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ŠKODA KODIAQ L&K: kookkaan katumaasturin 
huippumallin ensiesittely Geneven autonäyttelyssä 
 

 
› ŠKODA KODIAQ L&K -mallissa erottuva design ja ylelliset mukavuusvarusteet 
› Neljä voimakasta bensiini- ja dieselmoottoria, joista kaksi uutta TSI-bensiinimoottoria, 

myös neliveto tarjolla 
› Kodiaqin huippumallissa vakiona progressiivinen ohjaus  

 

 
Mladá Boleslav 15. helmikuuta 2018. ŠKODA AUTO esittelee ŠKODA Kodiaqin uuden 
huippumallin Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä 2018. Tämä L&K-varusteluversio 
on nimetty tehtaan perustajien Laurin ja Klement mukaan. Jäähdyttimen kromattu säleikkö, 
19-tuumaiset kevytmetallivanteet sekä uuden muotoilun saaneet etu- ja takapuskuri 
viimeistelevät L&K-mallin tyylikkyyden. Sisätiloissa hemmottelevat nahkaverhoilu ja mustat 
pianolakatut koristelistat. Vahvat bensiini- ja dieselmoottorit sekä etu- tai neliveto takaavat 
dynaamisen suorituskyvyn.   
 

 

Tehokkaat moottorit, neliveto ja mukautuva alustan säätöjärjestelmä 

Uutuusmallin ŠKODA KODIAQ L&K myötä ŠKODA esittelee kookkaan katumaasturimallinsa uuden 

moottorivalikoiman. Moottorivaihtoehtoihin lukeutuu nyt 1,5-litrainen TSI-bensiinimoottori teholtaan 

110 kW (150 hv), ja kaksilitraisen TSI -bensiinimoottorin teho on kasvanut 132 kilowatista (180 hv) 

140 kilowattiin (190 hv). Näissä uusissa bensiinimoottoreissa on hiukkassuodatin vähentämässä 

pakokaasun hiukkaspäästöjä. Uusimman sukupolven 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto on nyt 

saatavissa bensiinimoottoreiden sekä 2.0 TDI -dieselmoottorin (110 kW / 150 hv) yhteyteen. 

Moottorivaihtoehtona on myös 2.0 TDI -dieselmoottori, jonka teho on 140 kW (190 hv). Kahden 

tehokkaimman moottorin yhteydessä autossa on aina 4x4-neliveto, joka on myös tarjolla kahden 

muun moottorin yhteyteen. Nelivetoisissa ŠKODA KODIAQ L&K -malleissa on vakiona mukautuva 

alustan säätöjärjestelmä (DCC). 

 

Reilusti tilaa ja mukavuutta tyylikkäästi 

ŠKODA KODIAQ L&K -malli yhdistää kookkaan katumaasturin monipuolisuuden ja suuret tilat 

nautinnolliseen tyylikkyyteen. Vakiovarustus sisältää 19-tuumaiset Sirius-kevytmetallivanteet, täys-

LED-ajovalot ja jäähdyttimen pystyrivallisen kromatun säleikön. Etulokasuojien pyöränkotelo-

kaarissa on Laurin & Klement -tekstilogot.  

 

Sisätilojen tyylikkyyttä korostaa kolmipuolainen monitoimiohjauspyörä, joka on verhoiltu joko 

mustalla tai beigellä nahkalla. Hienostuneet Laurin & Klement -logot koristavat istuinten selkänojia 

ja kojelaudan mustia pianolakattuja koristelistoja. Sama logo näytetään myös 

tietoviihdejärjestelmän käynnistysnäyttönä. Runsas vakiovarustelu sisältää mm. sähköisesti 

säädettävät etuistuimet muistilla. Sähkötoimisesti säädettävät ja koria vasten käännettävät ulkopeilit 

ovat automaattisesti himmentyvät, ja niissä on sekä muistitoiminto että maavalot. Niiden lisäksi 

autossa on 9,2” Columbus-navigointi- ja tietoviihdejärjestelmä, Canton Sound System 10 

kaiuttimella, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, kaista-avustin, kaistanvaihtovaroitin, 
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peruutusvaroitin, automaattinen pysäköintiavustin, Area View 360 kamerajärjestelmä, Virtual Pedal 

– kosketukseton takaluukun avaus ja sulkeminen, avaimeton keskuslukitus ja käynnistys, 

mukautuva vakionopeuden säädin, automaattisesti himmentyvä taustapeili, sadetunnistin, 

KODIAQ-tekstilogot etu- ja takaovien kynnyslistoissa sekä jalkatilamatot. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 
ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä seitsemää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sekä KODIAQ ja 
SUPERB.  

› Valmisti vuonna 2017 yli miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, 

Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 30 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 
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