
Bli kjent med KODIAQ 
Simply Clever

SIMPLY CLEVER

Noen SUV-er utmerker seg med sin stil, andre skårer 
mer på det praktiske... ŠKODA KODIAQ er brilliant 
på begge områder. Hvilken annen bil byr på en 
rekke smarte detaljer som laget utelukkende 
for å gjøre hverdagen enklere? KODIAQ har 
over 40 Simply Clever-løsninger og en 
rekke av disse ser vi for første  
gang i en ŠKODA.



Simply Clever: 
En sammenkoblet 
generasjon

KODIAQ er beste connectivety-leverandør av alle de utvalgte bilene fra 
konkurrentene. ŠKODAs største SUV er fullstappet med løsninger som er 
skreddersydd for å tilfredstille alle behov for å være tilkoblet. 

1  Kommunikasjon i bilen  
> For første gang i en ŠKODA! 
> Bruker infotainment til å overføre stemmen til sjåføren/
passasjerene i framsetet til passasjerene i baksetet

2  SmartLink, inkl. SmartGate, MirrorLink, Apple Car Play, Google  
Android Auto 
> Perfekte kjøretøyssystemer - infotainment – sammenkobling til 
smarttelefon

3  Telefonboks med trådløs lading 
> Ikke mer leting etter lader, ikke mer sammenvikling av ledninger - alt 
brukeren behøver er en telefon med induktiv ladefunksjon 

4  USB og Aux-in 
> TLaget for å koble en telefon eller multimediaspiller til 
infotainmentsystemet; disse kontaktene kan brukes til musikk og 
data, i tillegg til lading

5  Media Command 
> Infotainment som fjernstyres ved hjelp av en app til telefon/
nettbrett - en funksjon som passasjerene i baksetet vil sette pris på 

6  Bluetooth-tilkobling 
> Telefoni og musikk med høy komfort

 
7  230 V-kontakt med USB-konnektor 

> Kombinasjon av KODIAQs offroad-egenskaper og en kontakt til 
lading av PC - en ny definisjon av “feltarbeid” 
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Simply Clever:  
Alt for hånden

Papirlommetørklær, leppepomade og mynter... Smågjenstander du 
trenger, vil før eller senere hope seg opp i enhver bil. I KODIAQ kan du 
være trygg på å finne plass til dem alle.

1  Lommer til mynter, parkeringsbilletter og SD-kort i oppbevaringsrom 
foran sjåføren og passasjeren i framsetet  
> For første gang i en ŠKODA!

2 Rom til paraply i sjåfør- og framsetepassasjerdørene  

3  Midtkonsollnett ved føttene til framsetepassasjeren  
> Ideelt for blad, telefon eller pengebok 

4  Rom til synlighetsplagg (vest o.a.) i fram- og bakdørene 

5 Holder til parkeringsbillett   
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Simply Clever:  
En ekspert på last

Transportkapasitet er enda et felt der KODIAQ er overlegen. 
Kombinasjonen romslig bagasjerom og smarte løsninger, gjør ŠKODAs nye 
SUV til en ekspert på last.

1  Elektrisk utskyvning av tilhengerfeste 
> For første gang i en ŠKODA! 
> Ingen komplisert montering av tilhengerfeste  
> Tilhengerfestet kommer ut ved å trykket på en knapp - enkelt og 
renslig  

2  Elektrisk styrt bakluke  
> En ideell løsning ved begrenset plass  
> En av fordelene er muligheten for å stille inn maksimumshøyde for 
åpning av bakluken 

3  Virtuell pedal  
> Berøringsfri åpning og lukking av bakluken vil komme godt med når 
du har fullt av poser i hendene... eller hvis du vil vise barna dine et lite 
triks 

4  Push rollo  
> Lokk til bagasjerommet som lystrer alt du sier... vel, rettere sagt 
enhver berøring du foretar 

5  Kroker til poser i bagasjerommet   
> Tar trygt vare på dine poser og innholdet

6  Variabelt (innstillbart) bagasjeromsgulv  
> Deler bagasjerommet inn i flere praktiske rom
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SIMPLY CLEVER

