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Nová ŠKODA RAPID dává prostor pro vše kromě 
stereotypu. Za volantem tohoto stylového kompaktního 
vozu se budete cítit jako v automobilu vyšší třídy. 
S jeho moderní výbavou včetně konektivity, vyspělých 
bezpečnostních systémů a množství důmyslných detailů 
bude každá Vaše cesta pohodlná a bezstarostná, ať už 
jedete do práce nebo na výlety s rodinou. Cokoli Vám 
život přinese, Vaše auto to zvládne. 

RAPID zároveň odráží naši firemní filozofii. Ať Vám  
naše současné modely se špičkovým designem  
přinesou stejné potěšení z jízdy, jaké nabízela svým  
řidičům nádherná auta, s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

JEDNÍM SLOVEM
NEPOPSATELNÁ



DESIGN
   EXTERIÉRU



8 9
D

es
ig

n

D
es

ig
n

Dynamika, osobitost, styl – některá slova 
Vám přijdou na mysl dřív než jiná při pohledu 
na nový RAPID. Jeho výrazný exteriér 
charakterizují odvážné ostré linie a vyvážená 
silueta. Atraktivní krystalický design přitom 
doprovází výhody kompaktního liftbacku.

PROFIL
Prosklená plocha bočních oken působí díky 
černým B-sloupkům jednolitě a dává tušit velký 
vnitřní prostor. Sunset – skla s vyšším stupněm 
tónování podtrhnou eleganci exteriéru a ochrání 
pasažéry vzadu před sluncem.

PŘÍĎ
Hlavní světlomety plynule 
navazují na přední masku. 
Mlhové světlomety 
a chromovaný dekor jsou 
integrovány do širokého 
otvoru pro nasávání vzduchu. 
Pokud jde o funkčnost, 
vrchol nabídky představují 
Low Bi-xenonové světlo-
mety s LED denním  
svícením a mlhové světlo-
mety s Corner funkcí.

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Směrová světla, která 
se nacházejí v krytech 
zpětných zrcátek, jsou 
atraktivním a zároveň 
vysoce funkčním detailem.

LED ZADNÍ SVÍTILNY
Nový RAPID může mít 
zadní svítilny osazeny  
LED diodami. Prosvícení 
do písmene C je typickým 
prvkem značky ŠKODA.

STYL,  
CO JE V KURZU
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NEBUDETE CHTÍT 
VYSTOUPIT
Překvapivě prostorný interiér byl navržen s ohledem 
na estetiku i funkčnost. Budete se tu cítit útulně,  
ať už se venku na silnici děje cokoli. 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Před sebou máte ukázkový 
příklad funkčního stylového 
designu. Sdružený panel přístrojů 
je přehledný a výborně čitelný. 
Veškeré ovladače na elegantní 
přístrojové desce, ale i ve dveřích 
řidiče, jsou prakticky uspořádané. 

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
S měkkým ambientním  
osvětlením, které mimo  
jiné nasvěcuje i kličky  
dveří, bude interiér ještě  
útulnější a komfortnější.

PROSTOR
Cestující na zadních sedadlech 
jistě ocení velkorysý prostor 
před koleny a nad hlavou. Vnější 
zadní sedadla jsou anatomicky 
tvarovaná, takže poskytují 
maximální pohodlí.



KONEKTIVITA
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INFOTAINMENT ONLINE – 
DOPRAVNÍ INFORMACE 
Jeďte vždy tou nejlepší 
cestou. Díky informacím 
o opravách, případných 
nehodách a zácpách 
můžete včas reagovat 
na aktuální situaci a zvolit 
alternativní trasu, kterou 
Vám systém nabídne. 

INFOTAINMENT ONLINE – 
ČERPACÍ STANICE
Informace o značce,  
adrese a cenách konkrétní 
čerpací stanice se Vám 
zobrazí v reálném čase. Vůz 
automaticky rozpozná typ 
paliva a ukáže na displeji 
seznam dostupných stanic.

INFOTAINMENT ONLINE – 
POČASÍ 
Nenechte si ujít zprávy 
o počasí pro místo, kde se 
právě nacházíte nebo kam 
se chystáte, včetně detailní 
předpovědi a varování  
před srážkami. 

