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ŠKODA Rapid typ 901, 1937.

Priestor sa nedá uchopiť. Ale dotýka sa nás 
každý deň. Reagujeme naň emocionálne 
a tvorivo tým, že si ho prispôsobujeme. Či už je 
to tam, kde žijeme, pracujeme alebo kde 
šoférujeme.

ŠKODA Rapid Spaceback svojou priestrannosťou 
prekonáva všetku konkurenciu najväčším 
priestorom pre nohy ako aj najväčším batožinovým 
priestorom v triede kompaktných hatchbackov. 
Panoramatická strecha a čierne disky z ľahkej zliatiny 
predstavujú len niekoľko spôsobov, ako si vozidlo 
prispôsobiť. A príslušnosť k rodine vozidiel ŠKODA 
znamená množstvo Simply Clever detailov, ako je 
napríklad multimediálny držiak v stredovom paneli.

Toto vozidlo je ďalším príkladom našej bohatej histórie 
progresívneho myslenia. Znamená to mať nadšenie 
z tvorby kvalitných vozidiel, poskytujúcich rovnakú radosť 
z jazdy ako v dobách, keď sme začínali.
 
Pretože pohľad späť do našej bohatej histórie nás inšpiruje 
do budúcnosti.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.







DIZAJN
Moderný dizajn značky ŠKODA je jednoducho nezameniteľný. Rapid Spaceback 

Vás tiež očarí svojimi vyváženými proporciami, jasne definovanými kontúrami, 

ostrými líniami a športovou siluetou, ktorá zdôrazňuje jeho dynamický 

charakter. Ponúka všetky výhody kompaktného hatchback-u spolu 

s atraktivitou a priestrannosťou kombi.

Pohľad na vozidlo zo zadnej alebo bočnej strany vám umožní plne oceniť jeho 
športový štýl, ktorý ešte viac podčiarkuje panoramatická strecha a predĺžené 
zadné sklo piatych dverí. Zatiaľ čo čisté, výrazné bočné línie naznačujú dynamickosť 
a priestrannosť, zadná časť ponúka vyvážené proporcie a funkčné detaily, ako 
je strešný spojler alebo lineárne odrazové plochy na zadnom nárazníku. Miesto 
pre poznávaciu značku sa nachádza medzi skosenými plochami, ktoré sa stávajú 
dôležitým poznávacím znamením nových modelov značky ŠKODA.



Výrazný zlom v spodnej časti plochy hlavných svetlometov pripomína eleganciu českého krištáľu. Z hľadiska funkcionality najvyšší stupeň 
predstavujú xenónové svetlomety s nízkou spotrebou energie spolu s hmlovými svetlometmi s funkciou Corner a LED denným svietením.

EXTERIÉR
Styling jednotlivých prvkov exteriéru je definovaný súčasným dizajnovým jazykom 

značky ŠKODA. Dizajnom exteriéru tento model zároveň potvrdzuje svoju príslušnosť 

k modelovému radu Rapid, ktorý vystihujú hlavné svetlomety plynule nadväzujúce 

na charakteristickú mriežku chladiča, ktoré spolu tvoria jeden celok. Navyše toto 

vozidlo prináša jedinečné konštrukčné prvky, ktoré mu dodávajú silný emocionálny 

výraz.



Vďaka čiernym B a C stĺpikom karoséria pôsobí vzdušnejšie a elegantnejšie. Tónované 
sklá SUNSET zvyšujú atraktivitu vzhľadu exteriéru, navyše chránia pasažierov na zadných 
sedadlách pred slnečným žiarením.

Rozmerné zadné svetlomety majú pre značku ŠKODA typické 
podsvietenie v tvare písmena „C“. Logo Rapid sa nachádza 
vedľa pravého zadného svetlometu.

Prídavné smerové svetlá, umiestnené na vonkajších spätných 
zrkadlách, predstavujú atraktívny a tiež vysoko funkčný detail.





INTERIÉR

Prístrojový panel, ktorý svojím čistým štýlom korešponduje s dizajnom exteriéru, je 
usporiadaný prakticky tak, že vodič hneď na prvý pohľad vidí všetko potrebné. Všetky 
ovládacie prvky na prístrojovom paneli a dverách vodiča sú ľahko dostupné a umiestnené 
tam, kde ich vodič intuitívne očakáva. Tlmené osvetlenie vnútra, vrátane prednej časti nôh, 
stredovej konzoly a odkladacej priehradky vo dverách celý priestor zútulňujú a dodávajú mu 
pocit pohodlia.

Priestor pre hlavu a kolená v zadnej časti vozidla stavia tento model na 
špičku vo svojej triede. Zadné sedadlá sú anatomicky tvarované tak, aby 
cestujúcim poskytovali maximálne pohodlie.