7  Vendbar bagasjeromsmatte  
> Tekstilstoff (for renslig håndtering av last) på én side, slitesterk 
gummi (til gjenstander du vanligvis ville nølt med å legge inn i bilen) 
på den andre 

8  Lasteelementer 
> Fest lasten der du vil ha den  
> Høyeffektiv når dette kombineres med teppet i tekstil

9  Nettprogram  
> Praktiske nett som er laget for å håndtere poser og handlenett og 
andre gjenstander av allslags størrelser

10  Skipose  
> En praktisk løsning for transport av ski

11  Ryggstøtte i baksetet som slås ut fra bagasjerommet  
> Uventet stor last? Ikke noe problem med KODIAQs spaker til å legge 
sammen ryggstøtten i baksetet...

12  Sammenleggbart ryggstøtte i framsetet 
> ...og skulle lasten fortsatt være for lang, kan du også slå ned 
ryggstøtten i framsetet 

13  Avtakbar LED-lampe i bagasjerommet 
> Lampen er også utstyrt med en magnet, så den kan brukes til å lyse 
opp, i tillegg til å feste noe som er defekt
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SIMPLY CLEVER

Simply Clever: 
Familieverdier

Familieturer krever tilstrekkelige forberedelser. KODIAQ er klar for det 
som måtte skje på dine turer med barn.

1  Dørhjørnebeskyttelse 
> For første gang i en ŠKODA! 
> Enkel beskyttelse av din og andres biler 

2  Elektrisk barnesikring 
> For første gang i en ŠKODA! 
> Moderne mekaniske barnesikringer til bakdørene 

3  Sleep Package (sovepakke)  
> For første gang i en ŠKODA! 
> Et sett med to tepper og spesielle hodestøtter til baksetet som er 
laget for å gi maksimal komfort på lange turer

4  Mekaniske lysskjermer til bakdørene   
> Gir skygge og privatliv 
> Til forskjell fra de solskjermene man får kjøpt i butikkene, hindrer 
ikke KODIAQs genial solskjermer deg i å åpne vinduene og “står ikke i 
veien” for lyset når de ikke er i bruk
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SIMPLY CLEVER

5  Søppelbøtte i dørpanelet

6  Sammenleggbare bord på høyre side av ryggstøttene i framsetet, 
med koppholdere til å trekke opp  
> Kan brukes som det perfekte bordet til mat, et skrivebord eller som 
oppbevaringsplass

7  Knagger til klær i B-søylene

8  Holder til nettbrett i bakre del av bilen 
> Kommer godt med når du ønsker å spille av en film for barna dine 
når dere er på langtur 
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Simply Clever: 
Vanninntak

Riktig tilførsel av væske øker oppmerksomheten og reduserer trettheten. 
KODIAQ har mer enn nok holdere til store vannflasker, så vel som til små 
kaffekopper.

1  Holder til drikkevarer til tredje seterad, inkl. rom til oppbevaring 
av mobiltelefon 
> For første gang i en ŠKODA!

2  Easy Open-koppholder  
> Et genialt enkelt system som gjør at sjåføren kan åpne plastflasker 
med bare én hånd 

3  Flaskeholder i framdøren (1,5 liter) 

4  Flaskeholder i bakdøren (1,5 liter) 

5  Holdere til drikkevarer i armlenet på setene i andre rad
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Simply Clever: 
Klar til å kjøre av gårde

ŠKODA KODIAQ byr på løsninger som alle passasjerer vil sette pris på.

1  Tåkelys med hjørnefunksjon 
> Ekstra belysning i svinger er til stor hjelp både i og utenfor byer 

2  Personalisering (innstilling av bil ved hjelp av tast) 
> I tillegg til å posisjonere det elektrisk styrte setet, kan tasten styre 
kjøremodus og “foreldrefunksjonene” 

3  Isskraper i bensinlokket

4  Beskyttelse mot tanking av galt drivstoff  
> Et mekanisk system som er utarbeidet for å hindre brukeren i å ved 
en feiltakelse sette en bensinpumpe inn i en påfyllingshals til en 
dieselbil
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SIMPLY CLEVER

De som er ute etter en smart SUV, vil synes at 
KODIAQ er storveis. Med de smarte Simply Clever-
løsningene er bilen uovertruffen blant sine 
sammenliknbare konkurrenter.


