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Новата ŠKODA RAPID е автомобил, на който трудно се 
поставят етикети. Въпреки че на пръв поглед изглежда 
като стилен модел от компактния сегмент, обновен с новия 
кристален дизайн на ŠKODA, само един поглед отвътре е 
достатъчен, за да ви накара да го усетите като по-висок клас 
автомобил. С най-съвременните си системи за свързаност и 
безопасност, високите технологии работят скрити от очите, 
за да осигурят по-комфортно и безпроблемно пътуване. 
Каквито и да са били очакванията ви до сега, време е те да 
станат още по-големи. 

RAPID е поредното доказателство за философията, от 
която се ръководим още от началото на нашата дейност, а 
именно - да създаваме красиви автомобили с фокус върху 
удоволствието от шофирането и комфорта на пътуващите.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО МОЖЕТЕ 
ДА ОЧАКВАТЕ Е... ВСИЧКО
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Динамичен, изчистен и геометричен - това са 
само няколко думи, които идват на ум за да 
опишем дизайна на RAPID отвън. Той е дързък, 
той е красив и е толкова атрактивен, колкото и 
автомобил от по-висок клас.

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Благодарение на черните В-колони при RAPID, страничните прозорци 
изглеждат еднакви по големина и подсказват за обширен интериор. 
Затъмнените стъкла (SunSet) подчертават елегантността на RAPID и 
предпазват пътниците отзад от пряка слънчева светлина.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Маската е перфектно 
позиционирана между 
предните светлини. 
Широката радиаторна 
решетка с фаровете за мъгла 
и забележимата хромирана 
лента оформят предната 
част на автомобила. Най-
високото ниво на оборудване 
включва биксенонови предни 
светлини с LED дневни 
светлини.

СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Страничните индикатори, 
намиращи се от външата 
страна на страничните 
огледала са атрактивен, но и 
много функционален детайл.

ЗАДНИ LED СВЕТЛИНИ
RAPID е оборудван със 
задни LED светлини. 
Познатата им С-форма 
е една от характерните 
черти на всеки ŠKODA 
автомобил.

СТИЛ, КОЙТО ВИНАГИ Е 
В КРАК С ВРЕМЕТО
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Добрият дизайн се оценява. Страхотният дизайн се споделя.  
С острите си, изчистени линии и неподражаем стил,  
RAPID SPACEBACK е атрактивно предложение за всеки. 

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Поглеждайки RAPID SPACEBACK отстрани, човек може лесно да 
усети спортния му характер, допълнен и от спойлера на тавана. 
Изчистените му, остри линии говорят не само за динамичност, но 
подсказват за  обширно пространство и комфорт.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Панорамният покрив от изцяло затъмнено стъкло е още едно 
доказателство за спортния дух на RAPID SPACEBACK. В допълнение, 
моделът предлага и удължено задно стъкло на задната врата.

КРАСОТА, КОЯТО НЕ 
ОСТАВА НЕЗАБЕЛЯЗАНА

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
RAPID SPACEBACK 
също е с характерните 
С-образни задни светлини, 
характерни за всички 
модели ŠKODA.
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НЯМА ДА ВИ СЕ 
ИСКА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ
Освен, че ще бъдете впечатлени от щедрото вътрешно пространство 
на RAPID и RAPID SPACEBACK, ще забележите и колко естетически 
издържан е целия интериор. Каквото и да се случва навън, отвътре 
винаги ще е приятно и уютно.

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Формите следват функционалността. 
Стилното табло  е лесно за ориентиране, а 
всички уреди за управление върху таблото и 
вратата на шофьора са практично и интуитивно 
подредени. Най-високото ниво на оборудване 
предлага мултифункционален кожен волан, 
чрез който можете да управлявате радиото 
или телефона си.

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ИНТЕРИОРА
Мекото вътрешно осветление, включващо и 
осветеност на дръжките на вратите допринася 
за уюта и комфорта 
на интериора.

