
SIMPLY CLEVER

ŠKODA RAPIDŠKODA RAPID



Kommer att ändra din syn på utrymme.



De platser vi trivs bäst på har vi oftast varit 
med om att skapa själva. De avspeglar våra 
egna känslor, vårt temperament och vår 
kreativitet  och gör dem på så sätt till våra 
egna, personliga platser. Som t.ex. det egna 
huset, lägenheten, det egna rummet, träd-
gården – eller ŠKODA Rapid. En bil som 
erbjuder dig gott om utrymme, en bil som 
du kan sätta din egen prägel på.

Tittar man på hur rymlig Rapid är jämfört 
med sin fysiska storlek, kan man konstate-
ra att den här halvkombin är den i sitt seg-
ment som erbjuder baksätespassagerarna 
mest utrymme, både för knäna och i 
huvud höjd. Och bagageutrymmet är det 
största i klassen. Även när det gäller indivi-
dualiseringsmöjligheterna är det här en 
verkligt exceptionell bil. Det finns massor 
du själv kan bestämma över. Vi erbjuder dig 
många attraktiva detaljer som framhäver 
bilens sportiga design lite extra, som t.ex. 
ett stort panoramasoltak eller svarta 
17"-lättmetallfälgar. Vi har också tänkt på 
Rapids miljöpåverkan genom att erbjuda 
effektiva och bränslesnåla turbo-motorer 
med Green Tec, start/stopp och energiåter-
vinning. 

ŠKODA Rapid ger dig unika möjlig heter att 
låta bilen avspegla din egen, personliga stil 
och attityd. Och erbjuder dig en helt ny 
känsla av rymlighet.





En kombi, coupé och halvkombi – allt i en och samma bil.





Gör den till din egen, personliga plats.



Den utvändiga designen drar blickarna till sig. Glastaket lyfter dem.





ŠKODA Rapid. En rymlig halvkombi med 
den skillnaden att den inte ser ut som en 
sådan. De rena, linjerna ger tillsammans 
med den moderna designen ett elegant 
intryck. Men, precis som du, uppskattar vi 
inte yttre skönhet om den inte också 
ackompanjeras av inre kvaliteter. Därför 
har vi gjort bilen enormt rymlig och packat 
den full med t.ex. sidofickor för din mobil-
telefon, en isskrapa praktiskt placerad i 
tanklocksluckan, eller krokar i lastutrym-
met för att hålla matkassarna på rätt köl. 
Du kommer att älska din bil.













ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo
Kombinerar spänningen i sportig design och komfort. De svarta 
yttre elementen förstärker dess dynamiska design. Dimljus med 
kurv-funktion, stötfångare, spoiler, yttre backspeglar och den 
svarta tröskelskyddet som kantar den nedre delen av bilen. Monte 
Carlo versionen kännetecknas också av ett panoramaglastak med 
spoiler, mörktonade bakljus och en svart diffusor. Det dynamiska 
uttrycket förstärks av de effektiva Xenon-strålkastarna.

Telefon eller andra 
externa media enheter 
kan transporteras säkert 
i multimediahållaren.

17" Savio aluminiumfälgar i en glansig 
exklusiv svart design är standard.

Sport stolarna har en unik 
klädsel i svart/röd design. 
Ratten, växelspaken och 
handbromshandtaget är 

 i svart läder.

Den 3-ekrade sportratten 
i svart perforerat läder 

har röda sömmar





Godispappret placeras med fördel i papperskorgen, som förövrigt är enkel 
att ta ur och tömma. Papperskorgen kan fästas i förvaringsfacken i dörrar-
na, både fram och bak. Förvaringsfacken i dörrarna, både fram och bak, 
rymmer dessutom en 1,5-litersflaska.

Det låsbara handskfacket i den undre delen av in-
strumentpanelen på passagerarplats kan – i kombi-
nation med luftkonditioneringssystemet Climatronic 
– hålla drickan kall under resan.

Förvaringsfacken och de olika ”Simply 
Clever”-detaljerna gör din bil ännu mer 
praktisk och bekväm och hjälper dig 
hålla ordning och reda i den. Ta t.ex.  
glasögonfacket som sitter placerat vid 
backspegeln och kommer att uppskat-
tas lite extra av alla som byter mellan 
solglasögon och vanliga glasögon inn-
an avfärd.

Externa enheter kan transporteras 
säkert i den multimediahållare 
som sitter placerad i den dubbla 
dryckeshållaren på mittkonsolen.

En hållare för parkeringsbiljetter 
sitter placerad vid vindrutans kant 
på förarsidan – ett väl synligt ställe.

