
RAPID
Nová ŠKoDA



Nová ŠKODA RAPID je vozidlo, ktoré nemá rado predsudky. 
Aj keď vyzerá ako štýlový kompaktný automobil, ktorý 
bol reinterpretovaný kryštáľovým dizajnérskym jazykom 
ŠKODA, po letmom pohľade dovnútra sa budete cítiť, ako 
keby ste sadli do vozidla vyššej triedy. Špičková konektivita 
a bezpečnostné prvky predstavujú množstvo technológie, 
ktorá sa v zákulisí stará o to, aby každá cesta bola 
bezpečnejšia a bezstarostnejšia. Malé veľké? Veľké malé? 
Rozhodnite sa sami.

RAPID je ďalším príkladom našej filozofie vyrábať automobily 
s krásnym dizajnom, ktoré je radosť riadiť, rovnako ako tie, 
s ktorými sme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

MAlé veľKé voziDlo?
   Alebo veľKé MAlé voziDlo?









Ostrý, hranatý a dynamický – to sú niektoré 
slová, ktoré prídu na myseľ pri pohľade na exteriér 
vozidla RAPID. Je odvážny, nádherný a po každej 
stránke impresívny ako u vozidiel vyššej triedy.

ŠTÝl, KToRÝ Je 
STále ŠTÝlovÝ

PREDNÁ ČASŤ
Mriežka chladiča je elegantne 
umiestnená medzi svetlometmi. 
Široká mriežka nasávania 
vzduchu s integrovanými 
hmlovými svetlometmi, ako 
aj výrazné pochrómované 
rámovanie dominujú prednej 
časti vozidla. Najvyšší 
výbavový stupeň predstavujú 
Bi-Xenónové svetlomety s LED 
dennými svetlometmi



VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Smerové svetlomety umiestnené 
v krytoch vonkajších spätných 
zrkadiel predstavujú atraktívny, 
ako aj vysoko funkčný detail.

ZADNÉ LED SVETLOMETY
RAPID môže byť vo vyhotovení liftback 
vybavený príplatkovými zadnými LED 
svetlometmi. Známe podsvietenie v tvare 
písmena C predstavuje typický prvok 
každého vozidla ŠKODA.



NiKDy NebuDeTe 
chcieť vySTúpiť
Predtým, než vás ohromí priestranný interiér 
vozidla RAPID, si určite povšimnete, ako je všetko 
esteticky navrhnuté. Čokoľvek sa udeje na ceste, 
vo vnútri ostane všetko komfortné.

PRÍSTROJOVÝ PANEL
Forma ide ruka v ruke 
s funkčnosťou. Štýlový prístrojový 
panel je vysoko prehľadný a všetky 
ovládacie prvky na elegantnom 
paneli ako aj dverách vodiča 
sú prakticky umiestnené. Už aj 
prostredný výbavový stupeň 
obsahuje multifunkčný kožený 
volant, ktorý umožňuje ovládanie 
rádia a telefónu.

PRIESTOROVÉ OSVETLENIE
Jemné osvetlenie priestoru, 
vrátane osvetlenia kľučiek 
dverí dotvára útulný 
a pohodlný interiér.



ČALúNENIE A DEKOR
Vyberte si interiér, ktorý zdôrazňuje váš 
pôžitok z jazdy. Ponúkame množstvo 
kombinácií vysoko kvalitného čalúnenia 
a dekoru, ktoré si môžete užívať vo vnútri 
vášho nového vozidla.

VYhRIEVANÉ SEDADLÁ 
V studenom počasí vaši priatelia 
a rodina ocenia vyhrievanie zadných 
sedadiel, ktoré je možné nastaviť 
pomocou samostatného ovládania 
na zadnej strane lakťovej opierky.



Byť plne a permanentne online neznamená len prístup 
k zábave a informáciám, ale aj k možnej asistencii pri 
cestovaní. ŠKODA CONNECT je vašou bránou do sveta 
neobmedzených možností komunikácie.

oSTAňTe v SpoJeNí 
So ŠKoDA coNNecT

PARKOVAcIE MIESTO 
Získajte presnú polohu vášho vozidla 
na veľkých parkoviskách pomocou 
svojho mobilného telefónu, vrátane 
adresy, dátumu a doby parkovania.

JAZDNÉ INfORMÁcIE
Informácie o vašej ceste, ako je priemerná spotreba, 
priemerná rýchlosť, vzdialenosť alebo čas cesty sa 
odosielajú na vstavaný server. Môžete tak zobraziť údaje 
o svojej jazde a mať prehľad o všetkých svojich cestách.

TLAČIDLO SOS
Konektivita vozidla RAPID zahŕňa aj SOS 
linku. Tento núdzový systém je aktivovaný 
stlačením červeného tlačidla, ktoré je 
umiestnené na strope. V prípade havárie sa 
núdzové volanie aktivuje automaticky.



ONLINE DOPRAVNÉ 
INfORMÁcIE
Vždy si vyberte najlepšiu 
cestu. Aktuálne informácie 
vám poskytnú perfektný 
prehľad o každej ceste. 
Umožnia vám tiež reagovať 
na nové situácie, ako sú 
opravy ciest, dopravné 
nehody alebo zápchy.