ТАПИЦЕРИИ И ДЕКОР
Изберете интериор, който допринася за 
удоволствието от шофирането. RAPID 
предлага множество комбинации от 
висококачествени тапицерии и декор, на 
които да се наслаждавате в интериора.

ОБШИРНОСТ
Щедрото пространство 
за краката и над главата 
в задната част на 
автомобила, го поставя 
на челни позиции в класа 
му. Външните задни 
седалки с анатомична 
форма осиуряват 
максимален комфорт на 
пътуващите.
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CONNECTIVITY
СВЪРЗАНОСТ
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ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги ще изберете 
най-удачния маршрут 
с актуалната трафик 
информация, даваща 
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви 
помага да реагирате 
на непредвидени 
обстоятелства по пътя ви 
като  текущи строителни 
дейности, пътни инциденти 
и задръствания.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ 
С тази услуга получавате 
информация за 
отдалеченост, вид на 
бензиностанцията и 
актуалните цени на 
горивата в нея. Тези данни 
се визуализират в реално 
време.  Типа гориво на 
автомобила също се 
определя автоматично и се 
визуализира на екрана. 

ВРЕМЕТО 
Проверете най-актуалната 
метеорологична 
информация за текущото 
ви местоположение или 
за избрана дестинация, 
чрез детайлни прогнози, 
включващи информация за 
валежи и предупреждения 
за опасно време.

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава само 
да имате достъп до информация и различни забавления, 
но също така и да разчитате на съдействие, докато сте 
в движение. ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация.

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ 
СЪС ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Интерфейсът ŠKODA CONNECT включва два вида услуги 
-докато онлайн инфоразвлекателните системи осигуряват 
навигация и полезна информация в реално време, Care 
Connect е с фокус върху безопасността, осигурявайки 
отдалечен достъп и контрол върху автомобила. Този пакет 
предлага и асистиращи услуги за различни ситуации.

МЯСТО НА ПАРКИРАНЕ 
Припомнете си къде точно сте паркирали. 
С помощта на своя смартфон, ще видите 
точния адрес, дата и час на последното 
паркиране.

SOS БУТОН 
С възможностите си за свързаност, 
RAPID предлага и SOS линия. Тази 
система в помощ при спешни случаи се 
активира, чрез натискане на червения 
бутон на тавана. В случай на сблъсък, 
спешното повикване се активира 
автоматично.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация за 
вашето пътуване, като например среден 
разход на гориво, средна скорост, изминато 
разстояние и време. Проверете данните за 
конкретното ви пътуване, или вижте анализ 
на всички пътувания.
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*Посетете сайта ни за 
повече информация относно 
Smartlink+.

SMARTLINK+ 
Със системата Smartlink+ (една от услугите за свързаност 
на ŠKODA, поддържащи MirrorLink®, Apple CarPlay 
и Android Auto), инфоразвлекателната система на 
автомобила позволява на водача да използва безопасно 
телефона си, докато шофира. Освен това, всички 
инсталирани приложения, които са сертифицирани като 
безопасни за автомобили, са съвместими с MirrorLink®, 
Apple CarPlay и Android Auto. Системата Smartlink+ 
включва и функцията SmartGate. Тя позволява да 
свържете смартфона си към автомобила чрез WiFi и 
да получите достъп до полезна информация за своето 
пътуване, като икономичност и динамика на пътуването 
или информация за сервизно обслужване.* 

ПРИЛОЖЕНИЕТО  
MyŠKODA 
Запознайте се с 
Пол, интерактивния 
помощник на 

приложението MyŠKODA (за 
Android и iOS). Той ще ви бъде много 
полезен в най-различни ситуации от 
ежедневието ви. Например, може да ви 
даде информация за вашия автомобил 
или пълно описание на това коя 
функция коя част от автомобила 
контролира, какво означава всяка 
лампа-индикатор и други. Пол може да 
държи под око и вашия календар - не 
само, че никога няма да забравите за 
среща, но и вашият помощник ще ви 
посъветва как най-лесно и бързо да 
стигнете до мястото на срещата

AMUNDSEN
Навигационната система AMUNDSEN се управлява, чрез 6,5 инчов тъч-скрийн 
дисплей, разполага с два четеца за SD карта и  SD памет с предварително 
инсталирани пътни карти.  Системата е оборудвана с USB/Aux-In порт и всички 
стандартни функции на най-модерната аудио система на ŠKODA, включително 
системите ŠKODA Surround sound и Bluetooth. Устройствата може да се 
използват и за достъп до менюто на автомобила. SmartLink+ и DAB  
(Digital Audio Broadcast) са част от допълнителното оборудване.