En av många ”simply clever”-detaljer hittar vi under förarsätet.  
Här sitter en speciell ficka för en säkerhetsväst vilket gör att  
denna alltid är inom räckhåll om du skulle behöva den.



Armstödet bak är försett med dubbla dryckeshållare vilket ger baksätes-
passagerarna möjlighet att njuta av förfriskningar under resan.

Rapid erbjuder också plats för flaskor, burkar eller termosar i dryckeshållarna 
bakom framsätet liksom i förvaringsutrymmena i bakdörrarna. Förvarings-
fickorna på framsätenas baksida passar perfekt för sådant som man vill ha 
lätt tillgång till när man sitter bak.

I armstödet bak 
går det att öppna 
en genomlast-
ningslucka mel-
lan passage-
rarutrymmet och 
bagageutrymmet 
– praktiskt när 
man enkelt vill 
transportera 
längre föremål i 
bilen.

Armstödet fram, som 
rymmer ett dolt förva-

ringsutrymme för mindre 
saker, ökar komforten 

både för föraren och 
framsätespassageraren. 

Till detaljer som är ”Simply 
clever” hör t.ex. förva-

ringsfickorna på framsä-
tenas insidor där man bl.a. 

kan stoppa en karta eller 
förvara sin mobiltelefon.



Betraktar man Rapid Spaceback 
bakifrån eller från sidan, är den 
sportiga utstrålningen extra tydlig. 
Medan de rena, skarpskurna sido-
linjerna framhäver dynamiken och 
rymligheten, karakteriseras bakpar-
tiet av välbalanserade proportioner 
och funktionella detaljer, som t.ex. 
takspoilern eller de reflekterande 
ytorna på stötfångaren bak. Num-
merplåten omges av vinklade ytor  
– en karakteristisk detalj för de nya 
ŠKODA-modellerna.

De skarpa linjerna på strål-
kastarna och dimljusen är 

ett av kännetecknen för 
ŠKODA:s formspråk. Strål-

kastarnas underdel har 
avrundade hörn vilket ger 

ett utseende som påminner 
om böhmisk kristall. 

 När det gäller funktionalite-
ten är Xenon-strålkastare 

ett tillval i toppklass.

De svartlackerade B- och C-stolparna ger sidorutorna 
en enhetlig framtoning och skvallrar också om det 
generösa utrymmet i kupén. SunSet, de extra mörk-
tonade rutorna bak, framhäver elegansen hos Rapid 
och skyddar baksätespassagerarna mot solens strålar. 

Fram har Rapid en design som gör det helt klart 
att det här är en Rapid-modell ,en bil som var först 
ut med ŠKODA:s nya formspråk som definierar 
utformningen och mixen av de enskilda exteriör-
komponenterna. Strålkastarna smälter elegant 
samman med den särpräglade kylargrillen. ŠKO-
DA-logon sitter placerad ovanför den kromade 
ramen runt kylargrillen och sticker på ett perfekt 
sätt ut mot den rundade kanten på motorhuven.

De stora bakljusen, som 
även spänner sig ut på 

sidorna, är på tradi tionellt 
ŠKODA-manér utformade 
som ett stort C. Rapid-lo-
gon sitter placerad precis 
intill den högra baklyktan. 



Rapid Spaceback unika karaktär förstärks av olika designdetaljer som inte bara är särpräglade utan också mycket funktionella. Panoramataket är av tonat glas och ger alla i bilen en 
helt ny känsla av rymd – och en fantastisk utsikt uppåt. 



Bagageutrymmet, som är det klart bästa i sin klass, rymmer 415 liter eller imponerande 1.380 liter om man fäller ner baksätet. Baksätet är delbart, så du kan fälla ner  
1 eller 2 ryggstöd för att få mer utrymme för bagaget men ändå ha plats för passagerare bak.



Isskrapan i tankluckan finns alltid till 
hands på direkten, när du än behöver 

den. En enkel och ”simply clever” detalj 
på Rapid Spaceback som du kommer 

att gilla så fort det börjar frysa till.

Med hjälp av nätsatsen, 
som består av 2 vertikala 
nät och 1 horisontellt nät 
på bagageutrymmets golv, 
kan du enkelt se till så att 
saker och ting hålls på 
plats och inte far runt när 
du kör.

I de starka krokarna i baga-
geutrymmet, kan du inte 

bara fästa matkassarna 
utan också campingutrust-

ning och andra saker som 
annars skulle kunna komma 

till skada under resan. Du 
kan komplettera bilens 

förvaringsmöjligheter ytter-
ligare med hjälp av förva-

ringsfack bakom hjulhusen 
i bagageutrymmet.