Interiér vás očarí svojím sviežim dynamickým dizajnom. Či už ste vodič, spolujazdec vpredu 

alebo vzadu, RAPID SPACEBACK bol navrhnutý tak, aby sa v ňom všetci cítili skvele. A pokiaľ 

ide o priestor, toto vozidlo doslova posúva hranice.



BEZPEČNOSŤ

Aj za extrémnych podmienok sa môžete spoľahnúť 

na bezpečnosť Rapid Spaceback. Štandardné vybavenie ponúka 

širokú škálu bezpečnostných prvkov, ako je ESC (Electronic 

Stability Control), okrem iného tiež systémy ABS (Anti-lock 

braking system) a TPM (Tire Pressure Monitoring).

Vozidlo je vybavené šiestimi airbagmi. Súčasťou štandardnej výbavy sú predné 
a bočné airbagy, rovnako ako aj hlavové airbagy, ktoré pri aktivácii vytvoria stenu 
v prednej a zadnej časti vozidla, ktorá ochráni pasažierov pred zranením hlavy.



Vstavané výsuvné ostrekovače svetlometov zabezpečujú 
dokonalú čistotu predných svetlometov.

Zadný stierač AERO svojou konštrukciou zaisťuje rovnomerný tlak pri stieraní 
po celej dĺžke stieracej lišty. Vozidlo obsahuje taktiež predný stierač AERO.

Rodiny, ktoré kompletne obsadia celé vozidlo 
určite ocenia tretie plnohodnotné sedadlo 
s hlavovou opierkou.



ASISTENČNÉ 
SYSTÉMY
Riadenie vozidla je príjemný zážitok, ale netreba ho brať na ľahkú váhu. Vo vnútri 

aj mimo vozidla sa odohráva množstvo situácií a niektoré z nich sú pre vodiča 

naozaj náročné. To je dôvod, prečo sa naše pokročilé asistenčné systémy stali 

neoceniteľnými pomocníkmi na ceste.

Asistenčný systém Front Assistant monitoruje vzdialenosť od vozidla vpredu. Pomocou radaru v prednom 
nárazníku spustí Front Assistant akustické/vizuálne upozornenie pomocou displeja Maxi DOT tak, aby varoval 
vodiča pred rizikom kolízie. Ak vodič nezareaguje, systém začne s brzdením, aby minimalizoval akýkoľvek možný 
dopad.

Počas dlhšej jazdy v noci je vaša bezpečnosť zaistená vďaka asistenčnému 
systému Driver Activity Assistant, ktorý vyhodnocuje pri rýchlostiach nad 65 km/h 
údaje zo senzorov posilňovača riadenia. Ak asistenčný systém vyhodnotí akékoľvek 
neštandardné správanie alebo únavu vodiča, na displeji sa zobrazí upozornenie.



Poskytnutie komfortu a bezpečnosti počas 
parkovania je hlavným cieľom asistenčného 
systému Park Distance Control. S použitím 
senzorov v prednom a zadnom nárazníku sa 
aktivuje zvukový signál podľa predpokladaného 
pohybu vozidla iba u relevantných prekážok, 
takže vás napr. pri zaradenej spiatočke zbytočne 
neupozorňuje na prekážky vpredu.

Zadná kamera je umiestnená na kľučke 5. dverí. 
Monitoruje priestor za vozidlom a zobrazuje 
jednotlivé výstražné pruhy na základe šírky 
vozidla .  Funkčnosť kamery ešte zvyšuje 
integrovaný ostrekovač. Tento asistenčný 
systém sa vždy dodáva spolu s parkovacími 
senzormi (Park Distance Control) a rádiom alebo 
navigačným systémom, ktorý zobrazuje celý 
proces parkovania na displeji.



MULTIMÉDIÁ
Naše informačné systémy nielen informujú a komunikujú, ale aj bavia. Môžete si 

dokonca vybrať pridané funkcie, ako je napríklad zobrazenie displeja vášho smartfónu 

na obrazovke vo vozidle.

So systémom MirrorLink® rádio umožňuje vodičovi bezpečne používať telefón 
počas jazdy. Všetky nainštalované aplikácie, ktoré sú certif ikované ako 
bezpečné pre vozidlá, sú kompatibilné s MirrorLink®.*

Vozidlo môžete tiež vybaviť systémom SmartGate, s ktorým pripojíte 
váš smartfón pomocou WiFi tak, aby ste mohli získať zaujímavé údaje 
o vašej jazde, ako je napr. spotreba paliva, dynamika jazdy alebo servisné 
informácie.*

WeatherPro AudiotekaAUPEO!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

Drive** G-MeterMFA Pro** Performance ServiceMotorSound**

 *  Viac informácií o pravidlách používania a informácie o kompatibilite MirrorLink® alebo 
SmartGate nájdete na našich webových stránkach.

