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Prijzen KODIAQ Limited Business Edition per 1 mei 2020

MOTOR VERMOGEN TRANSMISSIE CONSUMENTEN
ADVIESPRIJS*

INCL. BPM
INCL. BTW

FISCALE 
WAARDE

 INCL. BPM
 INCL. BTW  

FISCALE
BIJTELLING

CO2-
UITSTOOT

(G/KM)

 
BPM 

BEDRAG
NETTO 

CATALOGUS- 
PRIJS 

EXCL. BPM
EXCL. BTW

 
BRUTO 

CATALOGUS- 
PRIJS

INCL. BPM 
EXCL. BTW

RIJKLAARMAAK 
KOSTEN,  

RECYCLING- 
BIJDRAGE 

EN LEGES**

BENZINE
1.5 TSI Greentech ACT 110kW / 150pk DSG-7 automaat € 38.990 € 38.120 22% 129 € 6.761 € 25.917 € 32.678 € 870

DSG = automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.

* De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recycling- en beheerbijdrage en leges) bij levering vóór 1 juli 2020. Wijziging vanaf 1 juli 2020:
 • Per 1 juli 2020 zal de Nederlandse overheid het BPM-stelsel wijzigen
 • Per 1 juli 2020 kan iedere optie die wordt toegevoegd aan een auto leiden tot een hogere CO2 emissie en een hogere BPM. Dit zal per auto worden bepaald
 • Uiterlijk 31 december 2020 zullen nieuwe auto’s moeten voldoen aan de nieuwe Euro 6d emissienorm die voor de EU zal gelden, wat zal leiden tot nieuwe CO2 emissiecijfers
  Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van bovengenoemde wijzigingen op de CO2 emissie van de door jou gewenste auto.  

Hierdoor is het nog niet mogelijk om de uiteindelijke hoogte van de BPM te bepalen en daarmee de totaalprijs van jouw auto. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de ŠKODA dealer. 
Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.

** Rijklaarmaakkosten á € 788,11 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 35,00 (incl. btw). Leges á € 46,89 (btw-vrijgesteld).

CO2-emissie KODIAQ Limited Business Edition
Zonder 

derde zitrij
Met 

derde zitrij

Motor Vermogen Transmissie CO2 emissie (g) CO2 emissie (g) Extra BPM

BENZINE
1.5 TSI Greentech ACT 110kW / 150pk DSG-7 automaat 135 139 € 848



Standaarduitrusting KODIAQ Limited Business Edition
DE STANDAARDUITRUSTING OMVAT O.A.:
•  8 luidsprekers
•  12V aansluiting in de bagageruimte 
•  12V aansluiting in middenconsole voor
•  Activatie van waarschuwingslichten tijdens "noodstop"
•  Achterbank neerklapbaar (60:40) en verschuifbaar met  

kantelbare rugleuning
•  Achteruitrijcamera
•  Afstandsbediening voor centrale vergrendeling  

(incl. 2 inklapbare sleutels)
•  Afneembare LED zaklamp in de bagageruimte
•  Airbags vóór (uitschakelbaar voor passagiersstoel)
•  AMS (Anti-Misfueling System), voorkomt tanken van  

verkeerde brandstof
•  Bagage afdekscherm 
•  Bagagenettenset
•  Bandenreparatieset 
•  Bandenspanningscontrolesysteem 
•  Bekleding half stof / half leder
•  Binnenspiegel automatisch dimmend
•  Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief WLAN en Phonebox 

met draadloos opladen ***
•  Boordcomputer 
•  Buitentemperatuurmeter
•  Buitenspiegels verwarmd, elektrisch verstelbaar en automatisch 

dimmend en inklapbaar
•  Buitenspiegels in carrosseriekleur met geintegreerde  

richtingaanwijzers 
•  Chromen omlijsting grille
•  Chromen accenten interieur (o.a. deurhandles en pookknop)
•  Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones
•  Crew protect assist
•  Cruise control met speedlimiter

•  DAB+ digitale radio ontvangst
•  Dakrailing, zilverkleurig
•  Drie hoofdsteunen achter, in hoogte verstelbaar met  