Det mellersta lastgolvet gör 
det enklare att hantera baga-
get genom att minska avstån-
det mellan golvet och last-
tröskeln och jämnar också ut 
golvet då man fäller ner rygg-
stöden bak. Denna ”simply 
clever”-detalj tjänar också som 
en dold förvaringsplats.

Behöver du stuva in våta 
eller smutsiga saker i baga-
get kan du enkelt vända upp 
den tvättbara gummisidan 
på den vändbara mattan. 

Den vändbara mattan i 
bagageutrymmet är på 
ena sidan klädd av ett 
snyggt tyg som du kan 
vända upp när du inte 
transporterar sådant  
som smutsar ner.

De många simply clever-detaljer och -lösningar vi hittar runt om i bilen gör den 
ännu mer praktisk i vardagen. Flera av dessa finns i bagageutrymmet. Insyns-
skyddet kan lossas och placeras i nedfällt läge när du behöver lasta större saker. 
När du lastat ur bilen, kan insynsskyddet snabbt och enkelt sättas på plats igen.





Instrumentpanelen matchar desig-
nen i kupén med sin renodlade stil och 
är praktiskt utformad så att föraren 
tydligt kan se allt med ett snabbt 
ögonkast. Alla reglage på instrument-
panelen och förardörren är bekvämt 
placerade inom räckhåll, precis där 
man förväntar sig att de ska sitta. 
Rapid Spaceback levereras med en  
exklusiv 3-ekrad sportratt i skinn  
med multifunktionsknappar för radio, 
om bilen är utrustad med bluetooth 
handsfree finns även knappar för tele-
fonstyrning. 



Med navigation Infotainment Amundsen är det 
ingen risk att du kör vilse i okända trakter. Syste-
met har 6,5" färgdisplay, SD-kortläsare, USB, AUX 
och Arkamys soundsystem med 6 högtalare.

Du kan välja den manuella växellådan som 
erbjuder precisa växlingar med lätta, korta 
växel spaksrörelser. Den 7-stegade DSG-växel-
låda som erbjuds till TSI-motorn på 90 och  
125 hk, eller till TDI-motorn på 90 hk, kombinerar 
fördelarna med en manuell växellåda med de 
som en automatlåda av traditionell typ erbjuder.  
Den automatiska DSG-växellådan (Direct Shift 
Gearbox) ger enastående acceleration och ser 
till att motorns driftsläge alltid är det optimala. 
Med ekonomisk körning kan du sänka bränsle-
förbrukningen och CO2-utsläppen. De flesta 
motorerna kan fås i Green tec-utförande vilket 
innebär att de som standard är utrustade med 
start/stopp-system och energiåtervinning.



Infotainment Swing,  
är försedd med 5" färg-

display, touch screen, 
SD-kortläsare, USB, 

AUX och 6 högtalare

Komfortkänslan i kupén förstärks 
ytterligare med dessa pedalhättor av 
rostfritt stål.

Via den 3-ekrade multifunktionsratten kan du styra 
radion med de vänstra knapparna, och Maxi DOT och 
alternativt också en telefon med de högra.

Instrumentinsatsen är försedd med en Maxi DOT-display, som inte 
bara visar data från färddatorn (snittförbrukning, räckvidd osv.) utan 
också data från annan utrustning i bilen som t.ex. luftkonditionering-
en och navigationssystemet.

Förutom att hålla den 
förinställda hastigheten 
konstant, kan farthålla-
ren också användas för 

att öka eller sänka farten 
utan att använda peda-

lerna. Denna funktion 
styr du med en knapp 
som sitter placerad på 

sidan av farthållaren.

Dom elektriska fönsterhissarna fram och 
bak, har reglagen bekvämt placerade på 
förardörren. 
 



Aero-torkaren bak applicerar samma 
tryck på rutan över hela sin längd.  
Bilen är också utrustad med aero- 
torkare fram.

De integrerade 
teleskopiska strål-
kastarspolarna ser 

till att hålla strål-
kastarna rena.

Sidokrockkuddarna fram är konstruera-
de för att minska risken för skador på  
bål och huvud på föraren och framsätes-
passageraren i händelse av en kollision  
i sidan. Nackskydden fram är inställbara 
i höjdled.

Bilen är också utrustad med ett 3:e 
nackskydd bak avsett för passageraren 
i mitten.

Du kan lita på säkerheten i Rapid  – 
även i extrema situationer. Bilen är om 
standard utrustad med många säker-
hetsdetaljer, t.ex. ESC (elektronisk 
stabiliseringskontroll) med ABS (lås-
ningsfria bromsar) och 6 krockkud-
dar. Standard är också krockkuddar 
för huvudet. Dessa bildar en ”vägg” 
då de löser ut och skyddar både de 
där fram och där bak från eventu-
ella huvudskador.