 **   Aplikácie sú kompatibilné aj s MirrorLink®.



Navigačný systém Amundsen je ovládaný pomocou 6.5" dotykového 
displeja. Je vybavený dvojicou slotov pre SD kartu, ktorá je 
dodávaná s predinštalovanými mapami. Ďalej je vybavený všetkými 
štandardnými prvkami špičkového rádia, vrátane zvukového systému 
ŠKODA Surround a systému MirrorLink®. Rozšírenie o DAB (Digital 
Audio Broadcast) je voliteľné.

Rádio Swing ponúka, okrem funkcií rádia Blues, 5" farebný dotykový 
displej, ktorý je možné používať na ovládanie ponuky vozidla. 
Bluetooth, DAB (Digital Audio Broadcast) a zvukový systém ŠKODA 
Surround sú voliteľné. 

Špičkové rádio Bolero so 6,5" farebným dotykovým displejom ponúka 
okrem rovnakých funkcií ako rádio Swing aj pripojenie Bluetooth, 
dvojicu reproduktorov vzadu a zvukový systém ŠKODA Surround. 
MirrorLink® systém a systém DAB (Digital Audio Broadcast) je voliteľný.

Rádio Blues s atraktívnym zaobleným monochromatickým displejom 
vám ponúkne všetky potrebné základné funkcie a praktickú 
odkladaciu schránku. K jeho výbave patrí tuner FM, vstup USB/Aux-in, 
slot pro SD karty a štyri 20W reproduktory.



KOMFORT

Čím vyšší je komfort vozidla, tým vyššia je aj jeho praktickosť a bezpečnosť. Napríklad, 

klimatizácia zabraňuje únave na dlhých trasách a multifunkčný volant vám pomôže 

sústrediť sa na cestnú premávku aj počas ladenia rádia.

Automatická klimatizácia Climatronic zabezpečí maximálny 
komfort počas celého roka a vďaka senzoru vlhkosti si poradí 
aj so zahmleným čelným sklom.

Exkluzívny 3-ramenný kožený multifunkčný volant v športovom dizajne, umožňuje ovládanie rádia 
a telefónu.

Vozidlo je možné vybaviť 
systémom KESSY (Keyless 
Entry, Start and Exit System) 
alebo jednoduchšou verziou 
s názvom Easy Start. Tlačidlo 
Start/Stop pre bezkľúčové 
štartovanie a vypínanie 
motora je umiestnené na 
stĺpiku riadenia.



Ovládacie prvky pre elektricky nastaviteľné predné a zadné okná 
a vonkajšie spätné zrkadlá sú prakticky umiestnené v obložení dverí 
vodiča.

V chladnom počasí vaša rodina a priatelia určite 
ocenia vyhrievanie zadných sedadiel, ktoré sa dá 
samostatne upravovať ovládaním umiestneným na 
zadnej strane prednej lakťovej opierky.

Okrem udržiavania nastavenej rýchlosti vám tempomat ponúka 
aj možnosť zvýšiť alebo znížiť rýchlosť bez použitia pedálov. 
Táto funkcia sa ovláda tlačidlom na boku páčky pre ovládanie 
tempomatu.



SIMPLY 
CLEVER

Schránku na okuliare umiestnenú nad 
vnútorným spätným zrkadlom ocenia najmä 
vodiči, ktorí pred jazdou menia slnečné 
okuliare za dioptrické.

Externé zariadenia je možné bezpečne prepravovať 
v multimediálnom držiaku, ktorý je umiestnený 
v držiaku na 2 nápoje v stredovej konzole.

Pod sedadlom spolujazdca možno nájsť originálny dáždnik značky ŠKODA.

Simply Clever detaily a riešenia, rovnako ako úložné priestory výrazne zvyšujú 

praktickosť tohto vozidla. Rozširujú totiž možnosti prepravy, pomáhajú udržiavať 

poriadok vo vozidle a všetkým pasažierom spríjemňujú každodenné cestovanie.



Jeden z mnohých „Simply Clever“  prvkov sa nachádza pod 
sedadlom vodiča. Nájdete tu špeciálny držiak pre reflexnú vestu, 
takže vesta je v prípade potreby hneď poruke. 

Zadná lakťová opierka s integrovaným držiakom na dva nápoje 
umožňuje cestujúcim užiť si jazdu aj občerstvenie zároveň.

Škrabka na ľad upevnená na kryte palivovej nádrže je 
dostupná vždy, keď ju budete potrebovať.



BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
Dokonca už aj samotný názov Rapid Spaceback sľubuje mimoriadne veľký batožinový 

priestor. Základný objem 415 litrov a rozšírený objem 1 380 litrov po sklopení zadných 

sedadiel, stavia tento model na špičku vo svojej triede. Navyše, má mnoho „Simply Clever“ 

detailov a riešení.

Neželanému pohybu batožiny počas jazdy dokážu zabrániť tzv. cargo elementy. Jedná sa o dvojicu plastových dielov so suchým 
zipsom, ktoré keď nepotrebujete, sú uložené v stenách priehradok za zadnými podbehmi.



Pre jednoduchšie nakladanie veľkých predmetov, môžete 
kryt batožinového priestoru vyklopiť. Po vyložení kryt 
možno ľahko vrátiť do pôvodnej polohy.

Obojstranný koberec v batožinovom priestore má 
zvrchu elegantnú tkaninu a zospodu zase umývateľný 
gumový povrch. Ak sa vraciate z výletu s mokrým alebo 
znečisteným vybavením, môžete obojstranný koberec 
jednoducho otočiť umývateľnou gumou nahor.

Medzipodlaha v batožinovom priestore umožňuje 
jednoduchšie nakladanie batožiny zmenšením rozdielu 
medzi podlahou a nakladacou hranou, ako aj odstránením 
schodu po sklopení operadiel zadných sedadiel. Pod 
medzipodlahou potom vznikne ďalší odkladací priestor.

Sklopením zadných sedadiel môžete prepravovať dlhé predmety. Vo vozidlách so sklopnou lakťovou opierkou zadných 
sedadiel môžete využiť otvor medzi osobným a batožinovým priestorom a pri tom máte vzadu stále dosť miesta pre 
pasažierov. 

Sieťový program pozostáva z dvojice vertikálnych a jednej 
horizontálnej siete na podlahe, ktoré zabránia predmetom
v neželanom pohybe.



VÝKON

Všetky zážihové motory sú vybavené technológiou TSI, ktorá im dodáva dynamický charakter. Môžete si vybrať zo škály 66 kW, 81 kW alebo 92 kW. Vznetové 
motory 66 kW a 85 kW zaručujú hladký chod motora a výnimočne nízku spotrebu paliva.

Zamilujete si jazdu v meste, na diaľnici alebo na úzkej poľnej cestičke. 

Všetky motory poskytujú v rôznych jazdných podmienkach vynikajúci 

výkon, pri zachovaní nízkej spotreby. Navyše, všetky spĺňajú emisné 

normy EU6.



Systém Start-Stop šetrí palivo automatickým vypínaním 
motora napríklad pri státí na svetelnej križovatke 
alebo v kolónach. Po zošľapnutí spojkového pedála sa 
motor opäť automaticky naštartuje. Zníženie záťaže 
motora a hospodárnejšiu prevádzku prináša aj funkcia 
rekuperácie, umožňujúca efektívne využitie pohybovej 
energie k dobíjaniu akumulátora.

Mechanická prevodovka je v závislosti na zvolenej motorizácii buď päťstupňová, 
alebo šesťstupňová. Obe prevodovky ponúkajú presné, ľahké radenie a krátke 
dráhy radiacej páky. Pokiaľ si chcete užívať silu motora v absolútnom komforte, 
potom je tu pre vás automatická prevodovka DSG (Direct Shift Gearbox).



Vezmime si úspešnú históriu vozidiel ŠKODA na legendárnej Rally Monte Carlo. Keď sa spojí so štýlom a kúzlom kniežatstva, 

výsledkom je vzrušujúca ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo. Dynamický dizajn obohatený o vonkajšie prvky v čiernom vyhotovení 

dodáva vozidlu dravý vzhľad. Medzi hlavné prvky v čiernom vyhotovení patria vonkajšie spätné zrkadlá, rámovanie prednej mriežky 

chladiča, predné hmlové svetlomety, spojler predného nárazníka, spojler 5. dverí, plastové rámovanie spodnej časti vozidla a difúzor. 

Vyhotovenie Monte Carlo je ďalej charakterizované panoramatickou strechou, predĺženým sklom piatych dverí a stmavenými zadnými 

svetlometmi. Dynamický vzhľad vozidla zdôrazňujú xenónové svetlomety s nízkou spotrebou energie.

Športové rysy v interiéri vyzdvihujú predné sedadlá a čalúnenie, ktoré kombinujú červenú, 
čiernu a šedú farbu. Trojramenný športový volant v čiernej perforovanej koži je zdobený 
červeným prešívaním, ktoré tiež nájdete na manžete radiacej páky.

Predné prahové lišty s nápisom Monte Carlo majú 
jednak dekoratívnu, a tiež ochrannú funkciu.

