
7х airbag (para dhe anash për shoferin dhe bashkë-
shoferin, airbag perde, airbag gjuri për gjunjët e 
shoferit)

ABS Sistemi ESC HBA Hill Hold, Start/Stop

Paketa per rruge te ashpra

Dritat bazë LED të përparme dhe të pasme

Dritat e mjegullës

Asistent para–   radar për ndalimin automa k

Sensorë parkimi, mbrapa

Pasqyrat e dyerve me errësim automatik me ngrohje
,rregullueshme elektrike, e palosshme

Butoni i ndezjes KESSY Go me derë qendrore kyçje
në distancë

Radio BOLERO menjë Ekran me ngjyra 8” BT, USB-C, 
8 altoparlantë, marrëse radio dixhitale, Kontroll 
zanor

Ekrani bazë i informacionit aktiv

Kontrolli i lundrimit me shpejtësi kufizues

Binarët e çatisë së zezë

Prizë 12V në kabinë dhe bagazh

Pajisje serike

Vlefshme nga:01.01.2023

> STYLE

Sensorë parkimi, para dhe mbrapa

Pamje e pasme kamera parkimi

Asistent alarmi i shoferit

CLIMATRONIC (3 zona) me rregullim të temperaturës 
në tre zona

Uleset e përparme dhe të pasme me ngrohje

Sistemi navigues AMUNDSENme një8” ekran me 
ngjyra, WLAN, radio në internet

KESSY Full Advance – bllokim qendror i dyerve pa 
çelës në të gjitha dyert

Ndriçim i brendshëm LED i ambientit

Brendshme– lëkurë / pëlhurë

PERENDIMI I DIELLIT

Perdet në dritaret anësore të pasme

Paketa e jashtme e kromit (kallëpët dhe shinat e 
çatisë)

Pragjet dekorative të dyerve

18” Rrotat alumini-ELBRUS

Diamante lineare inserte dekorative

Style brendshme e zezë – pëlhurë/lëkurë

Shtesë për AmbItion(* = 4)

KODIAQ FLMY2023 AMBITION STYLE

Motorri Ndrruesi Kodi i modelit

1.5 TSIACT (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NS7*N523 30.740€ 33.180€

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS7*ND23 33.320€ 35.760€

2.0 TSI 4x4 (140 kW / 190 HP) - EU6 DSG7 NS7*QZ23 - 39.710€

2.0 TDI EVO (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS7*3D23 36.300€ 38.740€

2.0 TDI EVO 4x4 (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS7*3Z23 38.380€ 40.830€

2.0 TDI EVO 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 NS7*9Z23 - 42.120€

> AMBITION

Dritat e pasme LED në një dizajn të veçantë me një 
sinjal rrotullues të animuar

Sirtarë nën sediljet e përparme

Sensori i shiut

Asistent i lehtë me Funksioni Co/ Le Home

Rregullimi elektrik i derës së pestë

Sistemi i larjes së dritave të përparmë

Mbështetje lumbare dhe ngrohje për sediljet e 
përparme

Timoni shumë funksional prej lëkure me 2 fole (me 
ngrohje dhe pedale ndërrimi për DSG)

KLIMATRONIK – dy zonësh kondicioner automatik

Smart Link (me valë për Apple)

Pedale Alumini

Paketa rrjetë për bagazhin + elementët e ngarkesave

Shtroja tekstili për dysheme

17” Rrotat alumini-MITYKAS

Futje dekorative N-Alu Brushed

Ambition e brendshme e zezë / gri - pëlhurë

(* = 3)

KODIAQ FL
Lista e Çmimeve



E vlefshme nga: 01.01.2023

AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

E jashtme dhe e brendshme
Uleset e rreshtit të tretë me një mbështetëse krahu të mesëm në rreshtin e dytë dhe një dysheme të ndryshueshme të bagazhit PZB 1.053 € 1.053 €

CLIMATRONIC (3 zona) - kondicioner automatik me rregullim të temperaturës në tre zona PHB 262 € S

Paketa LED PLUS (Ndriçimi i Ambientit të Brendshëm / Ndriçimi i hapësirës së këmbëve në pjesën e përparme dhe të pasme) PN2 256 € S

Kati i ndryshueshëm i bagazhit (vjen me një rrotë të vogël rezervë) PKP 163 € 163 €

Ngrohës i sediljeve për sediljet e përparme dhe të pasme i kontrolluar veçmas 4A4 165 € S

Scuff plates in door apertures 7M3 63 € S

Mbajtëse tabletash IA1 49 € 49 €

KESSY Full Advance - bllokimi i derës pa çelës në të gjitha dyert PDE 269   € S

Tavani rrëshqitës panoramik elektrik PH1 1.085 € 1.085 €

Xhami i përparmë me ngrohje + sensor shiu dhe sensori i dritës (vetëm në kombinim me PHA PW1 4A3) PKV 281 € -