Вашият автомобил вече е място и за работа или забавление. 
Инфоразвлекателната система осигурява свързаност на най-високо 
ниво, така че можете да се насладите на най-важните и полезни 
функции на своето мобилно устройство, докато сте в движение.

ŠKODA SURROUND
Превърнете автомобила си в амфитеатър. Създадена 
в партньорство с водещи марки за озвучителна 
техника, системата  ŠKODA Surround sound предлага 6 
високоговорителя. Със специален софтуер, можете да 
добавите още два виртуални високоговорителя в предната и 
задната част на купето. Системата  е с възможност да създаде 
виртуален, но все пак доста впечатляващ суббуфер.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ. 
ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ.



    SIMPLY
CLEVER
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ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА 
ИНТЕРИОРНО ТЪРСЕНЕ НА 
СЪКРОВИЩА
Множеството малки хитри екстри в 
RAPID, допринасят за още по-голямото 
разнообразие на модела и превръщат всяко 
пътуване в хитроумно приключение.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Благодарение на това климатизирано 
отделение за вещи, в долната част на 
таблото пред пътника отпред, винаги 
можете да имате на разположение свежи 
напитки или закуски по време на път.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР 
Отделението, съдържащо оригинален 
чадър  ŠKODA се намира под седалката 
на пътника отпред.

ПОДЛАКЪТНИК
Подлакътникът на предните 
седалки предлага практично място 
за съхранение на малки предмети.

ПОДЛАКЪТНИК НА ЗАДНИТЕ СЕДАЛКИ
Свалящият се подлакътник със стойки за две 
напитки осигурява комфорт на пътниците 
отзад и те могат да се наслаждават на 
пътуването с освежителна напитка.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
Специалният джоб за светлоотразителни жилетки 
се намира под седалката на водача.

СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД 
Зелената стъргалка за лед е закрепена 
към вътрешната част на капака на 
резервоара и не е проблем да я оставите 
пак там, дори ако е все още мокра.  
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ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА
Използвайте текстилната страна, когато не ви се налага да 
транспортирате нещо, което може да изцапа автомобила. 
И просто обърнете, за да използвате почистващата се 
гумена страна, когато е необходимо

КОНТАКТ 12V
Поредният полезен аксесоар е 12V
контакт в багажното отделение на 
RAPID SPACEBACK.

МРЕЖА ПОД ПОЛИЦАТА НА БАГАЖНИКА
Тази мрежа може да бъде поръчана като допълнителен 
аксесоар и е подходяща за съхранението на всичко, 
което бихте искали да отделите от останалия багаж, 
така че то винаги да е лесно за намиране.
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ПРАКТИЧНОСТТА Е 
НА ПОЧИТ
RAPID и RAPID SPACEBACK са тук, за да направят всичко, 
свързано с пътуването по-лесно и по-приятно. Не е нужно 
да сте маниаци на тема организираност, за да оцените 
предимствата на нашите Simply Clever решения.

КАРГО ЕЛЕМЕНТИ
Те помагат да избегнете нежелано разместване 
на багажа, докато шофирате. Тези два 
пластмасови карго елемента с велкро залепване 
са идеалното решение. Когато нямате нужда 
от тях, можете да ги съхранявате в отделенията 
отстрани.

ПРАКТИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА 
БАГАЖ
При автомобилите със 
сгъваеми подлакътници на 
задните седалки, можете да 
създадете допълнително 
място за багаж  между 
двамата пътници отзад, 
което преминава в 
багажното отделение.