17" disky Savio z ľahkej zliatiny, 
dodávané na želanie, odrážajú 
š p o r t o v ý  š t ý l  a  e l e g a n c i u 
automobilu.

ŠKODA RAPID 
SPACEBACK 
MONTE CARLO





ACTIVE

Interiér čierna Active 

Vyhotovenie interiéru Active je dodávané s pochrómovanými ozdobnými prvkami, ako sú napríklad kľučky dverí a orámovanie výduchov ventilácie. Štandardná výbava 
obsahuje elektricky sťahovateľné predné okná.



AMBITION

Interiér čierna Ambition, dekor SILVER BRUSHED Interiér čierna Ambition, dekor WHITE PIANO Interiér čierna Ambition, dekor DARK BRUSHED

Vyhotovenie interiéru Ambition je dodávané s pochrómovanými ozdobnými prvkami, ako sú napríklad kľučky dverí, rámovanie číselníkov prístrojového panela a detaily 
volantu spolu s pochrómovanou manžetou riadiacej páky. Štandardná výbava obsahuje centrálne diaľkové uzamykanie, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča.



STYLE

Interiér béžová Style, dekor BLACK PIANO Interiér čierna Style, dekor DARK BRUSHED

Vyhotovenie interiéru Style je dodávané s pochrómovanými ozdobnými prvkami, ako sú napríklad kľučky dverí, rámovanie vetracích otvorov, číselníkov prístrojového panela a detaily 
volantu. Vybrať si tiež môžete z viacerých druhov čalúnení a farebných kombinácií dekoru. Štandardná výbava obsahuje elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá, 
elektricky ovládané predné okná a kožený volant s malým koženým paketom.



DYNAMIC

Interiér Dynamic, dekor BLACK PIANO Interiér Dynamic, dekor WHITE PIANO

Dynamic interiér má exkluzívne športové sedadlá so špeciálnym dizajnom a multifunkčný volant s malým koženým paketom (k dispozícii aj v doplnkovom športovom dizajne), 
podčiarkne jedinečný charakter vášho vozidla. Dynamic je k dispozícii pre varianty Ambition a Style ako doplnková výbava.



FARBY
Červená Corrida uni

Strieborná Brilliant metalíza

Biela Moon metalíza

Biela Candy uni

Modrá Race metalíza

Modrá Denim metalíza 

Hnedá Topaz metalíza

Zelená Rallye metalíza

Béžová Cappuccino metalíza

Sivá Quartz metalíza

Sivá Steel uni*

Červená Rio metalíza

Čierna Magic s perleťovým 
efektom

Biela Laser uniModrá Pacific uni

* Dostupné exkluzívne pre Monte Carlo.



Interiér Active
Sivá/čierna textília

Interiér Ambition/Style
Čierna textília/umelá koža

Interiér Style
Čierna textília

Interiér Dynamic
Sivá/čierna textília

Interiér Style
Béžová/čierna textília

Interiér Style
Béžová textília/umelá koža

Interiér Ambition
Sivá/čierna textília

Interiér Ambition/Style
Modrá/čierna textília

17" disky Camelot z ľahkej zliatiny 16" disky Dione z ľahkej zliatiny 16" disky Rock z ľahkej zliatiny;  
čierne vyhotovenie

16" disky Rock z ľahkej zliatiny, 16" disky Antia z ľahkej zliatiny;  
čierne vyhotovenie

15" disky Matone z ľahkej 
zliatiny; biele vyhotovenie

15" disky Matone z ľahkej 
zliatiny; čierne vyhotovenie

15" oceľové disky s krytmi 
Dentro

15" disky Propeller z ľahkej 
zliatiny

15" disky Matone z ľahkej 
zliatiny

ČALÚNENIE

DISKY





PRÍSLUŠENSTVO

Uzamykateľný nosič bicyklov
z hliníkového (na fotografii) alebo
oceľového profilu, nosnosť do 20 kg.

Box na batožinu.

Kôš na batožinu, vrátane upínacej siete 
a popruhov.

Uzamykateľný nosič na lyže alebo 
snowboardy z hliníka (na fotografii) 
alebo ocele, kapacita až štyri páry lyží 
alebo dva snowboardy.

U z a m y k a t e ľ n ý  b o x  n a  l y ž e 
a snowboardy, s kapacitou až päť párov 
lyží alebo štyri snowboardy, úspešne 
prešiel testom City Crash.

Základný strešný nosič..

Zvýraznite šarm, praktickosť a bezpečnosť svojho vozidla

pomocou ŠKODA Originálne príslušenstvo. Kompletnú ponuku

nájdete v katalógu Rapid príslušenstvo, ktorý je dostupný u autorizovaných 

partnerov ŠKODA.