Kamkoli se vypravíte, RAPID Vám umožní zůstat 
ve spojení. Být plně a permanentně online přitom 
znamená nejen zábavu a informace, ale i případnou 
pomoc na cestách. Služby ŠKODA CONNECT jsou Vaší 
bránou do světa neomezených možností komunikace.

SPOJTE SE  
SE ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje 
dvě kategorie služeb. Zatímco Infotainment 
Online nabízí aktuální informace týkající se 
dopravy, čerpacích stanic, počasí, ale i celo-
světového dění, Care Connect zajišťuje vzdálený 
přístup k vozu a využívání asistenčních služeb. 

CARE CONNECT – POSLEDNÍ  
PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním telefonu, 
kde přesně na rozlehlém parkovišti stojí Váš 
vůz, včetně data a času, kdy byl zaparkován.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka tísňového 
volání. Záchranný systém přitom funguje 
buď automaticky (v případě vážnější kolize), 
nebo lze pomoc přivolat manuálně stisknutím 
červeného tlačítka umístěného v panelu nad 
středovou konzolou.

CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA 
Zajímají Vás informace o jednotlivých 
jízdách? Služba Jízdní data Vám 
je zprostředkuje. Umožní Vám 
získat aktuální údaje o využití vozu, 
průměrné spotřebě a rychlosti nebo 
ujeté vzdálenosti.



18 19
K

o
ne

kt
iv

it
a

K
o

ne
kt

iv
it

a 
 

SMARTLINK+ 
S funkcí MirrorLink® bude displej 
infotainmentu zrcadlit informace 
z Vašeho smartphonu. Všechny 
nainstalované aplikace, které mají 
certifikát o bezpečném využití ve voze, 
jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní. 
Součástí SmartLink+ je i přenos 
technických dat z řídicí jednotky 
vozu. Ten Vám umožní po připojení 
Vašeho smartphonu (přes WiFi nebo 
MirrorLink®) získávat prostřednictvím 
aplikace ŠKODA OneApp zajímavé 
provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda 
ekonomická nebo dynamická, ale 
i servisní informace apod. Některé 
údaje mohou být dokonce uloženy 
na portále ŠKODA, kde jsou Vám 
kdykoli k dispozici.*

MyŠKODA APP 
Mobilní aplikace MyŠKODA App (pro systémy 
Android nebo iOS) je vybavena interaktivním 
asistentem Paulem, který Vám pomůže řešit 
různé situace. Jeho prostřednictvím nejen 

získáte přístup ke kompletnímu návodu na obsluhu svého vozu, 
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času 
s ohledem na dopravu, počasí či na stav paliva.

ŠKODA SURROUND
Proměňte svůj vůz v amfiteátr. Sound 
System ŠKODA Surround, který využívá 
šesti reproduktorů, dokáže pomocí 
speciálního softwaru vytvořit ještě další 
dva virtuální reproduktory ( jeden vpředu 
a druhý vzadu), a tak doslova kouzlí se 
zvukem. Navíc umí stvořit i virtuální 
subwoofer k nerozeznání od skutečného.

BUĎTE  
NA PŘÍJMU
Ve svém voze se můžete bavit i vyřídit pracovní 
záležitosti. Infotainment Vám přináší vysokou 
úroveň konektivity. Ani na cestách se už nemusíte 
vzdát nejlepších funkcí svých mobilních zařízení. 

INFOTAINMENT AMUNDSEN 6,5"
Nad rámec výbavy infotainmentu 
Swing nabízí Amundsen funkce 
navigačního systému a Bluetooth. 
Přístroj disponuje hlasovým 
ovládáním a dvěma sloty na SD karty. 
Standardem je SD karta s mapami, 
včetně doživotní aktualizace** 
navigačních dat v ceně přístroje. 
Tento infotainment je vždy dodáván 
se Sound Systemem ŠKODA 
Surround. Výbava může být roz- 
šířena o SmartLink+ a příjem DAB 
(Digital Audio Broadcast).