СИСТЕМА ОТ 
МРЕЖИ 
Комплектът мрежи е 
надеждно решение 
срещу разпиляването 
и разместването на 
вещите в багажника. 
Те ще ви помогнат 
да съзададете ред и 
лесно да намирате 
всичко.
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ПРОСТРАНСТВО, ОТГОВАРЯЩО 
НА ВАШИТЕ НУЖДИ
Багажното отделение на RAPID e не просто изненаващо 
голямо, то е и лесно приспособимо за всякакви 
нужди. Вариантите за сгъване, разтягане, издърпване и 
окачване са толкова много.

КАПАЦИТЕТ
Капацитетът на багажното отделение е 550 
литра, а при сгънати седалки, то е 1,490 литра. 
Това позиционира модела на върха в своя клас. 
При необходимост, можете да свалите една или 
две от задните облегалки, така че да увеличите 
пространството за багаж, но и да останат места за 
сядане отзад.

ЕЛАСТИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО
Пространството не е фиксирана величина, особено, когато 
става дума за багажното отделение на RAPID SPACEBACK. 
Моделът предлага множество възможности за адаптиране 
към всяка ваша нужда.

КАПАЦИТЕТ
RAPID SPACEBACK може да се похвали с капацитет 
на багажното отделение от 415 литра, а при свалени 
задни седалки, той се увеличава на 1,380 литра. 
И тук, една или две от задните облегалки могат да 
се свалят, за да освободят още място в багажното 
отделение, но да останат и места за сядане на 
задната седалка.
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28 2
9

К
о

м
ф

о
р

т

К
о

м
ф

о
р

т

ВОЛАН
Чрез мултифункционалният 
кожен волан можете да 
управлявате радиото и  
телефона си.

KESSY
Автомобилът може да бъде 
оборудван със системата 
KESSY (Keyless Entry, Start and 
exit System) или с по-семплата 
версия Easy Start. Бутонът Start/
Stop  за безключово стартиране 
и изключване на двигателя се 
намира в основата на волана. 

ИЗМИВАНЕ НА 
ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ

Вградените телескопични 
пръскачки помагат да поддържате 

фаровете  кристално чисти.

КРУИЗ КОНТРОЛ
Освен, че поддържа 

избраната от вас скорост, 
круиз контрол позволява 

да увеличите или намалите 
скоростта, без да 

използвате педалите.

ПЪТУВАЙТЕ В 
КОМФОРТНА КЛАСА
Удоволствието от шофирането не винаги е в тръпката от високите 
скорости. Понякога, то се изразява в малките неща, които правят 
дори ежедневните рутинни пътувания по-комфортни за водача.

СЕДАЛКИ С ПОДГРЯВАНЕ
В студените дни, вашето семейство или приятелите ви ще оценят функцията за подгряване 
на задните седалки. Регулирането става, чрез отделен уред за управление, намиращ се от 
задната страна на предния подлакътник.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМИ ПРОЗОРЦИ И ОГЛЕДАЛА
Бутоните за регулиране на електрическите предни и задни 
стъкла, както и на страничните огледала, се намират в панела 
на вратата на водача.



БЕЗОПАСНОСТ
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ВИНАГИ  
ВИ ПАЗИМ  
Истинската сигурност настъпва тогава, когато 
спрем да мислим за нея. Ето защо новият RAPID 
е оборудван с множество асистиращи системи 
за безопасност, които винаги пазят вас и 
спътниците ви.

FRONT ASSIST
Чрез радара на предната броня, системата 
Front Assist наблюдава дистанцията 
пред автомобила и при опасност от 
сблъсък предупреждава, чрез аудио и 
визуален сигнал на Maxi DOT дисплея. В 
случай, че водачът не реагира, системата 
инициира спиране, за да сведе нежеланите 
последствия до минимум.