Ak jedným z vašich spolucestujúcich je 
väčší pes, odporúčame vybaviť vaše 
vozidlo deliacou mrežou, ktorá bezpečne 
oddelí priestor pre cestujúcich od 
batožinového priestoru s vašim psím 
kamarátom.Termoelektrický chladiaci box s kapacitou 20 litrov umožní 

uchovať potraviny čerstvé a osviežujúce.

Ochranná prikrývka zadných sedadiel chráni interiér vášho vozidla pred znečistením alebo 
poškodením. Tento produkt oceníte obzvlášť vtedy, keď vás na vašich cestách sprevádza váš 
štvornohý priateľ.



Detská sedačka ISOFIX DUO plus Top Tether zaistí 
maximálnu bezpečnosť a komfort malých pasažierov počas 
jazdy, pretože okrem pásov Isofix je upevnená pomocou 
systému Top Tether na zadnej strane. Sedačka ponúka 
trojicu nastaviteľných pozícií (sedenie, odpočinok a ležanie)
a je navrhnutá pre deti s hmotnosťou od 9 kg do 18 kg.

Ozdobné lišty prahov dverí s hliníkovými vložkami 
efektívne ochránia prahy pred mechanickým 
poškodením pri nastupovaní a vystupovaní.

Sada štyroch obalov na pneumatiky 
pre pneumatiky s rozmerom do 18" 
a šírkou do 245 mm sú vyrobené 
z kvalitného polyesteru. Robustné 
držadlá umožňujú jednoduchšie 
prenášanie pneumatík.
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Technické údaje

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Exterior dimensions

Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,307/0,310 (v závislosti od typu motora) Dĺžka (mm) 4 304

 Šírka (mm) 1 706

Podvozok Výška (mm) 1 459
Predná náprava typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) 2 602
Zadná náprava kľuková s vlečnými ramenami Rozchod vpredu/vzadu (mm) – v závislosti od typu motora 1 463; 1 457/1 500; 1 494
Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Svetlá výška (mm) 134
– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom
– brzdy vzadu kotúčové Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 418/1 428
Kolesá 5,0J × 14"; 6,0J × 15" Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 014/980
Pneumatiky** 175/70 R14; 185/60 R15 Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky s operadlami vzadu v polohe hore/sklopené 415/1 380

Objem palivovej nádrže (l) 55 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 31 l

Motor 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TSI/92 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,6 TDI CR DPF/85 kW

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, vysokotlakové  

priame vstrekovanie

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, vysokotlakové  

priame vstrekovanie

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, vysokotlakové  

priame vstrekovanie

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové priame vstrekovanie 

systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 
vysokotlakové priame vstrekovanie 

systém common rail

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 197 4/1 197 4/1 395 3/1 422 4/1 596
Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 66/4 400–5 400 81/4 600–5 600 92/5 000–6 000 66/3 000–3 250 85/3 500–4 000
Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 160/1 400–3 500 175/1 400–4 000 200/1 400–4 000 230/1 750–2 500 250/1 500–3 000
Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Palivo benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 motorová nafta motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti
Maximálna rýchlosť (km/h) 184 198 205 183 198
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 11,2 (11,3) 9,7 8,9 11,6 (11,7) 9,9
Spotreba (podľa normy 99/100)
– mesto (l/100km) 6,0/5,9* (5,8/5,7*) 6,2/6,1*  6,1/6,0* 4,3/4,1* (4,4/4,2*) 4,5/4,4*
– mimo mesto (l/100km) 4,0/3,9* (4,1/4,0*) 4,2/4,1* 4,1/4,0* 3,5/3,3* (3,7/3,5*) 3,3/3,2*
– kombinovaná (l/100km) 4,7/4,6* (4,7/4,6*) 4,9/4,8* 4,8/4,7* 3,8/3,6* (4,0/3,8*) 3,8/3,7*
Emisie CO2 (g/km) 107/105* (109/107*) 111/109* 114/112* 101/96* (104/99*) 99/97*
Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Pohon
Druh pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies
Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotúčová 

(dve súosé viackotúčové spojky,
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná
suchá, jednokotúčová

dve súosé viackotúčové spojky, 
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, jednokotúčová  
(dve súosé viackotúčové spojky,

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná
suchá, jednokotúčová

Prevodovka mechanická 5-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG mechanická 5-stupňová  
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave 
so 75 kg vodičom (kg) 1 160 (1 194) 1 180 1 221 1 229 (1 250) 1 275

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra výbavou (kg) 535 535 535 535 535
Celková hmotnosť (kg) 1 620 (1 654) 1 640 1 681 1 689 (1 710) 1 735
Nebrzdený príves (max. kg) 580 (590) 590 610 610 (620) 630
Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 900 1 100 1 200 1 000 1 200

 * Platí pre vozidlá s pneumatikami 185/60 R15 s nízkym valivým odporom.

