
       

The new Škoda Scala
Предварителна ценова листа в ЛЕВА с включен ДДС

СКАЛА

Двигатели
Ср.разход

l / 100 km

Емисии CO2

g / 1 km
Актив Амбишън Стайл

бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 5M n.a. n.a. 28 580 29 980 32 820

бензин, TSI / 85 kW / 115 к.c., 6M 5,0 113 - 31 980 34 780

бензин, TSI / 85 kW / 115 к.c., 7DSG n.a. n.a. - 35 450 37 960

бензин, TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 6M n.a. n.a. - 34 800 37 450

бензин, TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 7DSG 5,0 113 - 37 980 40 770

дизел, TDI / 85 kW / 115 к.c., 6M 4,2 108 - 36 960 -

дизел, TDI / 85 kW / 115 к.c., 7DSG 4,1 108 - 40 540 43 190

Специални модели

Двигатели
Ср.разход

l / 100 km

Емисии CO2

g / 1 km
Цена

Цена с 

отстъпка
Цена

Цена с

отстъпка

бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 5M n.a. n.a. 31 970 29 470 34 910 31 910

бензин, TSI / 85 kW / 115 к.c., 6M 5,0 113 33 970 31 470 36 870 33 870

бензин, TSI / 85 kW / 115 к.c., 7DSG n.a. n.a. 37 440 34 940 40 050 37 050

бензин, TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 6M n.a. n.a. 36 790 34 290 39 540 36 540

бензин, TSI / 110 kW / 150 к.c. ACT, 7DSG 5,0 113 39 970 37 470 42 860 39 860

дизел, TDI / 85 kW / 115 к.c., 6M 4,2 108 38 950 36 450 - -

дизел, TDI / 85 kW / 115 к.c., 7DSG 4,1 108 42 530 40 030 45 280 42 280

Всички посочени цените са препоръчителни, в ЛЕВА с включен ДДС и са формирани при фиксинг 1 EURО = 1,95583 ЛЕВА.

Ценовата листа е издадена на 23.09.2019 год. и е валидна до 22.10.2019 год.!

На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща продуктова такса в размер на 138 ЛЕВА с включен ДДС.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПАНАИР ПЛОВДИВ И АВТОСАЛОН СОФИЯ 2019!
ОТСТЪПКИ 2,500 ЛЕВА ЗА SELECTION И 3,000 ЛЕВА ЗА EDITON,

ПОДАРЪК КАСКО ЗА 1-ВАТА ГОДИНА ЗА АКТИВ, АМБИШЪН И СТАЙЛ!*

www.skoda-auto.bg

Автомобилите Шкода Скала са с 5 /пет/ години гаранция или 100,000 км., което от двете събития настъпи по-напред. Възможно е удължаване на пробега по гаранция до

150,000 км. срещу доплащане от 400 ЛЕВА с включен ДДС. Автомобилите имат 12 /дванадесет/ години гаранция срещу пробив от корозия и 3 /три/ години гаранция на

лаково-бояджийното покритие. 

Осигурени гаранционно и следгаранционно обслужване в собствени и оторизирани сервизно-продажбени центрове в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас,

Варна, Плевен, Горна Оряховица, Русе, Хасково, Добрич и Благоевград.

Предлага се лизинг за различни периоди до 60 месеца с 10% начална вноска, като има възможност за лизинг без оскъпяване с 0% лихва до 12 месеца с 10% начална

вноска, до 18 месеца с 35% начална вноска и до 24 месеца с 50% начална вноска!

Доплащане за боя - за Металик и Черна перла - 858 ЛЕВА, за Бял, Корида червен и Стоманено сив - 569 ЛЕВА, а за Син енерджи - 0 ЛЕВА.

Всички TDI двигатели, за да изпълнят ограничението на емисиите EU6, използват системата SCR (селективна каталитична редукция) с добавка AdBlue. Тази добавка е

необходимо да се зарежда по време на използването на автомобила. Водачът ще бъде информиран за необходимоста от зареждане на AdBlue от бордкомпютъра.

SELECTION EDITION



The new Škoda Scala
Стандартно оборудване

Ценовата листа е издадена на 23.09.2019 год. и е валидна до 22.10.2019 год.!
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Включва оборудването на Стайл и добавя:

Дигитално инструментално табло - виртуален кокпит, Подгряване на предните 

седалки и на дюзите на стъкломиячната система, Пакет Image - удължен 

спойлер на петата врата, удължено задно стъкло и черни капаци на огледалата 

за обратно виждане, Хромирани рамки на страничните стъкла,  Подлакътник 

отпред с Jumbo Box  и 2 USB изхода отзад - само за зареждане и др.