Krockkuddar, med stor 
volym, på bägge platser 
fram, löser ut samtidigt 
som bältessträckarna 
fram som i sin tur ser till 
att du sitter fast förank-
rad på rätt plats i mitten 
av sätet. Bilen är utrus-
tad med nyckelavstäng-
ning för krockkudden på 
passagerarsidan, om 
man vill kunna placera en 
bilbarnstol i detta säte.





17" Savio lättmetallfälgar i mattsvart 
design. 

Stänkskydd fram och bak, skyd-
dar chassit mot smuts och sten-
skott. 

17" Savio lättmetallfälgar i högblank 
svart design.  

Skyddsunderlägget under bilbarnstolen 
skyddar sätesklädseln från slitage och 
nedsmutsning. 

Askkoppen i mittkonsolen kan användas 
till mycket, bl.a. till förvaring av allehanda 
småprylar.

ŠKODA Tillbehör erbjuder ett brett sortiment av utprovade tillbehör för din 
Rapid, såsom barnstolar för de allra minsta till sittkuddar för de större barnen. 
Bilens isofixsystem gör fastsättningen av barnstolen enkel och säker.

Innan du ger dig iväg på skidsemester,  
är det en bra idé att införskaffa vår skidbag 
som rymmer upp till 195 cm långa skidor.

Med denna  skyddsklädsel för baksätet slipper interiören 
i din bil bli smutsas ned eller skadas. Speciellt praktiskt är 
detta skydd om en fyrbent vän ska följa med på resan.

I denna del presenteras produkter från ŠKODA Tillbehör.
Viss utrustning kan skilja sig från den aktuella specifikationen.



Gummimattan för bagageutrymmet är enkel att göra ren med 
vatten och skyddar effektivt klädseln från att smutsas ned.

Plastinsatsen för bagageutrymmet har höga kanter och skyd-
dar klädseln från att skadas eller smutsas ner. Bagageutrym-
mesinsatsen är lätt att ta ur, tömmas och torkas ren.

Snygga instegslister med de-
korinlägg i aluminium skyddar 
effektivt trösklarna mot slitage när 
man stiger i och ur bilen. 

Den transparenta skyddsfolien för den bakre stötfångaren 
är ett praktiskt tillbehör för alla som ofta transporterar saker 
som kan repa eller ge märken på den bakre stötfångaren. 

Nätsatsen ser på ett tillförlitligt sätt till att hålla mindre 
saker på plats, och gör det också lätt att se var du har dem.

Med den avtagbara dragkroken kan din bil dra ett släp på 
upp till 1 200 kg (beroende på motorversion).  

Den termoelektriska kylboxen rymmer 
20 liter och håller olika matvaror kalla 
och fräscha.

Hundgallret, som fästs 
bakom baksätet, hind-
rar bagaget från att 
komma in i passage-
rarutrymmet. Det maxi-
merar bagageutrymmet 
men kan också använ-
das för säker transport 
av dina husdjur.

Du kan på ett säkert sätt fästa andra räcken och hållare  
(som t.ex. cykelhållare, takbox för skidor/snowboards 
osv.) på standardtakräcket.



Interiören i modellversionen Style kan 
fås i 2 färgvarianter. Den första har beige 
sätesklädsel och instrumentpanel och 
dörr paneler i kombinationen Satin black/
Stone beige. Den andra varianten har 
svart tygklädsel medan instrumentpane-
len och dörrpanelerna är klädda i Satin 
black/Satin black. Båda versionerna 
pryds av dekor i "Dark Brushed" alterna-
tivt i pianolack svart (tillval). I kupén hit-
tar vi kromdekor på flera ställen, t.ex. 
kromlister på ratten, luftinsläppen mm.



Den exklusiva interiören Dynamic erbjuder 
komfort/sportstolar med svart/grå tygklädsel. 
Instrumentpanelen, med piano svart (standard) 
eller piano vit (tillval) dekor, och dörrpanelerna 
levereras alltid i kombinationen Satin black/
Satin black. 