RÁDIO BLUES
Přístroj s atraktivním kulatým 
monochromatickým displejem 
Vám nabídne všechny potřebné 
základní funkce a praktickou 
odkládací schránku. K jeho 
výbavě patří tuner FM, vstup 
USB/Aux-in, slot pro SD karty 
a čtyři 20W reproduktory.

  INFOTAINMENT SWING 6,5"
K výbavě shodné s rádiem Blues 
přidává infotainment Swing další 
funkce. Přístroj má 6,5" barevný 
dotykový displej a umožňuje mimo 
jiné ovládat přes Car Menu nastavení 
funkcí vozu. Výbava může být 
rozšířena o Bluetooth, příjem DAB 
(Digital Audio Broadcast) a Sound 
System ŠKODA Surround.

*  Informace o podmínkách využívání 
a kompatibilitě SmartLink+ najdete 
na našich webových stránkách.

**  Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát 
ročně po dobu až pěti let po ukončení výroby 
daného modelu infotainmentu.
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VELIKOST  
JE V DETAILU
Díky množství důmyslných detailů bude Váš 
RAPID až neuvěřitelně všestranný. V cestě  
za novými zážitky Vám tak nic nebrání. 

DRŽÁK NA LÍSTKY
Když potřebujete umístit lístek 
z parkovacího automatu na dobře 
viditelné místo za předním sklem, 
řešení je snadné. Vůz je vybaven 
držákem na parkovací lístky.

SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK
Pod pravým předním sedadlem  
může být umístěna schránka 
s originálním deštníkem ŠKODA.

PŘEDNÍ OPĚRKA
Komfort řidiče a spolujezdce zvyšuje 
loketní opěrka mezi předními sedadly, 
která ukrývá odkládací prostor.

ZADNÍ OPĚRKA
Komfort pasažérů na zadních 
sedadlech zvyšuje sklopná loketní 
opěrka se dvěma držáky nápojů.

MÍSTO PRO VESTU
Speciální kapsa na výstražnou vestu 
se nachází pod sedadlem řidiče.

ŠKRABKA
Zelená škrabka na led, umístěná 
na krytu palivové nádrže, je v případě 
potřeby po ruce a přitom nevadí, že ji 
sem odkládáte mokrou.
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PROSTOR, 
KTERÝ ROSTE S VÁMI
Zavazadlový prostor je nejenom velký, ale také flexibilní. Naložte, 
složte, zavěste, natáhněte, utáhněte. Je tu tolik možností, díky 
kterým se RAPID přizpůsobí přesně tomu, co zrovna potřebujete. 

KAPACITA
Parametry zavazadlového prostoru jsou 
výjimečné. Základní objem je 550 litrů. 
Po sklopení opěradel zadních sedadel 
získáte celých 1 490 litrů. Opěradla 
jsou standardně dělená, takže můžete 
vytvořit více prostoru pro zavazadla 
a přitom zachovat vzadu místo k sezení.  

SÍŤOVÝ PROGRAM
Se sadou sítí, která zahrnuje 
jednu horizontální a dvě vertikální 
sítě, zamezíte nežádoucímu 
pohybu převážených věcí. Navíc 
hned vidíte, kam jste co uložili.

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Oboustranný koberec  
do zavazadlového prostoru lze 
používat z elegantní textilní 
strany, když nevezete nic, 
co by mohlo vůz znečistit. 
V případě potřeby ho otočíte 
navrch gumovou stranou, 
která je omyvatelná.
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MULTIFUNKČNÍ VOLANT
Kožený multifunkční volant Vám 
umožní ovládat rádio a telefon. 

TEMPOMAT
Vedle udržování nastavené rychlosti Vám 
tempomat nabízí i možnost zvýšit nebo 
snížit rychlost bez použití pedálů. Tuto funkci 
ovládáte postranním tlačítkem tempomatu.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA 
Za chladného počasí ocení Vaši spolucestující 
vyhřívání zadních sedadel, které se nastavuje 
samostatným ovladačem umístěným na zadní 
straně přední loketní opěrky.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA  
A ZRCÁTKA
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, 
stejně jako vnějších zpětných zrcátek,  
má řidič hned po ruce ve svých dveřích.

