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Modely ŠKODA KODIAQ SCOUT a
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE vstupují na domácí trh
› Modely ŠKODA KODIAQ SCOUT a ŠKODA KODIAQ SPORTLINE lze objednat od 15. září 2017
› Model SCOUT je standardně vybaven pohonem všech čtyř kol, model SPORTLINE zaujme
sportovními designovými prvky
› Cena modelu ŠKODA KODIAQ SCOUT začíná na částce 863 900 Kč, model KODIAQ
SPORTLINE je možné pořídit od 871 900 Kč
Mladá Boleslav, 12. září 2017 – Značka ŠKODA pokračuje v SUV ofenzívě, od 15. září bude
možno u autorizovaných partnerů značky ŠKODA v České republice objednávat nové
atraktivní varianty modelu ŠKODA KODIAQ: ŠKODA KODIAQ SCOUT a ŠKODA KODIAQ
SPORTLINE. Ceny modelu ŠKODA KODIAQ SCOUT začínají od 863 900 Kč, sportovně
laděný model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE je možné pořídit od 871 900 Kč s pohonem
předních kol a DSG nebo s pohonem všech kol a manuální převodovkou.
„Model ŠKODA KODIAQ je již od uvedení na trh v roce 2016 velmi úspěšný. K dnešnímu dni,
evidujeme v České republice, od zahájení prodeje modelu v říjnu 2016, téměř 8500 přijatých
objednávek modelu KODIAQ, přičemž více než 4500 vozů již našlo své spokojené majitele.
Prostřednictvím obou nových variant SCOUT a SPORTLINE nyní dále rozšiřujeme naše SUV
portfolio a nabízíme tak ještě atraktivnější vozy přizpůsobené individuálnímu vkusu,“ říká Luboš
Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká republika.
Model ŠKODA KODIAQ SCOUT je ve všech motorizacích vždy sériově vybaven pohonem všech
čtyř kol a jeho robustní vzezření dokreslují specifické designové prvky včetně výrazných lišt vpředu
i vzadu. ŠKODA KODIAQ SCOUT je k dispozici s motorem 1,4 TSI o výkonu 110 kW a manuální
převodovkou od 863 900 Kč, v kombinaci s dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG pak od
913 900 Kč. Silný benzinový agregát 2.0 TSI v kombinaci s DSG bude k dispozici od 953 900 Kč.
Vznětový agregát 2,0 TDI o výkonu 110 kW v kombinaci s manuální převodovkou začíná na částce
908 900 Kč, s DSG od 958 900 Kč. Vrcholné provedení KODIAQ SCOUT 2,0 TDI (140 kW) DSG je
možno pořídit od 1 018 900 Kč.
Příznivcům sportovního stylu nabízí ŠKODA model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE, dynamickou
variantu svého největšího SUV charakterizují černé designové prvky. Sportovně laděné SUV
vstupuje na trh s cenou od 871 900 Kč, volitelně s motorem 1,4 TSI s pohonem předních kol a
automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG, nebo s pohonem všech kol a manuální
převodovkou. S pohonem 4×4 a DSG je motor 1,4 TSI k dispozici od 921 900 Kč. Benzinová
jednotka 2,0 TSI o výkonu 132 kW s pohonem 4x4 a DSG startuje na 961 900 Kč.
Motorizace 2,0 TDI o výkonu 110 kW je k dispozici od 916 900 Kč v případě kombinace DSG
s pohonem předních kol, nebo pohonu 4×4 s manuální převodovkou. Tentýž agregát s pohonem
4×4 a DSG startuje od 966 900 Kč. Nejsilnější provedení 2.0 TDI o výkonu 140 kW se pojí
výhradně s pohonem všech kol a dvouspojkouvou automatickou převodovkou DSG, debutuje
s cenou od 1 026 900 Kč.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA KODIAQ SCOUT
Nová varianta úspěšného SUV je standardně vybavena
pohonem všech kol. Stříbrně lakované designové prvky
včetně výrazných lišt dokreslujících robustní dobrodružný
vzhled vozu s cenou od 863 900 Kč.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
Model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE lze pořídit od
871 900 Kč. Jde o sportovně laděné provedení úspěšného
modelu ŠKODA KODIAQ. Design a výbava akcentují
intenzivní požitek z jízdy.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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