Style-interiör – svart, tyg Dynamic komfort/sportstolar*
- svart/antracit

* Extrautrustning

Style-interiör – beige, tyg

7.0J x 17" Camelot, lättmetallfälgar 
för däck av dimensionen 215/40 R17

7.0J x 16" Antia lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/45 R16

7.0J x 16" Rock lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/45 R16

7.0J x 17" Savio, lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/40 R17

7.0J x 16" Dione lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/45 R16

6.0J x 15" Propeller för däck 
 av dimension 185/60 R15

7.0J x 16" Rock black lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/45 R16

7.0J x 16" Antia black lättmetallfälgar
för däck av dimensionen 215/45 R16



Candy White, standard Pacific Blue, standard Corrida Red, standard

Moon White, metallic

Laser white, standard

Rallye Green, metallic Denim Blue, metallic Race Blue, metallic

Brilliant Silver, metallic Cappuccino Beige, metallic Quartz Grey, metallic

Black Magic, pärleffektTopaz brown metallic

Rio Red, metallic



Tekniska specifikationer Rapid
Motor 1.2 TSI/90 hk 1.2 TSI/110 hk 1.4 TSI/125 hk 1.4 TDI CR/90 hk 1.6 TDI CR /115 hk

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp start/stopp  
och energiåtervinning

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp start/stopp  
och energiåtervinning

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp start/stopp  
och energiåtervinning

Turboladdad dieselmotor,
högtrycksdirektinsprutning

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, högtrycks-
direktinsprutning, insprutning av 
common rail-typ start/stopp och 

energiåtervinning

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 4/1197 4/1197 4/ 1395 3/1422 4/1596

Max. effekt/varvtal (hk/varv per min.) 90/4400 110/4600 125/5000 90/3500 115/3500

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min.) 160/1400–3500 175/1400–4000 200/1400–4000 230/1750–2500 250/1500–3000

Miljöklass EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Blyfri bensin, oktantal RON 95/91* Blyfri bensin, oktantal RON 95/91* Blyfri bensin, med som lägst oktantal 
RON 95

Diesel Diesel

Prestanda

Topphastighet (km/h) 186 200 208 185 201

Acceleration 0–100 km/h (sek) 11,3 (11,4) 9,8 9,0 11,7 (11,8) 10,0

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadstrafik 6,0 (5,8) 6,2 6,1 4,2 (4,2) 4,5

– landsväg 4,0 (4,1) 4,2 4,1 3,4 (3,6) 3,3

– blandad körning 4,7 (4,7) 4,9 4,8 3,6 (3,8) 3,8

CO2-utsläpp (g/km) 107 (109) 110 114 94 (99) 99

Vändradie (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Transmission

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling Hydraulisk torr 1-lamellskoppling
(Dubbel koaxial koppling, 

elektrohydraulisk)

Hydraulisk torr 1-lamellskoppling Dubbel koaxial koppling, 
elektrohydraulisk

Hydraulisk torr 1-lamellskoppling 
(Dubbel koaxial koppling, 

elektrohydraulisk)

Hydraulisk torr 1-lamellskoppling 

Växellåda Manuell, 5-växlad
(automatisk DSG, 7-stegad)

Manuell 6-växlad Automatisk 7-stegad DSG Manuell, 5-växlad  
(automatisk DSG, 7-stegad)

Manuell 5-växlad

Vikt

Tjänstevikt – inkl. en förarvikt på 75 kg (kg) 1202 (1236) 1228 1263 1271 (1292) 1336

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg) 373 367 373 373 354

Totalvikt (kg) 1575 (1609) 1595 1636 1644 (1665) 1690

Släpvikt obromsad (max. kg) 570 580 610 630(640) 630

Släpvikt bromsad – 12% (max. kg) 900 1100 1200 1200 1200

Kaross 5-sitsig, 5-dörrars, 2-boxars Mått utvändigt

Luftmotståndskoefficient Cw 0,297-0,308 (beroende på motorversion) Längd (mm) 4483

Bredd (mm) 1706

Chassi Höjd (mm) 1461

Framaxel MacPherson-upphängning med underliggande triangulära länkarmar och krängningshämmare Hjulbas (mm) 2602

Bakaxel Sammanbyggd bakaxelupphängning Spårvidd fram/bak (mm) 1463/1500

Bromssystem Hydrauliskt, diagonalt 2-kretssystem, vakuumservo Markfrigång (mm) 143

– bromsar fram Skivbromsar med invändig kylning och flytande 1-kolvsbromsok

– bromsar bak Skivbromsar Mått invändigt

Styrning Direkt kuggstångsstyrning med elektrohydrauliskt styrservo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1418/1428

Fälgar 6,0J x 15"; 7,0J x 16"; 7,0J x 17" Effektivt utrymme i huvudhöjd fram/bak (mm) 1014/972

Däck 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 Bagageutrymmesvolym (max. l)

– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 550/1,490

Tankrymd (l) 55 – med reservdäck minskas volymen med 20 l

  *  Användande av bränsle med lågt oktantal kan påverka motorns prestanda.