JEDNODUŠE 
KOMFORT
Potěšení z jízdy, to není jen vzrušení 
z řízení vozu. Je to vše, co Vám zpříjemní 
cestování. Jednoduše komfortní výbava.
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REAR VIEW CAMERA
Zadní parkovací kamera, umístěná v madle 
pátých dveří, zobrazuje prostor za Vaším 
vozem a vyznačuje jízdní linie v jeho šířce. 
K funkčnosti kamery přispívá integrovaný 
ostřikovač. Průběh parkování se zobrazuje 
na displeji infotainmentu.

AIRBAGY
Vůz je vybaven šesti airbagy. 
Kromě čelních a předních 
bočních airbagů jsou tu 
i hlavové airbagy, které 
vytvoří po aktivaci stěnu 
a chrání posádku vpředu 
i vzadu před zraněním hlavy.

FRONT ASSIST
Tento šikovný asistenční systém, 
který využívá pro svou činnost radar 
v předním nárazníku, monitoruje 
vzdálenost vozů jedoucích před 
Vámi. V případě nebezpečně krátké 
vzdálenosti Vás dokáže akusticky 
i opticky (přes Maxi Dot) varovat 
před kolizí. Pokud řidič včas ne-
reaguje, systém se brzděním snaží 
minimalizovat její možné následky.

DRIVER ALERT
K Vaší bezpečnosti zejména 
při dlouhém nočním cestování 
přispívá Driver Alert (asistent 
pro rozpoznání únavy), který 
vyhodnocuje při rychlosti 
nad 65 km/h údaje získané ze 
senzorů posilovače řízení. Když 
asistent zaznamená chování, 
které může být známkou 
únavy řidiče (např. intenzivnější 
korekce směru volantem), 
doporučí Vám přestávku.

BEZPEČNOST 
ZARUČENA
Bezpečí není nikdy dost. Proto Vám přinášíme množství 
asistenčních systémů a další bezpečnostní prvky, se 
kterými se na silnici budete cítit jistě a sebevědomě. 
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START-STOP
Když je chod motoru zbytečný, 
například při čekání na semaforech 
nebo v kolonách, systém Start-Stop 
ho automaticky vypne, a tak šetří 
palivo. Po sešlápnutí spojkového 
pedálu se motor opět automaticky 
nastartuje. Snížení zátěže motoru 
a hospodárnější provoz přináší 
i funkce rekuperace, která umožňuje 
efektivním způsobem využívat 
pohybovou energii automobilu 
k dobíjení akumulátoru.

BENZINOVÉ MOTORY
Dynamický charakter dává 
benzinovým motorům technologie 
TSI. Vybírat můžete z výkonové 
škály 70 kW, 81 kW a 92 kW. 

DIESELOVÉ MOTORY
Kultivovaný chod a mimořádně 
nízkou spotřebu paliva nabízejí 
dieselové motory s výkonem 
66 kW a 85 kW. 

PŘEVODOVKY
Mechanická převodovka je v závislosti 
na zvoleném motoru buď pětistupňová, 
nebo šestistupňová. Obě varianty 
nabízejí přesné, snadné řazení a krátké 
dráhy řadicí páky. Pokud si chcete užívat 
sílu motoru v absolutním komfortu, pak 
je tu pro Vás automatická převodovka 
DSG (Direct Shift Gearbox).

SILNÉ 
ZÁZEMÍ
Řada úsporných a zároveň efektivních motorů 
podává přesvědčivý výkon. Na jejich sílu se 
zkrátka můžete spolehnout. V široké výkonové 
škále jistě najdete motor podle svých představ.
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KOLO ITALIA
Standardní výbavou 
jsou 16" černá kola 
z lehké slitiny Italia.

KOLO SAVIO
17" kola z lehké slitiny Savio 
v černé barvě nabízíme jako 
mimořádnou výbavu.
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ÚLOVEK  
PRO PAPARAZZI

SPORTOVNÍ INTERIÉR
Interiér se sportovními 
sedadly vpředu je vyba-
ven potahovou látkou 
v kombinaci červené, 
černé a šedé barvy. 

STYLOVÉ DETAILY
Sportovní multifunkční 
volant v perforované kůži 
zdobí červené prošití, které 
objevíte také na manžetě 
řadicí páky a na kobercích.