El. adj. sedilja e shoferit w. lumbale. mbështetje, funksion memorie (pa sirtar nën sediljen e shoferit) PB0 - 504 €

El. adj. sediljet e përparme w. lumbale. mbështetje, funksion memorie (pa sirtar nën sediljen e përparme) PB2 - 1.006 €

ERGO El. ajd. sediljet e përparme prej lëkure të shpuar, w. lumbale. mbështetje, funksion ajrimi dhe memorie, veçori masazhi dhe
rregullimi i thellësisë së jastëkut PB4 - 2.574 €

Paketa e brendshme ECO (moca/tapiceri e zezë në kombinim me pëlhurë/alcantara/lëkurë artificiale) PL5 748 € 0 €

Tapiceri - Alcantara PL4 1.299 € 551 €

Tapiceri - Lëkurë PL1 1.543 € 793 €

Përgatitja për shiritin tërheqës 1M5 182 € 182 €

Lidhja e rimorkios rrotullohet mekanikisht dhe e shkëputshme me energji me një përshtatës PK0 900 € 900 €

Koshi i plehrave 3Z4 20 € 20 €

Paketa e jashtme e kromit (mbulesa dekorative rreth dritareve anësore / binarët e çatisë së argjendtë) PG1 412 € S

Mbulesa e dyshemesë së dhomës së bagazhit, dyshek i kthyeshëm (gome/pëlhurë) 6SJ 46 € 46 €

Tavëll duhanpirës 9 JC 20 € 20 €

Tavolina të palosshme në mbështetëse të sediljeve të përparme 1U9 95 € 95 €

Ndarja neto 3CX 160 € 160 €

Perde dielli me rrotullim për dritaret anësore të pasme 3Y4 168 € S

Dritat LED MATRIX me kontroll dinamik të këndit dhe shpërndarje të ndryshueshme të ndriçimit PN5 1.262 € 946 €

Paketa e gjumit (perdet e diellit për dritaret e pasme anësore / SUNSET / mbështetëse koke për sediljet e pasme të jashtme / shtroja
tekstili komod për dyshemenë për pasagjerët e pasmë) PXB 395 € 157 €

Paketa familjare (mbrojtës për dritaret e pasme anësore / mbrojtje nga skajet e dyerve / koshi i plehrave) PXG 287 € 145 €

PERENDIMI I DIELLIT 4 KF - S

Dritare anash akustike + SUNSET VW5 290 € 140 €

Pedale virtuale - rregullim elektrik në derën e pestë me një sensor nën parakolp PK9 175 € -

Siguria
ASSIST KORSI PWA 388 € 388 €

ASSIST ANËSORE PWB 543 € 409 €

ASSIST KORSI + ASSIST ANËSOR PWC 931 € -

LANE ASSIST me drejtim aktiv në korsi (me asistencë emergjente për DSG) (vetëm në kombinim me kabinën virtuale) PWQ 539 € 539 €

LANE ASSIST me drejtim aktiv në korsi + ASSIST ANËS (me asistencë emergjente për DSG) (vetëm në kombinim me kabinën virtuale dhe
PLJ) PWM 1.082 € 1.082 €

ASISTI I UDHËTIMIT (Asistencë në korsi me orientim aktiv në korsi/kontroll adaptiv i lundrimit deri në 210 km/h me "ndiq për të ndalur" f-
on dhe ndihmë emergjente për DSG) (vetëm në kombinim me kabinën virtuale) PWJ 905 € 905 €

TRAVEL ASSIST II (Asistencë në korsi me drejtim aktiv në korsi/kontroll adaptiv i lundrimit deri në 210 km/h (me "follow to stop" f-on dhe 
asistencë emergjente për DSG) / SIDE ASSIST / PARK ASSIST) (vetëm në kombinim me Virtual Kabina e kabinës) PWK 1.932 € 1.694 €

ASSIST AUTO DRITA -automat. kontrolli i dritave të rrezeve të gjata me pasqyrë të brendshme që zbehet automatikisht, sensor shiu PWE 195 € S

Njësi alarmi me KESSY Full Advance PDD 520 € 252 €

Kontroll aktiv i presionit të gomave 7K3 122 € 122 €

PARK ASSIST me funksionin e asistencës së manovrimit 7X5 644 € -

Kamera AREA VIEW 360° me drita të pasme Full LED (kërkon 7X2 PDE) PWG 789 € 412 €

Paketa Ambition BUSINESS & VIEW (Sensorë parkimi para dhe mbrapa / Kamera e pasme e parkimit / DIELLI) WYB 673 € -

Paketa Style BUSINESS & VIEW (Sediljet e përparme të rregullueshme El. me mbështetje mesit dhe memorie f-on / PARK ASSIST / pa 
sirtarë poshtë sediljeve të përparme) WYD - 999 €

ASSIST TRAILER + sensorë parkimi përpara dhe mbrapa (kërkon PWB PDE) 8A8 594 € 279 €