  ( ) Avser DSG automat
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Tekniska specifikationer Rapid Spaceback
Motor 1.2 TSI/90 hk 1.2 TSI/110 hk 1.4 TSI/125 hk 1.4 TDI CR/90 hk 1.6 TDI CR/115 hk

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp 

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp 

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp 

Turboladdad dieselmotor,
högtrycksdirektinsprutning

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 4/1197 4/1197 4/1395 3/1422 4/1596

Max. prestanda/varvtal (hk/varv per min) 90/4400 110/4600 125/5000 90/3500 115/3500

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min) 160/1400–3500 175/1400–4000 200/1400–4000 230/1750–2500 250/1500–3000

Miljöklass EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Bensin, blyfri, 95/91* oktan (RON) Bensin, blyfri, 95/91* oktan (RON) Bensin, blyfri, 95 oktan (RON) Diesel Diesel 

Prestanda

Topphastighet (km/h) 184 198 205 183 198

Acceleration 0-100 km/h (sek) 11,2 (11,3) 9,7 8,9 11,6 (11,7) 9,9

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadstrafik 6,0 (5,8) 6,2 6,1 4,2 (4,2) 4,5

– landsväg 4,0 (4,1) 4,2 4,1 3,4 (3,6) 3,3

– blandad körning 4,7 (4,7) 4,9 4,8 3,6 (3,8) 3,8

CO2-utsläpp (g/km) 107 111 114 94 (99) 99

Vändradie (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Transmission

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling Hydraulisk torr 1-lamellskoppling
(Dubbel koaxial koppling,

elektrohydraulisk)

Hydraulisk torr 
1-lamellskoppling 

Dubbel koaxial koppling,  
elektrohydraulisk 

Hydraulisk torr 1-lamellskoppling 
(Dubbel koaxial koppling,

elektrohydraulisk)

Hydraulisk torr 
 1-lamellskoppling 

Växellåda Manuell, 5-växlad
(automatisk DSG, 7-stegad)

Manuell, 6-växlad Automatisk, 7-stegad DSG Manuell, 5-växlad  
(automatisk DSG, 7-stegad)

Manuell, 5-växlad

Vikt

Tjänstevikt – i standardversion inkl. en förarvikt på 75 kg (kg) 1196 (1230) 1222 1263 1266 (1287) 1330

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg) 424 (424) 418 418 423 (423) 405

Totalvikt (kg) 1620 (1654) 1640 1681 1689 (1710) 1735

Släpvikt, obromsad (max. kg) 570 580 610 630 (640) 630

Släpvikt, bromsad – 12% (max. kg) 900 1100 1200 1200 1200

Kaross 5-sitsig, 5-dörrars, 2-boxars Mått utvändigt

Luftmotståndskoefficient Cw 0,304-0,311 (beroende på motorversion) Längd (mm) 4304

 Bredd (mm) 1706

Chassi Höjd (mm) 1459

Framaxel MacPherson-upphängning med underliggande triangulära länkarmar och krängningshämmare Hjulbas (mm) 2602

Bakaxel Sammanbyggd bakaxelupphängning Spårvidd fram/bak (mm) – beroende på motorversion 1463; 1457/1500; 1494

Bromssystem Hydrauliskt, diagonalt uppdelat 2-kretssystem, vakuumservo Markfrigång (mm) 134

– bromsar fram Skivbromsar med invändig ventilation och flytande 1-kolvsbromsok

– bromsar bak Skivbromsar Mått invändigt

Styrning Direkt kuggstångsstyrning med elektromekaniskt servo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1418/1428

Fälgar 6,0J x 15"; 7,0J x 16"; 7,0J x 17" Fri höjd inv., fram/bak (mm) 1014/980

Däck 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 Bagageutrymmesvolym (max. l)

– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 415/1380

Tankrymd (l) 55 – med reservdäck minskas volymen med 31 l
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  *  Användande av bränsle med lågt oktantal kan påverka motorns prestanda.

  ( ) Avser DSG automat



Utrustningsalternativ i detalj
Style Monte Carlo

Säkerhet

Automatskt stöldskydd, Immobiliser � �

Bränsleavstängning vid krock � �

Bältesvarning på förar och passagerarplatsen � �

Dimljus fram med kurvfunktion, tänds automatiskt under 40 km/h � �

ESC (electronic stabilety control) inkl. ABS, MSR, ASR, EDL, HBA � �

Flexibla service intervaller � �

Front assist - ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren vid risk för kollision. Om 
en kollision är oundviklig bromsas bilen automatiskt för att minimera kollisionen. Systemet är 
aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter.

