieszenie 0-100 km/godz.

*Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje handlowe ważne do: 2019-07-25 
Numer: GOC-19-210875



Załącznik do Informacji
Handlowej dotyczącej
samochodu
nie uwzględnia akcesoriów

Numer: GOC-19-210875

ID Konfiguracji: TMBLM7NS9K8064983

Data pobrania danych WLTP: 2019-07-22 17:21:22

Marka: ŠKODA

Model: KODIAQ RS

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 8.1

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km) 211

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy,
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami
homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi
zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl/technologia/dbamy-o-
srodowisko .

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową
procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone
na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie
NEDC.

W przypadku pojazdów z końcowej partii produkcji, wartości zużycia paliwa i emisji CO2 stanowią wartości oparte na
NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP. Pojazdy z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3
pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC,
mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Pojazdy z Roku Modelowego 2018 uzyskały homologację zgodnie z procedurą NEDC, natomiast pojazdy z Roku
Modelowego 2019 zgodnie z procedurą WLTP.
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