LED ZADNÍ SVÍTILNY
Verze Monte Carlo má 
zadní svítilny vždy osazeny 
LED diodami. 

PRAHOVÉ LIŠTY
Dekorativní prahové 
lišty nesou logo 
Monte Carlo.

DESIGN EXTERIÉRU
Mezi specifické prvky v černém 
designu patří vnější zpětná 
zrcátka, rámeček masky chladiče, 
spoiler předního nárazníku, 
spoiler pátých dveří, kryty prahů 
a difuzor. Na B-sloupcích se 
nachází logo Monte Carlo.  
Silný celkový dojem umocňují 
Low Bi-xenonové světlomety 
s LED denním svícením. 

Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA v legendární rallye 
Monte Carlo a spojte je se stylem a půvabem monackého 
knížectví. Výsledkem je vzrušující RAPID MONTE CARLO. 
Vůz charakterizují černé exteriérové prvky, které mu dávají 
osobitý styl a dravý výraz. Jste jedineční. Zapomeňte 
na rutinu a připravte se na neobyčejné zážitky.
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INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ
dekor Light Brushed
látkové potahy

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, MODRÝ
dekor Light Brushed 
látkové potahy

AMBITIONACTIVE Výbavová verze Active zahrnuje elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, tónovaná skla, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken vpředu, klimatizaci, 
rádio Blues, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce a další.

K výbavové verzi Ambition patří hlavní světlomety s LED denním svícením, 
zatmavené přední mlhové světlomety, malý kožený paket (volant, hlavice řadicí 
páky a madlo ruční brzdy), loketní opěra vpředu, infotainment Swing 6,5",  
Maxi Dot, schránka na brýle, deštník pod sedadlem spolujezdce a další.
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INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
dekor Piano Black
látkové potahy

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
dekor Dark Brushed
látkové potahy

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
dekor Dark Brushed
potahy látka-kůže (mimořádná výbava)

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
dekor Piano Black
potahy látka-kůže (mimořádná výbava)

STYLE Výbavová verze Style zahrnuje chromovaný dekor v předním nárazníku 
a na dolních rámech bočních oken, zatmavené přední mlhové světlomety 
s Corner funkcí, multifunkční volant, Bluetooth, ambientní osvětlení interiéru, 
automatickou klimatizaci Climatronic, elektrické ovládání oken vpředu a vzadu, 
vyhřívání předních sedadel, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a další.

Interiér Dynamic, dodávaný jako 
mimořádná výbava pro verze Ambition 
a Style, přichází se sportovními sedadly 
vpředu a s kryty pedálů z ušlechtilé oceli.

INTERIÉR DYNAMIC
dekor Piano Black
sportovní sedadla

INTERIÉR DYNAMIC
dekor Piano Black
sportovní sedadla

DYNAMIC
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POTAHY
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Dynamic (sportovní sedadla, černá látka) – Ambition*, Style*
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Béžová látka-kůže – Style* Černá látka-kůže – Style*Černá látka – Active
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 * Exkluzivně pro verzi Monte Carlo.

15" ocelová kola s kryty Dentro

16" kola z lehké slitiny Vigo, černá

15" kola z lehké slitiny Matone 16" kola z lehké slitiny Evora 16" kola z lehké slitiny Vigo, stříbrná

16" kola z lehké slitiny Italia, černá* 17" kola z lehké slitiny Camelot 17" kola z lehké slitiny Trius

15" kola z lehké slitiny Matone, černá

17" kola z lehké slitiny Savio, černá*
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DEKORATIVNÍ KRYTY 
ZRCÁTEK
Váš vůz bude ještě atraktiv-
něj ší díky vnějším zpětným 
zrcátkům s dekorativními  
kryty v karbonovém designu.

LAPAČE NEČISTOT
Lapače nečistot chrání 
karoserii před blátem 
a odlétajícími kamínky.

KRYTY VENTILKŮ
S ozdobnými kryty 
ventilků kol bude 
Váš vůz stylový do 
nejmenšího detailu.