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТЗАД
Намиращата се на 5-тата врата камера  
наблюдава пространството зад автомобила 
и индикира лентите на движение, на база 
широчината на автомобила. Вградените 
чистачки подобряват функционалността на 
камерата.

ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Освен от предни и 
странични въздушни 
възглавници, всички 
на борда са защитени 
и от въздушните 
възглавници над 
главите, които 
образуват защитна 
стена, предпазвайки 
от потенциални 
наранявания. 

АСИСТЕНТ, СЛЕДЯЩ 
УМОРАТА НА ВОДАЧА 
(DRIVER ALERT) 
Тази хитра асистираща 
система оценява 
данни, получени от 
серво управлението 
на волана. Когато 
системата отчете 
поведение, което може 
да е признак за умора на 
водача, тя сигнализира 
посредством  Maxi DOT 
дисплея и препоръчва 
да спрете за почивка.



ДВИГАТЕЛИ И 
ОБОРУДВАНЕ
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ЗАДВИЖЕТЕ 
ЕЖЕДНЕВИЕТО

START-STOP
Тази система пести гориво, като 
автоматично изключва двигателя, 
когато той не се използва, например, 
докато чакате на светофар в трафика  
или се движите бавно в колона. 
Чрез натискане на съединителя, 
двигателят стартира автоматично. 
Намаляване на натоварването на 
двигателя и по-икономичното 
управление са подсилени и от 
функцията за възстановяване на 
енергията, благодарение на която 
кинетичната енергия на автомобила  
се използва по-ефективно за 
презареждане на акумулатора.

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ
Всички бензинови двигатели са с технология 
TSI, което им придава динамичен характер. 
Можете да избирате между мощност от 70kW, 
81 kW или 92 kW.

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
Дизеловите двигатели с мощност 66 
kW и 85 kW гарантират гладък ход на 
автомобила при изключително нисък 
разход на гориво.

Убедително представяне е тогава, когато, имайки нуж-
да от мощност, винаги можете да разчитате на такава. 
Гамата от мощни и икономични двигатели при RAPID ще 
задоволи очакванията на всички шофьори.

СКОРОСТНИ КУТИИ
Ако обичате да се наслаждавате на абсолютна 
мощност в комбинация с абсолютен комфорт, ви 
предлагаме автоматичната 7-степенна автоматична 
трансмисия DSG. Водачите, които предпочитат 
механичната скоростна кутия, могат да избират 
между двигатели с 5 или 6-степенна механична 
трансмисия, които предлагат прецизност и лесна 
смяна на скоростите, благодарение на късите 
предавки.
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ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLUE
Декорация Cool Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLUE
Декорация Cool Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Декорация Dark Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Декорация Cool Brushed
Текстилна/кожена тапицерия

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване в нивото ACTIVE включва 
странични огледала и дръжки на вратите в черно, тонирани 
стъкла, затъмнени задни светлини, система за централно 
заключване, предни електрически стъкла и други 
функционалности.

Стандартното оборудване на нивото AMBITION включва странични огледала 
(електрически и с функция за подгряване) и дръжки на вратите в цвета на купето, 
предни фарове с LED дневни светлини, дистанционно централно заключване, климатик 
с ръчно управление, седалка на водача с регулираща се височина, чадър под седалката 
на пътника отпред, отделение за слънчеви очила, 12 V контакт в багажното отделение 
(за SPACEBACK версията) и други функционалности.

ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декорация Piano Black
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Декорация Piano Black
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декорация Piano Black
Текстилна/кожена тапицерия (опция)

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното обурдване на ниво STYLE включва хромирана лайстна 
на предната броня, удължено задно стъкло на задната врата (за версия 
SPACEBACK), хромирани декоративни елементи в интериора, малък 
кожен пакет, електрически предни и задни стъкла на прозорците, 
дисплей Maxi DOT, Radio Blues и още други функционалности.

Интериорът DYNAMIC, възможен при нива на 
оборудване AMBITION  и STYLE, включва спортни 
седалки, малък кожен пакет и педали с покритие от 
неръждаема стомана.

