
KODIAQ FL L&K MY2023

> L&K

Предни и задни L&K браници

Хромирана предна решетка

L&К емблеми на предните крила

Сребрени елоксирани кровни шини

CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско регулирање на 
температура

Навигациски систем AMUNDSEN со 8” дисплеј, Voice 
Control, BT, USB-C, WLAN, Web радио

CANTON Sound system - 10 звучници, subwoofer, 575 W

AREA View камери за паркирање 

SIDE ASSIST – систем за помош при промена на лента
(70 м)

KODIAQ FL L&K
Ценовник

1.5 TSI ACT  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS75ND23
45.030 €

2.791.860 ден

2.0 TSI 4x4 (140 kW / 190 HP) - EU6 DSG7 NS75QZ23
51.060 €
3.165.720 ден

2.0 TDI EVO  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS753D23
48.420 €
3.002.040 ден

2.0 TDI EVO 4x4 (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NS753Z23
52.240 €
3.238.880 ден

2.0 TDI EVO 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 NS759Z23
53.850 €
3.338.700 ден

Мотор Менувач Модел код

Сериска опрема

Амбиентално осветлување во ентериерот

19” Алуминиумски тркала – SIRIUS Anthracite

DCC Адаптивна шасија со Off-Road копче (важи за 4х4 модели)

Греење на предни и задни седишта

Piano Black декор со L&K лого

Електрична регулација на предните седишта со меморија и 
вентилација

Кожен ентериер со L&K лого

KESSY Full Advance – централно заклучување без клуч на сите 
врати

Мултифункционален двокрак кожен управувач со греење (со 
педали за DSG)

Алуминиумски педали

7 x воздушни перничиња (предни и странични 
за возач и совозач, странични завеси и перниче 
за колена на возач)

ABS ESC HBA MKB Hill Hold Start Stop систем

Front Assist – радар за автоматско сопирање

Сензори за паркирање напред и позади

MATRIX LED предни светла со динамична 
контрола на агол и варијабилна дистрибуција 
на светлина

230V приклучок заедно со x 1 USB-C приклучок 
напред и позади

Миење на предните светла под притисок

Електрични стакла на сите врати

Ел. регулација, преклопување, греење, само-
затемнување и мемориска ф-ја на ретровизори

Греени прскалки на предниот ветробран

SUNSET

Сензор за дожд со светлосен асистент

Ел. лумбална регулација на предните седишта

Темпомат со ограничувач на брзина

Smart Link конекција (безжично за Apple)

Електрична регулација на петтата врата

Централен преден наслон

KESSY Go копче за палење на моторот

Мрежа во багажникот

Текстилни патосници

Челично резервно тркало 

Virtual Cockpit – дигитална инструмент табла

> Најреномираниот SUV во нашата гама нуди

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.03.2023



Дополнителна опрема : L&Kкод

Надворешност и Ентериер

Дополнителен трет ред на седишта - Верзија со седум седишта PZB 65.280 ден. 1.053 

Варијабилен под во багажникот (доаѓа со мало резервно тркало) PKP 10.123 ден. 163 

Држач за таблет IA1 3.027 ден. 49 

Електричен, панорамски, лизгачки сончев кров PH1 67.267 ден. 1.085 

ERGO електрично прилагодливи предни седишта, во перфорирана кожа, со меморија, вентилација, лумбална поддршка, 
функција за масажа и издолжување на наслонот за седење (без фиоки под предните седишта) PB4 34.438 ден. 555 

Подготовка за кука за влечење 1M5 11.258 ден. 182 

Kука за влечење, механички преклоплива и електрично отстранлива со адаптер PK0 55.819 ден. 900 

Кутија за отпадоци 3Z4 1.230 ден. 20 

Дво-страна покривка за багажниот простор (гума/ текстил) 6SJ 2.838 ден. 46 

Пакет за пушачи 9JC 1.230 ден. 20 

Преградна мрежа 3CX 9.934 ден. 160 

Sleep пакет (Механички завеси на задните странични стакла / SUNSET / странични наслони на потпирачите за глава на 
задните седишта / комфор текстилни патосници за задните патници) PXB 9.745 ден. 157 

