
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κυβισμός (κ.εκ.) 1.498

Ιπποδύναμη (Hp) 150

Εκπομπές Ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) 149

Μέση κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) 6,6

Βασικός εξοπλισμός:

Ζάντες αλουμινίου MITYKAS με ελαστικά 215/65 R17

LED φώτα ημέρας, πορείας & προβολείς (μεγάλη σκάλα)

Πίσω φώτα Full LED 

LIGHT ASSIST (φώτα ημέρας με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πορείας)

Τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση 

Oθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board

ΕSC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας 

Αερόσακος γονάτων οδηγού

Καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την προστασία του αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος & ενεργοποίηση αλάρμ μετά από σύγκρουση

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης

FRONT ASSIST - Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου

DRIVER ALERT - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

MULTI-COLLISION BRAKE - Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων

KESSY Go - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με κουμπί start /stop 

HILL START ASSIST - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα 

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση 

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 

Πίσω καθίσματα με δυνατότητα κύλισης κατά το διαμήκη άξονα του αυτοκινήτου (έως 18 εκ.)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες    

CLIMATRONIC - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας (φίλτρο γύρης)

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων

BOLERO - Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD + σύνδεση μέσω BLUETOOTH 

DAB (Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου) 

PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω 

Λειτουργία Smartlink (Mirrorlink, Car Play, Android Auto)

E-CALL+ - Σύστημα αυτόματης ειδοποίηση ατυχήματος

SKODA Connect (Pro-active service) - Υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης - 10 έτη

SKODA Connect (Remote Access) - Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης - 1 έτος

KODIAQ FACELIFT AMBITION 1.5 TSI ACT 150 PS 4x2