WOKS-systeem (anti-whiplash)
•  Driver Activity Assistant, vermoeidheid waarschuwingssysteem
•  Elektrische handrem
•  Elektrische raambediening voor en achter
•  Full LED koplampen met Adaptive Frontlight System AFS
•  Front assist - de radar meet de ruimte tussen de auto en de  

voorligger en remt automatisch af wanneer nodig
•  Gekoeld handschoenenvak
•  Gordijn airbags
•  Halogeen koplampen 
•  Handgrepen in carrosseriekleur
•  In hoogte verstelbare 3-puntsveiligheidsgordels vóór  

met gordelspanners
•  In hoogte verstelbare voorstoelen met lendesteun
•  Instapsierlijsten 
•  Interieurlijsten Mistral in portieren, middenconsole en dashboard
•  ISOFIX / TopTether voorbereiding op buitenste zitplaatsen achter
•  Kessy Go (Sleutelloos starten)
•  Knie-airbag voor bestuurder 
•  LED 3e remlicht in achterspoiler
•  LED achterlichten luxe variant inclusief LED  

kentekenplaatverlichting achter 
•  LED interieurverlichting inclusief sfeerverlichting
•  LED dagrijverlichting 
•  LED mistlampen met cornering functie
•  Leeslampjes voor en achter
•  Lichtmetalen velgen 18" Elbrus met banden 235/55 R18
•  Make-up spiegels in de zonnekleppen 
•  MaxiDOT met kleurendisplay
•  Middenarmsteun voor met opbergvak

•  Mijn ŠKODA Module incl. 3 jarig abonnement *
•  Multifunctioneel 3-spaaks lederen stuurwiel met schakelpaddles 

voor DSG-automaat
•  Navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Amundsen' met  

8" touchscreen inclusief Navigatiekaart West-Europa,  
gratis****** updates van de navigatiekaartsoftware en  
1 jaar infotainment Online ****

•  Opbergnet bij voetruimte voorpassagier
•  Opbergvak voor (zonne)bril
•  Opbergvakken in achterzijde van de voorstoelen
•  Opbergvak aan passagierszijde boven handschoenenvak
•  Opbergvakken achter de achterste wielkasten 
•  Opbergvak in bagageruimte boven linkerwielkast 
•  Paraplu in voorportier
•  Parkeerkaarthouder
•  Parking Distance Control voor en achter
•  Regensensor 
•  Ruitenwisser achter 
•  Sjorogen en bagagehaken in de bagageruimte 
•  ŠKODA Connect - Care Connect 1 jaar ****
•  ŠKODA Connect - Emergency Call ****
•  ŠKODA Connect - Infotainment Online 1 jaar ****
•  Smartlink+ (MirrorLink en Apple CarPlay) *****
•  Start/stop systeem 
•  Startblokkering 
•  Twee lifehammers
•  Verlichting in kofferbak
•  Verlichting in de voetenruimte voor 
•  Verwarmde ruitensproeierkoppen 
•  Voice control
•  Zij-airbags voor en achter

* Geïntegreerde Mijn ŠKODA Module inclusief 3 jarig abonnement
Mijn ŠKODA app voor Android (2.3 of hoger) en Apple (iOS 7 of hoger) met de volgende functionaliteiten:
- Dashboard met inzicht in brandstof niveau, bewegingsalert en status van deurvergrendeling en handrem
- Rijstijlscore op jouw rijprestaties 
- Locatiebepaling van de auto 
- Eerst komend onderhoud en eventuele storingen 
- Pechhulp; inschakeling van de mobiliteitsservice via de app
Kijk voor meer informatie op skoda.nl/mijnskoda
** ŠKODA Media Command App is te downloaden in de Appstore/Playstore (Apple/Android)
*** Draadloos opladen werkt alleen i.c.m.  smartphones die beschikken over de Qi-technology.   
**** Kijk voor meer informatie op skoda.nl/skoda-connect
***** Informeer bij de dealer voor Smartlink compatibiliteit met jouw smartphone  
****** Het Europese wegennet is continu in verandering. ŠKODA streeft naar zo recent mogelijke kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van de auto volledig actueel is. 
ŠKODA biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates kun je eenvoudig 
zelf downloaden via www.ŠKODA.nl/navigatie-update. Indien gewenst kun je een kaartupdate ook door de ŠKODA-dealer laten uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is 25 euro 
inclusief BTW. Meer informatie over kaartupdates kun je verkrijgen via de ŠKODA-dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.