DYNAMIC 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР DYNAMIC
Декорация Piano Black 
Декорация Dark Brushed (опция)
Спортни седалки

ИНТЕРИОР DYNAMIC
Декорация Piano Black 
Декорация Dark Brushed décor (опция)
Спортни седалки

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Декорация Piano Black
Текстилна/кожена тапицерия (опция)
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Dynamic (спортни седалки, черен текстил) – Ambition*, Style*
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Beige (текстил/кожа) – Style* Black (текстил/кожа) – Ambition*, Style*Active Black (текстил)
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ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това 
е важно не само за вашата безопасност, но също и за 
нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
Шкода. Използването на първокласни материали и 
технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори 
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части Шкода 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода 
включва обменни части, чието производство има  
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
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ДЖАНТИ
14" стоманени джанти с тасове 
FLAIR

15" MATONE алуминиеви джанти 
в черно

16" VIGO алуминиеви джанти  
в черно

17" CAMELOT алуминиеви джанти

15" стоманени джанти с тасове 
COSTA

15" MATO алуминиеви джанти

17" SAVIO алуминиеви джанти  
в черен гланц*

17" BLADE алуминиеви джанти  
в полирано черно*

15" стоманени джанти с тасове 
DENTRO

16" EVORA алуминиеви джанти

17" BLADE алуминиеви джанти  
в полирано черно*

15" MATONE алуминиеви джанти

16" VIGO алуминиеви джанти 
в сребристо

* Предлага се само като част от пакет Emotion. 
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1.0 TSI  /  95 к.с. 1.0 TSI  /  95 к.с. 1.0 TSI  /  110 к.с. 1.4 TSI  /  125 к.c. 1.4 TDI CR / 90 к.с. 1.4 TDI / 90 к.с. 1.6 TDI / 115 к.c.

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

ДВИГАТЕЛИ

Цилиндри/Обем (сс) 3/999 3/999 3/999 4/1,395 3/1,422 3/1,422 4/1,596

Мощност/Обороти (kW/min-1) 70/5,000–5,500 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 92/5,000–6,000 66/3,000–3,250 66/3,000–3,250 85/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 160/1,500–3,500 160/1,500–3,500 200/2,000–3,500 200/1,400–4,000 230/1,750–2,500 230/1,750–2,500 250/1,500–3,000

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 187 189 200 208 185 185 201

Ускорение 0–100 km/h (s) 11.0 11.3 9.8 9.0 11.7 11.8 10.0

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 5.3/5.2* 5.5/5.4* 5.5/5.4* 6.2/6.1* 4.0/3.9* 4,5/4,4* 4.7/4.6*

– разход извънградско 4.0/3.9* 4.1/4.0* 4.0/3.9* 4.2/4.1* 3.7/3.6* 3,8/3,7* 4.0/3.9*

– комбиниран разход 4.5/4.4* 4.6/4.5* 4.6/4.5* 4.9/4.8* 4.0/3.9* 4,0/3,9* 4.2/4.1*

CO2 емисии (g/km) 103/101* 107/105* 106/104* 115/113* 105/103* 106/104* 109/107*

Диаметър на завой (m) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

ПРЕДАВКИ/ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 6-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 5-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 5-степенна

ТЕГЛО

Собствено тегло - със стандартно оборудване, 
включително теглото на водача 75 (kg)

1,170 1,204 1,190 1,236 1,244 1,265 1,295

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Общо тегло (kg) 1,630 1,664 1,650 1,696 1,704 1,725 1,755

Тегло на ремарке без спирачки (max.kg) 580 600 590 610 620 630 640

Тегло на ремарке със спирачки – 12% (max.kg)  1,000 1,000 1,100 1,200 1,000 1,000 1,200

Обем на резервоарa (l) 55 55 55 55 55 55 55

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5 места, 5 врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,483/1,706

Коефициент на съпротивление CW 0.293–0.298 (в зависимост от двигателя) Височина (mm) 1,461

Шаси  База (mm) 2,602

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) - зависи от двигателя 1,463; 1,457/1,500; 1,494

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 136

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална спирачна система с вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред/отзад (mm) 1,418/1,428

– задни спирачки Барабанни спирачки или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад (mm) 1,014/972

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 5.0J x 14"; 6.0J x 15" Без резервна гума и задни седалки -

Гуми** 175/70 R14; 185/60 R15 вдигнати/свалени 550/1,490
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 * Важи за автомобил с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 **   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми.  