ČERPAcIE STANIcE 
Nájdite vzdialenosť, 
typ čerpacej stanice 
a aktuálne ceny palív. 
Tieto informácie sú 
zobrazované v reálnom 
čase. Typ paliva pre 
vaše vozidlo je zistený 
a zobrazený automaticky. 

 POČASIE
Získajte najnovšie 

informácie o počasí na 
vašej aktuálnej polohe 

alebo cieli, vrátane 
podrobnej predpovede, 

predpokladaných zrážkach 
a výstrah.

INfOZÁbAVA ONLINE 
Vďaka týmto informačným 

službám získate prehľad 
nad aktuálnou dopravnou 

situáciou. Medzi tieto služby 
patrí navigácia, dopravné 

informácie, ceny palív, 
parkovací priestor, počasie ai. 



bezpečNoSť Je 
SAMozReJMoSťou
Nikdy nemôžete byť príliš v bezpečí. 
Preto je vozidlo RAPID vybavené 
množstvom bezpečnostných 
a asistenčných systémov, ktoré prinášajú 
istotu na cestách.

fRONT ASSISTANT
Pomocou radaru v prednom 
nárazníku spustí Front Assistant 
zvukový/vizuálny signál pomocou 
displeja Maxi DOT tak, aby varoval 
vodiča pred rizikom kolízie. 
Ak vodič nezareaguje, systém začne 
s brzdením, aby minimalizoval 
prípadné škody.

ZADNÁ KAMERA
Táto kamera, umiestnená 

v rukoväti piatych 
dverí sleduje priestor 

za vozidlom a indikuje 
jazdné pruhy podľa šírky 

vozidla. Integrovaný 
ostrekovač zvyšuje 
funkčnosť kamery.



AIRbAGY
Okrem čelných a predných 
bočných airbagov vytvoria 
hlavové airbagy pri aktivácii 
stenu, ktorá chráni pasažierov 
pred prípadnými zraneniami.

DRIVER ALERT
Tento premyslený asistenčný 
systém vyhodnocuje údaje 
zo senzorov posilňovača riadenia 
a registruje správanie, ktoré 
signalizuje únavu vodiča. V takom 
prípade displej Maxi DOT varuje 
vodiča, aby si doprial prestávku.



zAčNiTe hľADANie 
poKlADu v iNTeRiéRi 
Množstvo premyslených drobností vo vnútri 
vozidla RAPID mu dodávajú ešte viac 
všestrannosti, vďaka čomu sa každá jazda 
premení na geniálne dobrodružstvo.

DRžIAK PARKOVAcÍch LÍSTKOV
Keď potrebujete umiestniť parkovací 
lístok na viditeľnom mieste, riešenie 
je jednoduché. Vozidlo je vybavené 
držiakom parkovacích lístkov pod 
čelným sklom.

PRIEhRADKA PRE DÁžDNIK
Priehradka s originálnym 
dáždnikom ŠKODA je 
umiestnená pod sedadlom 
spolujazdca.



LAKŤOVÁ OPIERKA
Zadná lakťová opierka 
s integrovaným držiakom pre 
dvojicu nápojov umožňuje 
spolujazdcom užiť si jazdu 
s osviežením.

VREcKO PRE REfLExNú 
VESTu
Vďaka špeciálnemu vrecku 
pod sedadlom vodiča je 
reflexná vesta v prípade 
potreby okamžite na dosah.



pRieSToR, KToRÝ 
RASTie S vAMi

Batožinový priestor vozidla RAPID je nielen 
prekvapivo objemný, ale aj prekvapivo flexibilný. 
Ponúka veľa možností sklápania, rozťahovania, 
natiahnutia alebo zavesenia, vďaka čomu sa 
vozidlo prispôsobí vašim potrebám.

ObJEM
Objem batožinového priestoru radí vozidlo medzi 
špičku svojej triedy. Ak je to potrebné, môžete 
sklopiť jednu alebo obidve opierky zadných 
sedadiel a získať tak viac batožinového priestoru, 
pričom vzadu ostane miesto na sedenie.

cARGO ELEMENTY
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 
priehradiek za zadnými podbehmi.



PRAKTIcKÝ OTVOR
Vo vozidlách so zadnou lakťovou 
opierkou môžete vytvoriť otvor 
medzi batožinovým priestorom 
a zadnými sedadlami pasažierov, 
so zachovaním miest na sedenie.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Sada sietí spoľahlivo zabráni pohybu 
vašich vecí. Okrem toho zreteľne uvidíte, 
kde ste ich odložili.



SpĺňA vŠeTKy
     očAKávANiA





Ak ste O ŇOM ČÍtALI s RADOsŤOU,

PReDstAVte sI, AkÉ Je ŠOFÉROVAŤ HO

www.skoda-auto.sk

facebook.com/SkodaAutoSK instagram.com/skodagram

InformácIa o obrázkoch:
obrázky v tejto brožúre slúžia len na ilustračné účely a netvoria 
žiadnu súčasť zmluvy alebo záruky. zobrazujú predprodukčné 
vozidlá a niektoré zobrazenia, funkcie, časti a výbava sa 
môžu líšiť od skutočných produkčných vozidiel a v závislosti 
od krajiny. Podrobné údaje o funkciách, častiach a výbave 
získate u najbližšieho autorizovaného predajcu vozidiel ŠkoDa.