 **   Vozidlo môže byť vybavené sadou celoročných pneumatík.  

Pre viac informácií kontaktujte svojho autorizovaného partnera ŠKODA.

 (  ) Platí pre verzie s automatickou prevodovkou.

  Uvedené hodnoty (okrem hodnôt označených *)  

platia pre štandardný model bez doplnkovej výbavy.

Všetky motorizácie sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie  
podľa emisných štandardov EU6 a starostlivosti o životné prostredie



Všeobecné informácieMerchandising

Ženská pólo košeľa

Model vozidla v mierke 1:43

ŠKODA Service
Zverte svoje vozidlo do tých najlepších rúk. Poskytneme vám dobré dôvody 
k tomu, aby ste si vybrali autorizovaného servisného partnera ŠKODA. 

Poskytujeme prvotriednu kvalitu
Vaše vozidlo vyžaduje pokročilú technológiu. Z tohto dôvodu majú 
všetci autorizovaní servisní partneri ŠKODA k dispozícii kvalitné 
diagnostické systémy a špecializované nástroje, ktoré v kombinácii 
s odporúčanými technickými postupmi výrobcu zaisťujú perfektnú 
funkčnosť a spoľahlivosť vášho vozidla.

Výrobcom profesionálne zaškolení pracovníci
Neustále sa vyvíjajúce technológie používané vo vozidlách vyžadujú 
zodpovedajúcu a profesionálnu kvalifikáciu ľudí, ktorí sa starajú 
o údržbu vozidla. Aby sme splnili tieto požiadavky, výrobca organizuje 
pravidelné školenia pracovníkov autorizovaných servisných partnerov 
tak, aby mali vždy k dispozícii aktuálne informácie potrebné 
k vykonávaniu ich práce.

Naše motto: buďme féroví a otvorení k zákazníkom
Starostlivé, profesionálne a priateľské poradenstvo pre zákazníkov pred 
tým, ako akceptujú objednávku je pre nás rovnako dôležité, ako starostlivo 
a riadne vykonaná oprava a údržba vozidla. Všetka činnosť je priebežne 
monitorovaná internou kontrolou kvality poskytovaných služieb. 

Komplexná ponuka služieb:
›  Servisné prehliadky  

Autorizovaný servisný partner ŠKODA vykonáva všetky pravidelné 
servisné prehliadky podľa inštrukcií výrobcu tak, aby vaše 
vozidlo bolo stále v perfektnom stave a funkčné po dlhý čas. 
O nutnosti vykonať servisnú prehliadku je používateľ informovaný 
prostredníctvom prístrojového panela vo vozidle.

›  Klampiarenske a lakovacie služby  
Poškodenie karosérie a laku vozidla bude opravené autorizovaným 
servisným partnerom ŠKODA profesionálnym spôsobom podľa 
informácií od výrobcu s využitím ŠKODA Originálnych dielcov. Takto 
vykonaná oprava je dôležitá nielen pre vašu bezpečnosť, ale aj pre 
funkčnosť a zachovanie hodnoty vozidla.

›  Náhradné vozidlo  
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla vám 
autorizovaný servisný partner ŠKODA môže poskytnúť náhradné 
vozidlo.

›  Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla  
Ak je pre vás problém priviezť    vaše vozidlo do servisu, autorizovaný 
servisný partner ŠKODA s vami dohodne termín a vozidlo si u vás 
vyzdvihne. Po vykonaní servisných úkonov ho privezie späť. 

Tieto služby predstavujú len časť širokej ponuky služieb ŠKODA. Viac 
informácií vám poskytne váš autorizovaný servisný partner ŠKODA.

ŠKODA Aplikácie 
ŠKODA Service App – ŠKODA Service vo vašom vrecku
Aplikácia ŠKODA Service je určená pre smartfóny s operačným systémom 
iOS alebo Android a účelom tejto aplikácie je pomôcť zákazníkom ŠKODA 
v akejkoľvek situácii, ktorá ich môže stretnúť na cestách.

ŠKODA Manual App – spoznaj svoje vozidlo
Aplikácia ŠKODA Manual je zameraná na používateľov tabletov, ktorí 
majú záujem o vozidlá ŠKODA alebo už nejaké vlastnia. Aplikácia 
obsahuje plne vybavenú digitálnu verziu návodu na obsluhu pre 
všetky súčasné modely ŠKODA.

ŠKODA Originálne príslušenstvo
ŠKODA Originálne príslušenstvo vám ponúka široký sortiment 
príslušenstva, ktorý možno rozdeliť do piatich hlavných skupín 
(šport a dizajn, hudba a komunikácie, komfort a funkčnosť, doprava 
a bezpečnosť) a cyklistické produkty. Kompletné originálne príslušenstvo 
ŠKODA je uvedené pri jednotlivých modeloch v ŠKODA katalógoch.