� �

Förar och passagerarairbag � �

Första hjälpen kudde och reflexväst � �

Hill hold (håller bromstrycket ett par sekunder vid start i backe) och TPM (däcktrycksvarning) � �

Huvudairbags/sidokrockgardin � �

Höjdjusterbara bälten fram med bältessträckare � �

Isofix barnstolsfästen, på ytterplatserna bak � �

Kurvdimljus och bakljus i svart design – �

Larm med rörelsedetektor, back up signalhorn, bogseringssensor � �

Multi collision brake � �

Nackkuddar bak – höjdjusterbara � �

Passagerarairbag med nyckelavstängning � �

Sidoairbags fram � �

Trepunktsbälten på alla tre platser bak � �

Trötthetsvarning � �

WOKS whiplash nackkuddar fram - höjdjusterbara � �

Funktion

Bagagepaket (krokar för kassar/väskor, fästen för lastnätsats) � �

Bagagerumsbelysning (1 lampa) � �

Bagagerumsmatta vändbar, filt/gummi � �

Bakrutetorkare med fast intervall Spaceback/Halvkombi �/� �

Dragkrok avtagbar � �

Dragkroksförberedelse (elektrisk förberedelse, motorkylning) � �

Drickahållare för 0.5l flaska i bakdörrarna � �

Drickahållare för 1.5l flaska i framdörrarna � �

Dubbelt lastgolv i bagaget (Spaceback) � �

Dålig vägpaket (underkörningsskydd och ökad markfrigång) � –

Däcklagningskitt, 12V kompressor � �

Elektro hydraulisk servostyrning � �

Eluppvärmd bakruta � �

Easy start (startknapp utan nyckel) � �

Fällbart/delbart ryggstöd i baksätet (60/40) � �

Style Monte Carlo

Färddator med Maxi DOT informationsdisplay (funktioner: tid, ytter temperatur, aktuell för-
brukning, snittförbrukning, distans, körtid, aktuell hastighet, snitthastighet, service intervall 
display, körsträcka kvar till tankning, växelrekommendation)

� �

Fästen för original takräcke � �

Förvaringsfack i fram och bakdörrar � �

Glasögonfack i takkonsolen � �

Green tec (start/stopp, lättrullande däck och energiåtervinning) � �

Gummimattor � �

Halogen strålkastare med integrerade strålkastarrengörare � –

Handskfack, belyst med kylfunktion (på bilar med Climatronic luftkonditionering) � �

Hållare för reflexväst under förarsätet � �

Isskrapa i tanklocket � �

Kessy – nyckellöst låssystem med startknapp inkl. Larmsystem med rörelsedetektor � �

Ljusassistent (automatisk på/av aktivering av halvljus inkl. comming home, leaving home inkl. 
LED daylight varselljus) � �

Låsbultar för aluminiumhjul � �

Mittarmstöd bak med 2 drickahållare � �

Mittarmstöd fram med förvaringsfack � �

Mittkonsol med 12V uttag, drickahållare och förvaringsfack � �

Regnsensor (intervallautomatik) � �

Reservhjul med stålfälg, domkraft � �

Tygmattor � �

Xenon strålkastare med integrerade strålkastarrengörare av högtryckstyp � �

Komfort

3-ekrad ratt i läder med multifunktionsknappar för radio � –

3-ekrad ratt i läder med multifunktionsknappar för radio och telefon � –

3-ekrad supersportratt i läder med multifunktionsknappar för radio – �

3-ekrad supersportratt i läder med multifunktionsknappar för radio och telefon – �

Bluetooth telefonhandsfree och streaming audio � �

Dynamic package (komfort/sportstolar) � –

Elfönsterhissar fram och bak � �

Eljusterbara och uppvärmda ytterbackspeglar � �

Farthållare � �

Fjärrstyrt centrallås � �

Höjdjusterbart förar och passagerarsäte � �

Luftkonditionering � �

Luftkonditionering Climatronic helautomatisk � �

Läslampor fram och i mitten bak � �

Infotainment Bolero, 6,5" färgdisplay, SD-kort, USB, AUX, Arkamys soundsystem 6 högtalare, 
Bluetooth handsfree, streaming audio � �

Infotainment Amundsen navigation, 6,5" färgdisplay, SD-kort, USB, AUX,  Arkamys sound-
system 6 högtalare, Bluetooth handsfree, streaming audio � �



Style Monte Carlo

Panoramaglastak � �

Parkeringssensorer bak � �

Parkeringssensorer fram och bak � �

Pollen filter � �

Infotainment Swing – 5" färgdisplay, touch screen, SD-kort, USB, AUX, 6 högtalare � �

SmartLink – spegar din smartphones appar i infotainmentdisplayen SmartLink är samlings-
namnet för MirrorLink och Android Auto för androidtelefoner, Apple Carplay för Iphone � �

SmartGate – med WIFI och smartphone med Skoda appar erbjuds information om bilens 
kördata, serviceinformation etc � �

SunSet (extra tonade sidorutor bak, bakrutan) � �

Tonade rutor � �

Vinter paket - (eluppvärmt framsäte och eluppvärmda vindrutespolarmunstycken) � �

Design

Front grill i svart design – �

Front spoiler – �

Förlängd bakruta – �

Instegslister Monte Carlo – �

Interiördekor ”Borstad aluminium (mörk)” � –

Interiör dekor ”Piano black” Style/Dynamic pack �/� –

Interiördekor ”Piano white” Style/Dynamic pack –/� –

Interiördekor ”Carbon” – �

Kromdekorpaket (växelspaksknopp, växelväljarram, handbroms, ratt) � �

Komfort/Sportstolar i Monte Carlo design – �

Lättmetallfälgar ”PROPELLER” 6J x 15" � –

Lättmetallfälgar ”ANTIa” 7J x 16" � –

Lättmetallfälgar ”DIONE” 7J x 16" � –

Lättmetallfälgar ”ANTIA BLACK” 7J x 16" � –

Lättmetallfälgar ”ROCK” 7J x 16" � –

Lättmetallfälgar ”ROCK BLACK” 7J x 16" � –

Lättmetallfälgar ”CAMELOT” 7J x 17" � –

Lättmetallfälgar ”SAVIO” 7J x 17" – �

Monte Carlo instegslister – �

Monte Carlo logo på B-stolpen – �

Svartlackerad spoiler på bakluckan – �

Sportpedaler med inlägg i rostfritt stål – �

Svarta "tröskelkjolar" – �

Svartlackerat tak och ytterbackspeglar – �

Ytterbackspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg � –

� Standard � Tillval – Ej valbar
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Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryckningen. Bilarna som 
visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. 
För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på 
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 10/2015

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner du även på 
följande Internet adress: www.skoda.se

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Nyckeln till mobilitet.

Finansieringen av din nya SKODA är en viktig del av bilköpet, och våra  

finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från SKODA. Vi finns hos 

SKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och samarbetspartner. Detta  

innebär en enkel hantering där du får tips om den finansieringsform 

som passar dig bäst, med god kännedom om bilens förväntade framti-

da värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson och företag:

ŠKODA Billån

Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende tid, 

kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån ska vara 

med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens värdeminskning.  

Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta till ny bil oftare.

ŠKODA Privatleasing

Du vill betala för nyttjandet, att äga din SKODA är inte lika viktigt. Du  

be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad.  

Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka bilen, du slipper sälja den. Så 

enkelt som det kan bli.

ŠKODA Leasing

Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finan-

siera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för personbilar oftast 

är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår finansiering med för-

säkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA Försäkring

Väljer du vår finansiering kan du även teckna  SKODA Försäkring till 

förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kom-

mer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA Serviceavtal

Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast månadskost-

nad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service.  

SKODA Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA Personalbil

Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som ger den  

anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är kostnadsneutralt för 

företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA Business All Inclusive

Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får 

kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och 

underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.

ŠKODA Fleet Support

En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler 

än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en faktura redovisade 

enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

SKODA Kortet

SKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig  

och din SKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta och avgifter, alltid 

minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt ingen årsavgift.  

Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av körsträck-

an under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot eventuella fabrika-

tionsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och fria  

från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på SKODA Original Reservdelar och SKODA Original Tillbehör. 

ŠKODA MobilitetsGaranti

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri övernattning 

om något akut problem trots allt skulle hända med din SKODA var du än 

befinner dig i Europa. Förlängs vid varje SKODA Originalservice (med even-

tuella tillägg sarbeten) hos den auktoriserade SKODA-verkstaden.

SERVICE

SKODA Rapid har flexibla serviceintervaller; den känner av körsätt, antal 

kallstarter m m. och vet när den behöver service. Bilen varnar alltid i god 

tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade SKODA verkstäder, hos dem kan du 

bland annat lämna in bilen för service och köpa SKODA Original Reservdelar 

och SKODA Original Tillbehör. Alla SKODA-tekniker ingår i ett utbildnings-

program som ser till att vi alltid har de senaste kunskaperna om reparations-

teknik och handhavande för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos-

instrument och specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i 

enlighet med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 

din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

SKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer 

och förändringar som uppstår under produktion av varje modell och 

genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet och hållbarhet som 

de delar som används på produktionslinan. Alla SKODA Originaldelar och 

Original Tillbehör säljs med 2 års garanti och som kund kan man inte bara 

handla inte bara kan handla delen de behöver utan även  

få montering och expertråd av personalen. Varu märkena  

”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original Tillbehör®” används 

för att identifiera produkter som är godkända, levere ra  de och rekommen-

derade av SKODA Auto.

facebook.com/skodasverige

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Service.

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Rapid översiktssida.