Фамилијарен пакет (Механички завеси на задните странични стакла / заштита на рабовите од вратите / кутија за 
отпадоци) PXG 8.988 ден. 145 

Акустични предни странични прозори + SUNSET VW5 8.704 ден. 140 

Безбедност

LANE ASSIST - асистент за одржување и активно прилагодување на коловозна лента + SIDE ASSIST (со Emergency Assist 
за DSG) (мора во комбинација со PLJ) PWM 33.397 ден. 539 

TRAVEL ASSIST (асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лента / адаптивен темпомат до брзина 
од 210 km/h (со "follow to stop" функција и Emergency Assist за DSG) PWJ 56.103 ден. 905 

TRAVEL ASSIST II (асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лента / адаптивен темпомат до брзина 
од 210 km/h (со "follow to stop" функција и Emergency Assist за DSG) / SIDE ASSIST / PARK ASSIST) PWK 71.335 ден. 1.151 

Алармен уред против крaжба зедно со KESSY Full - централно отклучување/ заклучување без клуч PDD 15.610 ден. 252 

Активно мерење на притисокот во гумите (мора во комбинација со 18" фелни) 7K3 7.569 ден. 122 

L&K BUSINESS & VIEW пакет (LANE ASSIST / PARK ASSIST) WYG 44.365 ден. 716 

TRAILER ASSIST + сензори за паркирање напред и позади (мора во комбинација со PWB PDE) 8A8 17.313 ден. 279 

TRAILER ASISST + PARK ASSIST (мора во комбинација со PWB PDE) 8A9 37.560 ден. 606 

Подготовка за детско седиште ISOFIX - на совозачкото седиште 3G2 2.081 ден. 34 

Crew Protect Assistant - Превентивен систем за заштита на предните патниците при судар (мора во комбинација со PE2) 7W2 9.650 ден. 156 

DCC - Адаптивна шасија заедно со Driving Mode Select (со OFF ROAD копче за 4x4 модели) PF4 53.832 ден. 868 

Функционалност

L&K SAFETY & DRIVE пакет (Virtual pedal - електрична регулација на петтата врата преку сензор / Странични воздушни 
перничиња позади / Aдаптивен темпомат до брзина од 210 km/h (со "follow to stop" функција за DSG менувач) WYF 46.169 ден. 745 

L&K COMFORT & FUNCTION пакет (Електрично греење на предното ветробранско стакло / Самозатемнувачки
централен ретровизор со дополнителен USB-C приклучок / 3D Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" дисплеј, 64 GB 
меморија, WLAN, Web радио) WYH 60.266 ден. 972 

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.03.2023



Фелни:

Достапни бои:

• Сива Graphite Grey металик
• Црвена Velvet Red металик
• Сина Lava Blue металик
• Црна Magic Black металик
• Сребрена Brilliant Silver металик
• Бела Moon White металик
• Сина Race Blue металик

Беж Кожен ентериер со Piano Black декор 

19” Aлуминиумски фелни Sirius Anthracite

20” Aлуминиумски фелни Ignite

19” Aлуминиумски фелни Procyon црни 19” Aлуминиумски фелни Procyon anthracite

Алуминиумски фелни и пневматици 

Алуминиумски фелни - PROCYON 7 х 19" со црни аеро капаци - со пневматици 235/50 R19 PJV 0 ден. 0 

Алуминиумски фелни - PROCYON 7 х 19" со anthracite аеро капаци - со пневматици 235/50 R19 PJX 0 ден. 0 

Алуминиумски фелни - IGNITE 8,5 х 20"  - со пневматици 235/40 R20 (важи само за 4х4 модели) PJR 100.664 ден. 1.624 

Црвена Velvet Red Ексклузивна Металик боја FLT 33.526 ден. 541 

Металик Боја MET 9.920 ден. 160 

Дополнителна опрема : L&Kкод

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.03.2023
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