ASSIST PËR TRAILER + ASSIST PARKIMI (kërkon PWB PDE) 8A9 922 € 606 €



Rrotat:

Rrota alumini 17” Mitykas Rrota alumini 18” Elbrus Rrota alumini 18” Triniteti Rrota alumini 18” Askella

Rrota alumini 19 inç Kursaantracit Rrota alumini 19 inç Triglav Rrota alumini 19 inç Procion Rrota alumini 20 inç Vega

E vlefshme nga: 01.01.2023

AMBICIONI STILIPajisje opsionale: kodi

Spiranca e sediljes për fëmijë, përpara djathtas (ISOFIX) 3G2 34 € 34 €

Crew Protect Assist - sistem proaktiv i mbrojtjes së pasagjerëve përpara (kërkon PE2) 7W2 156 € 156 €

ZGJIDHJA E MODIT TË DRJETËSISË (e vlefshme për modelet 4x2) PF2 105 € 105 €

ZGJIDHJA E MODIT TË DREJTIMIT me butonin Off Road (e vlefshme për modelet 4x4) PF3 79 € S

DCC - Kontrolli adaptiv i shasisë me zgjedhjen e modalitetit të drejtimit (me butonin Off Road) (i vlefshëm për modelet 4x4) PF4 946 € 868 €

Airbagët me perde dhe airbagët anësor përpara dhe pas PE2 307 € 307 €

Infoargëtuese
Sistemi i navigimit COLUMBUS me një ekran 9.2", memorie 64 GB, kontroll zanor, WLAN, radio në internet RNF 1.257 € -

Sistemi i zërit CANTON (përfshin 10 altoparlantë, barazues dixhital, subwoofer, 575 W) (kërkon PDE) RA2 444 € 444 €

Prizë 230V me portë USB-C x1 përpara dhe x1 pas RA3 195 € -

Paketa Ambition SAFETY & DRIVE (Driver Alert Assist / Adaptive Cruise Control për deri në 210 km/h (me "follow to stop" f-on për modelet 
DSG) / Sistemi navigues AMUNDSEN me një ekran 8", WLAN, radio në internet / virtuale Kabina e kabinës) WYA 984 € -

Paketa SIGURIA & DRIVE Style (ASSIST LANE / Cruise Control adaptive deri në 210 km/h (me "follow to stop" f-on për modelet DSG) / 
Kabinë virtuale) WYC - 1.010 €

Paketa Style COMFORT & FUNCTION (prizë 230 V me x 1 fole USB-C në pjesën e përparme dhe të pasme / Pedale virtuale - rregullim 
elektrik në derën e pestë me sensor nën parakolp / Xhami i përparmë me ngrohje / Sistemi i navigimit 3D COLUMBUS me ekran 9.2" Disk 
64 GB, WLAN, radio në internet) WYE - 1.152 €

Paketë e vogël lëkure me timon lëkure shumëfunksionale me 2 fole me ngrohje PLD 131 € 131 €

Paketë e vogël lëkure me timon lëkure shumëfunksionale sportive me 3 fole (e vlefshme për N5) PLF 117 € 117 €

Paketë e vogël lëkure me timon lëkure multifunksionale me 3 fole sportive me ngrohje (e vlefshme për N5) PLH 249 € 249 €

Paketë e vogël lëkure me timon lëkure shumëfunksionale sportive me 3 fole me pedale për ngrohje dhe ndërrim për DSG PLK 117 € 117 €

Telefoni komfort - lidhje ajrore me valë dhe kuti karikimi me valë PT1 287 € S

Rrota alumini dhe goma
Rrota alumini - MITYKAS 7 х 17" - me goma 215/65 R17 PJI 0 -

Rrotat alumini - ELBRUS 7 х 18" - me goma 235/55 R18 PJK 388 € S

Rrota alumini - TRINITY 7 х 18" - me goma 235/55 R18 PJL 475 € 87 €

Rrota alumini - ASKELLA Anthracite krehur 7,5 х 18" - me goma 235/55 R18 PJQ 645 € 258 €

Rrota alumini - TRIGLAV 7 х 19" - me goma 235/50 R19 PJ5 913 € 526 €

Rrota alumini- TRIGLAV Black 7 х 19" - me goma 235/50 R19 PJ7 1.071 € 684 €

Rrotat alumini - CRATER Anthracite 7 х 19" - me goma 235/50 R19 PJT 1.135 € 748 €

Rrota alumini - PROCYON 7 х 19" me mbulesa te zeza aero - me goma 235/50 R19 PJV 983 € 597 €

Rrota alumini- PROCYON 7 х 19" me mbulesa antraciti aero - me goma 235/50 R19 PJX 983 € 597 €

Rrotat alumini - VEGA Black 8 х 20" - me goma 235/45 R20 PJS 1.631 € 1.245 €

Ngjyra metalike ekskluzive Velvet Red FLT 541 € 541 €

Ngjyrat Uni Blu Energjike / Gri çeliku CHR 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 160 € 160 €