Opties en pakketten KODIAQ Limited Business Edition
Consumenten

Adviesprijs
incl. BTW

Netto 
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PAKKETTEN
Business Upgrade Sirius
Lichtmetalen velgen 19" Sirius polished met banden 235/50 R19
Sunset, extra donker getinte ramen achter
Stoelbekleding Suedia / leder  € 990  € 818 •
Business Upgrade Triglav
Lichtmetalen velgen 19" Triglav met banden 235/50 R19
Sunset, extra donker getinte ramen achter
Stoelbekleding Suedia / leder  € 990  € 818 •
Comfort pakket
Climatronic, elektronische airconditioning met 3 klimaatzones
Grootlicht assistent
Lane Assist, Blind Spot Detection, Adaptive Cruise Control t/m 160km/h (t/m 210 km/h voor RS Business), Traffic Jam Assist en Emergency Assist
Verwarmbare voorstoelen
- Let op: Traffic Jam Assist en Emergency Assist alleen van toepassing in combinatie met DSG automatische transmissie  € 990  € 818 •
Functie pakket
Canton Sound System met 9 luidsprekers, een subwoofer en digitale equalizer
Elektrisch te openen en sluiten achterklep
KESSY (Keyless Entry & Start-stop System)
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend) voor Canton Sound System  € 790  € 653 •
Style pakket
Chromen raamlijsten
Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuif-/kanteldak
Travel Assist, verkeersbordenherkenning  € 990  € 818 •
OPTIES
Derde zitrij, inklapbaar, met middenarmsteun op de tweede zitrij
- Let op: Door de derde zitrij kan de CO2 uitstoot en het BPM bedrag verhoogd worden. Kijk hiervoor in de BPM tabel in deze prijslijst  € 990  € 818 •
Unilak  € 0  € 0 •
Metallic lak  € 890  € 736 •

* ŠKODA Media Command App is te downloaden in de Appstore/Playstore (Apple/Android)
** Het Europese wegennet is continu in verandering. ŠKODA streeft naar zo recent mogelijke kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van de auto volledig actueel is. ŠKODA biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de 
betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates kun je eenvoudig zelf downloaden via www.ŠKODA.nl/navigatie-update. Indien gewenst kun je een kaartupdate ook door de ŠKODA-dealer laten 
uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is 25 euro inclusief BTW. Meer informatie over kaartupdates kun je verkrijgen via de ŠKODA-dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.
*** Infotainment Online, Care Connect of Emergency call zijn onderdeel van ŠKODA Connect. 
Kijk voor meer informatie over Infotainment Online op skoda.nl/skoda-connect



• Lichtmetalen velgen 19"
• Sunset
• Stoelbekleding Suedia/Leder

Klantvoordeel € 280

• Chromen raamlijsten
•  Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen 

schuif-/kanteldak
• Travel Assist, verkeersbordenherkenning

Klantvoordeel € 600

• Climatronic
• Grootlicht assistent
• Diverse assistentiesystemen
• Verwarmbare voorstoelen

Klantvoordeel € 950

• Canton Sound System
• Elektrisch te openen en sluiten achterklep
• KESSY
• Reservewiel

Klantvoordeel € 480

BUSINESS UPGRADE PAKKET

STYLE PAKKET

COMFORT PAKKET

FUNCTIE PAKKET

€ 990

€ 990

€ 990

€ 790



Lichtmetalen velgen 19" SIRIUS zilver 235/50 R19

Lichtmetalen velgen 18" ELBRUS 235/55 R18 Lichtmetalen velgen 19" TRIGLAV 235/40 R19

Velgen KODIAQ Limited Business Edition



Kleuren KODIAQ Limited Business Edition
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skoda.nl

Jouw ŠKODA-dealer:
S

K
O

20
L1

9
0

Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. 
Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je te allen tijde op onze website skoda.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook jouw dealer 

vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.
 

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten van de ŠKODA KODIAQ Limited Business Edition te vervallen. Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.