ŠKODA Originálne dielce
Bezpečnosť
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré boli 
použité pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu prvotriednych 
materiálov a technológií zaručujú bezpečnú a bezstarostnú jazdu. 

Dostupnosť
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, resp. dielcov 
výbavy použitých pri sériovej výrobe vozidla a nezameriava sa len 
na obrátkové dielce. Zásobovanie ŠKODA Originálnymi dielcami 
je zaistené aj po vyjdení daného modelu zo série, pričom pre 
prevádzkovo dôležité dielce je táto doba až 15 rokov. Dostupnosť 
ďalších skupín častí závisí na ich význame.

Dlhá životnosť
ŠKODA originálne diely majú záruku minimálne dva roky. Použitie 
materiálov prvotriednej kvality a špičková technológia výroby ŠKODA 
Originálnych dielcov zaručujú ich maximálnu spoľahlivosť a dlhú 
životnosť. Dôkazom je predĺženie záručnej doby ŠKODA Originálnych 
batérií na 3 roky.

Ochrana životného prostredia
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria aj výmenné dielce, 
pri ktorých výrobe nie je životné prostredie natoľko zaťažované 
odpadom, prebytkom odpadového tepla a znečisťova ním vody.

Informácie na internete
Na www.skoda-auto.sk nájdete okrem iného aj náš konfigurátor, 
s ktorým si môžete nastaviť svoje vozidlo presne podľa svojich 
predstáv a želaní.
Navštívte aj stránku www.facebook.com/SkodaAutoSK a staňte sa 
fanúšikom značky ŠKODA, budete dostávať najnovšie aktualizácie 
a získate kontakt s komunitou ŠKODA.

ŠKODA Financial Services
ŠKODA Financial Services ponúka financovanie jednotlivcom aj 
spoločnostiam. Viac informácií o aktuálnej ponuke financovania vášho 
vozidla získate u autorizovaného partnera ŠKODA. Úverovú alebo 
lízingovú zmluvu je možné uzatvoriť priamo u predajcu vozidla.

Predaj veľkoodberateľom
Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim 
obchodným a finančným potrebám, špičkovú úroveň starostlivosti 
o zákazníka, portfólio služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
veľkoodberateľov a vysokú kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, 
ktoré sú zárukou nízkych nákladov na prevádzku vášho vozového 
parku. Viac informácií na:
www.skoda-auto.sk/SVK/firemni_zakaznici/skoda_flotila/Pages/
fleet_program.aspx.



Jeden z najdôležitejších cieľov spoločnosti ŠKODA AUTO je vývoj a výroba produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu tak, ako je to len možné 
počas celého svojho životného cyklu. Najväčší dôraz kladieme na výber recyklovateľných materiálov. Naše vozidlá ŠKODA sú vyrábané progresívnymi 
technológiami v moderných prevádzkach, ktoré zodpovedajú aj tým najprísnejším kritériám. Antikorózna ochrana natretých častí vozidiel je založená 
výlučne na bezolovnatých kataforéznych (KTL) a vodou rozpustiteľných náteroch.

Stratégia našej spoločnosti zahŕňa znižovanie spotreby paliva a emisií. Výsledok toho je, že motory, ktoré ponúkame, spĺňajú aktuálne emisné normy. 
Všetky produkty ŠKODA sú vyrobené výrobnými procesmi, ktoré sú v súlade so zákonmi a nariadeniami pre ochranu pôdy a vody. Výsledkom týchto 
aktivít je fakt, že vozidlá ŠKODA spĺňajú technické, bezpečnostné, kvalitatívne a ekologické požiadavky. ŠKODA AUTO tak prispieva k zachovaniu čistého 
životného prostredia pri súčasnom zabezpečení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, 
materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie 
obsiahnuté v tomto katalógu sú len orientačné. Vzhľadom na obmedzenia tlače sa môžu farby lakov alebo iných materiálov zobrazené v tomto katalógu čiastočne líšiť od skutočnosti. 
Ďalšie aktuálne informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie váš autorizovaný predajca vozidiel 
ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100% recyklovateľný.

facebook.com/SkodaAutoSK

www.skoda-auto.sk

Stiahnite si ŠKODA
Interaktívny Katalóg 
a preskúmajte vozidlo 
z každého uhla.

Stiahnite si aplikáciu  
ŠKODA Service pre pomoc 
na vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manual a získajte 
jednoduchý prístup ku všetkým 
informáciám o vozidle.

Váš partner ŠKODA:

Viac informácií a možnosť skúšobnej  
jazdy získate na:
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