SÍŤ POD PLATO
Skvělým úložným místem 
nejen pro deštník, ale i pro další 
věci, které chcete převážet 
odděleně od jiných zavazadel, 
je síť upevněná pod krytem 
zavazadlového prostoru.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Praktickou i atraktivní 
výbavu představuje sada 
sítí do zavazadlového 
prostoru v červené barvě.

PLASTOVÁ VANA
Pokud často vozíte věci, které mohou 
znečistit zavazadlový prostor, pak je 
nejlepším řešením plastová vana se 
zvýšeným okrajem, která se dá snadno 
vyjmout a umýt. Pomocí hliníkového dílu 
můžete vanu rozdělit, jak potřebujete. 

VEZMĚTE SVÉ 
AUTO NA NÁKUPY
Každý RAPID může být zcela osobitý. Se ŠKODA 
Originálním příslušenstvím zvýšíte praktičnost, 
bezpečnost, ale i přitažlivost vozu a přizpůsobíte jej tak 
svým individuálním potřebám. Bližší informace o naší 
nabídce Vám poskytne autorizovaný partner ŠKODA.

DĚLICÍ MŘÍŽ
Pokud s Vámi jezdí ve voze větší 
pes, doporučujeme Vám pro 
bezpečné cestování dělicí mříž, 
která spolehlivě oddělí kabinu 
od zavazadlového prostoru.
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1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 81 kW 1,4 TSI / 92 kW 1,4 TDI/66 kW 1.4 TDI/66 kW 1,6 TDI/85 kW

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

MOTOR

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 3/999 4/1395 3/1422 3/1422 4/1596

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 70/5000–5500 70/5000–5500 81/5000–5500 92/5000–6000 66/3000–3250 66/3000–3250 85/3500–4000

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 160/1500–3500 160/1500–3500 200/2000–3500 200/1400–4000 230/1750–2500 230/1750–2500 250/1500–3000

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 187 189 200 208 185 185 201

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,0 11,3 9,8 9,0 11,7 11,8 10,0

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 5,3 5,5 5,5 6,2 4,0 4,5 4,7

– mimo město ( l/100 km) 4,0 4,1 4,0 4,2 3,7 3,8 4,0

– kombinovaná (l/100 km) 4,5 4,6 4,6 4,9 4,0 4,0 4,2

Emise CO2 (g/km) 103 107 106 115 105 106 109

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

POHON

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka 
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

Převodovka
mechanická 5stupňová automatická 7stupňová 

DSG
mechanická 6stupňová automatická 7stupňová 

DSG
mechanická 5stupňová automatická 7stupňová 

DSG
mechanická 5stupňová

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost  
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)

1170 1204 1190 1236 1244 1265 1295

Užitečná hmotnost  
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Celková hmotnost (kg) 1630 1664 1650 1696 1704 1725 1755

Nebrzděný přívěs (max. kg) 580 600 590 610 620 630 640

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 1000 1000 1100 1200 1000 1000 1200

Objem palivové nádrže (l) 55 55 55 55 55 55 55

DALŠÍ SPECIFIKACE  

Karoserie  Vnější rozměry  

Typ 5místná, 5dveřová, 2prostorová Délka/šířka (mm) 4483/1706

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,293–0,298 dle motorizace Výška (mm) 1461

Podvozek  Rozvor (mm) 2589

Přední náprava zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1463; 1457/1500; 1494

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Světlá výška (mm) 136/143**

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Vnitřní rozměry  

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1418/1428

– vzadu bubnové/kotoučové – dle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1014/972

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Objem zavazadlového prostoru (max. l)  

Kola* 6,0J x 15" – bez rezervního kola 

Pneumatiky* 185/60 R15 nesklopená/sklopená zadní sedadla 550/1490

TECHNICKÉ ÚDAJE
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 *  Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla  
jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.

 ** Platí pro vůz s paketem pro špatné cesty.

 Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování 
provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

1500

1706
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JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST, 
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE HO ŘÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

Váš prodejce vozů ŠKODA:

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze 
ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky na 
uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře) jsou zobrazeny 
předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky 
vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou 
od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých 
zemích. ŠKODA AUTO a.s. si vyhrazuje právo kdykoli 
změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů 
zobrazených v tomto katalogu (brožuře). Chcete-li 
získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení, 
kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.