За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

Посочените стойности (с изключение на тези обозначени с *)  
важат за модели със стандартно оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.
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1.0 TSI  /  95 к.с. 1.0 TSI  /  95 к.с. 1.0 TSI  /  110 к.с. 1.4 TSI  /  125 к.c. 1.4 TDI CR / 90 к.с. 1.4 TDI / 90 к.с. 1.6 TDI /  115 к.c.

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

ДВИГАТЕЛИ

Цилиндри/Обем (сс) 3/999 3/999 3/999 4/1,395 3/1,422 3/1,422 4/1,596

Мощност/Обороти (kW/min-1) 70/5,000–5,500 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 92/5,000–6,000 66/3,000–3,250 66/3,000–3,250 85/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 160/1,500–3,500 160/1,500–3,500 200/2,000–3,500 200/1,400–4,000 230/1,750–2,500 230/1,750–2,500 250/1,500–3,000

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 184 186 198 205 183 183 198

Ускорение 0–100 km/h (s) 11.0 11.3 9.8 8.9 11.6 11.7 9.9

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 5.4/5.2* 5.5/5.4* 5.5/5.4* 6.2/6.1* 4.4/4.3* 4,5/4,4* 4.7/4.6*

– разход извънградско 4.0/3.9* 4.1/4.0* 4.0/3.9* 4.2/4.1* 3.7/3.6* 3,8/3,7* 4.0/3.9*

– комбиниран разход 4.5/4.4* 4.6/4.5* 4.6/4.5* 4.9/4.8* 4.0/3.9* 4,0/3,9* 4.2/4.1*

CO2 емисии (g/km) 103/101* 107/105* 106/104* 115/113* 105/103* 106/104* 109/107*

Диаметър на завой (m) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

ПРЕДАВКИ/ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител 
Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Двудисков с  
електро-хидравлично 
управление

Хидравличен 
еднодисков съединител

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 6-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 5-степенна Автоматична 7-степенна DSG Ръчна 5-степенна

ТЕГЛО

Собствено тегло - със стандартно оборудване, 
включително теглото на водача 75 (kg)

1,165 1,199 1,185 1,231 1,239 1,260 1,290

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Общо тегло (kg) 1,625 1,659 1,645 1,691 1,699 1,720 1,750

Тегло на ремарке без спирачки (max.kg) 580 590 590 610 610 620 640

Тегло на ремарке със спирачки – 12% (max.kg)  1,000 1,000 1,100 1,200 1,000 1,000 1,200

Обем на резервоарa (l) 55 55 55 55 55 55 55

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5 места, 5 врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,304/1,706

Коефициент на съпротивление CW 0.306–0.309 (в зависимост от двигателя) Височина (mm) 1,459

Шаси  База (mm) 2,602

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) - зависи от двигателя 1,463; 1,457/1,500; 1,494

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 134

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална спирачна система с вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред/отзад (mm) 1,418/1,428

– задни спирачки Барабанни спирачки или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад (mm) 1,014/980

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 5.0J x 14"; 6.0J x 15" Без резервна гума и задни седалки -

Гуми** 175/70 R14; 185/60 R15 вдигнати/свалени 415/1,381
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 * Важи за автомобил с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 **   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми.  

За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

Посочените стойности (с изключение на тези обозначени с *)  
важат за модели със стандартно оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.



АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са предназначени за използване като част от договор, сделка или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои снимки, части и оборудване е 
възможно да се различават от реално произведените автомобили, или да са различни за различните държави. За да получите детайлна информация за технически спецификации и оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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