Оборудването е по предварителни данни и е възможно да има разлики, за което Еуратек Ауто ООД си запазва правото за промени.

www.skoda-auto.bg
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Включва серийното оборудване на Актив и добавя:

Безопасност, функционалност, комфорт

Двутонов клаксон

Сензори за паркиране отзад

Light Assist (Comming Home, Leaving Home, Tunel Light, Day Light)

Сензор за дъжд 

Задни електрически стъкла с блокировка

Регулиране по височина на предните седалки

Радиоапарат Bolero с 8,0" цветен тъч-скрийн дисплей, 2 бр. USB-C вкл. Apple, 

AM/FM честота, и управление на менюто на автомобила

Универсална GSM подготовка с Bluetooth

Мултифункционален волан с хромирани елементи, управляващ телефон и 

радио

Функция Smart Link +  (не се поддържа на територията на България)

HHC - Hill hold control (само за автомобили с DSG трансмисия)

Екстериор

Дръжки на вратите в цвета на купето

Огледалата за обратно виждане в цвета на купето

Интериор

Делима и падаща облегалка на задната седалка

Подлакътник отзад

Пакет Багажно отделение включващ карго елементи, мрежа под кората на 

багажника, мрежи за багаж и куки за закрепване на багаж

Лампи за четене отпред

Чадър в отделeние, намиращо се във вратата на водача

Мрежи на предните седалки, отстрани

Отделение за вещи (джобове) на гърба на предните седалки

Сенник за пътника до водача с вградено огледало

Хромирани елементи в интериора
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Безопасност, функционалност, комфорт

Airbag за водача и пътника до него

Airbag за коленете на водача

Деактивация на Airbag-a на пътника до водача

Въздушни възглавници тип завеса

Предни странични въздушни възглавници

Климатик с механично регулиране на температурата

Основни фарове с индиректни LED къси светлини

LED дневни светлини отпред

LED базови задни светлини - стопове и габарити

LED трета стоп светлина

Фарове за мъгла отпред и задна LED светлина за мъгла в бронята

Поленов филтър и система за рециркулация на въздуха

Предни електроуправляеми стъкла

Електроуправляеми и отопляеми огледала за обратно виждане

Централно заключване с дистанционно управление

Един сгъваем ключ управляващ централното заключване

E-Call - система за спешни повиквания в ЕС

Care Connect с абонамент за 1 година

Lane Assist

Front Assist - сканиране на пространството пред автомобила, автоматични 

спирачки

Ограничител на скоростта

ESC, вкл. ABS, EBV, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+

MKB - мултиколизионна спирачна система

TPM - система за следене на налягането в гумите

Start-Stop система

Система за рекуперация на спирачната енергия

Бордкомпютър с Maxi-DOT дисплей, даващ информация за средният разход на 

гориво, моментният разход на гориво, оставащ пробег до следващо зареждане 

на автомобила с гориво и др.

Радиоапарат Swing с 6,5" цветен тъч-скрийн дисплей, 2 бр. USB-C вкл. Apple, 

AM/FM честота, и управление на менюто на автомобила, с 4 високоговорителя 

отпред и антена

Електрохидравличен усилвател на волана

Регулируем волан по височина и дължина

Имобилайзер вграден в ключа, таблото и двигателя

Оборотомер с дигитален часовник

Индикатор за забравени светлини

Регулиране седалката на водача по височина

Зумер за забравени светлини и незакопчан колан

Предни и задни подпори за главата с корекция по височина

Регулируеми WOKS подпори за главата отпред

Тонирани стъкла с UV филтър

ISOFIX и Top Tether накрайници за закрепване на детски седалки

Защита за пешеходци в предната броня

Предни и задни дискови спирачки

Трети подглавник отзад

Допълнително обезшумяване на купето

Автоматично прекъсване на горивото при удар

Триточкови обезопасителни колани с пиропатрони за донатягане отпред и с 

регулиране по височина

Триточкови обезопасителни колани отзад за всички места

Обезопасителни рефлектори в панелите на предните врати

Мигащи стоп светлини в случай на аварийно спиране

Екстериор

Мигачи вградени в страничните огледала

Стоманени джанти 6,0J x 16" с декоративни тасове TECTON

Летни гуми с размер 205/55 R16

Огледалата за обратно виждане и дръжки на вратите в черен цвят

Предна и задна брони с цвета на купето

Радиаторна решетка с хромирани елементи

Предни и задна AERO чистачки с пръскачки и програмируем интервал

Подготовка за монтаж на напречни рейки

Шпатулка за премахване на лед и сняг от стъклата на автомобила

Интериор

Подлакътник отпред с Jumbo Box

Пакет пушачи - пепелник и запалка

Постелка за багажното отделение - гума/текстил

Триспицов полиуретанов волан

Осветление на багажното отделение (1 бр. лампа)

Четири броя дръжки над вратите за по-комфортно пътуване

Комплект текстилни стелки

Резервно колело и инструменти за подмяната му

Отделение за бутилка 1,5 л. в предните врати и 0,5 л. в задните врати
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Включва оборудването на Амбишън и добавя:

Двузонов климатроник с електронно регулиране на температурата и сензор за 

влажност, Затъмнени задно и задни странични стъкла, Темпомат и 

ограничител на скоростта, Full LED задни светлини с анимиран пътепоказател, 

Rest assistant - система за разпознаване на умора във водача, Подлакътник 

отпред с Jumbo Box  и 2 USB изхода отзад - само за зареждане и др.
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Включва оборудването на Амбишън и добавя:

Безопасност, функционалност, комфорт 

Двузонов климатроник с електронно регулиране на температурата

Сензор за влажност в купето

Комбиниран прахов филтър с активен въглен

Rest assistant - система за разпознаване на умора във водача

Сензори за паркиране отпред и отзад

Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя

Full LED задни светлини с анимиран пътепоказател

Камера за обратно виждане

Темпомат с ограничител на скоростта

Допълнителни 4 високоговорителя отзад

Ахроматично огледала за обратно виждане

Екстериор

Лети алуминиеви джанти ALARIS 6,0J x 16" и летни гуми с размер 205/55 R16

Затъмнени задно и задни странични стъкла

Интериор

Малък кожен пакет с кожен волан, ръчна спирачка и лост за предавките

Хромирани елементи по арматурното табло

Хромирани елементи по панелите на вратите 



The new Škoda Scala
Допълнително оборудване

Безопасност Ambition Style

6A7 Пожарогасител 121 121

6NC Таван на купето в черен цвят - 140

8VM Full LED задни светлини с анимиран пътепоказател 305 S

EM1 Rest assistant - система за разпознаване на умора във водача 75 S

PE4 Странични въздушни възглавници отзад 830 830

PSP Адаптивно спортно окачване (-15 мм. намален пътен просвет) с избор на режим на шофиране 774 774

PSQ Понижен просвет на автомобила (-15mm) с адаптивно окачване и избор на режим на шофиране 774 774

PSR Избор на режим на шофиране 189 189

PVB Side Assist 818 818

PW0 Full-LED предни основни светлини и светлини за мъгла с функция CORNER 1 633 1 633

PW2 Светлини за мъгла с функция CORNER 205 205

UG1 HHC - Hill hold control (стандартно за DSG) 140 140

Волан/Интериор/Седалки Ambition Style

N0G Седалки за бежов интериор - 218

PHI Падаща облегалка на предната пътническа седалка 162 162

PKR Подлакътник отпред с Jumbo Box  и 2 USB изхода отзад (само за зареждане) 87 87

PKT Пакет Интериор - кошче за боклук, държач за телефон и сгъващи се масички на гърба на предните седалки 165 165

PLB Малък кожен пакет (кожен воланl) 0 S

PLF Волан с подгряване 236 236

PLH Малък кожен пакет - мултифункционален кожен волан с подгряване, управляващ радио, GSM и DSG 401 401

PLJ Малък кожен пакет - мултифункционален кожен спортен волан, управляващ радио и GSM 212 212

PLL Малък кожен пакет - мултифункционален кожен спортен волан, управляващ радио, GSM и DSG 376 376

PMB Декорация на арматурното табло Silver Haptic и щампа - черно 0 -

PMJ Декорация на арматурното табло Black Dots и щампа - червено 411 -

PMT Декорация на арматурното табло Beige Brushed и щампа - хром - 0

PMV Декорация на арматурното табло Latice Grey и щампа - мед - 373

PWA Електрическа седалка на водача 725 725

PWP Подгряване на предни седалки и на дюзите на стъкломиячната система 414 414

PWR Подгряване на предни и задни седалки, и на дюзите на стъкломиячната система 709 709

WL0
Тапицерия в комбинация от кожа и текстил, подгряване на предните седалки и заден подлакътник (без масички на 

гърба на предните седалки)
1 947 1 794

Джанти/Гуми/Екстериор Ambition Style

4ZP Хромирани рамки на страничните стъкла 267 267

PJB Резервна гума със стоманена джанта 0 -

PJC Непълноразмерна резервна гумо със стоманена джанта 0 0

PJJ Лети джанти ALARIS 6J x 16" 923 S

PJK Лети джанти ORION 6J x 16" 924 0

PJL Лети джанти HOEDUS AERO 6J x 16", черни - полирани 1 296 345

PJP Лети джанти STRATOS 6,5J x 17" 1 468 544

PJQ Лети джанти VOLANS 6,5J x 17" 1 468 544

PJR Лети джанти PROPUS AERO 6,5J x 17", черни - полирани 1 816 893

PJU Лети джанти SIRIUS 7J x 18" 2 108 1 185

PJV Лети джанти VEGA AERO 7J x 18", черни - полирани 2 457 1 533

PJW Лети джанти VEGA 7J x 18" 2 108 1 185

PZP Усилено окачване 236 236

Други Ambition Style

EA4 Удължение на гаранцията за 5 години, до 100 000 km S S

EA9 Удължение на гаранцията за 5 години, до 150 000 km 400 400

Заключване Ambition Style

7AL Заводска алармена инсталация 411 411

PD1 Централно заключване с дистанционно управление и два сгъваеми ключа 12 -

Ценовата листа е издадена на 23.09.2019 год. и е валидна до 22.10.2019 год.!

www.skoda-auto.bg



The new Škoda Scala
Допълнително оборудване

Заключване Ambition Style

PD2 Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя (без SAFE функция) 376 S

PD3 Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя (със SAFE функция) 389 12

PD4 KESSY - безключово отключаване и заключване на автомобила, палене и гасене на двигателя (без SAFE функция) 706 330

PD5 KESSY - безключово отключаване и заключване на автомобила, палене и гасене на двигателя (със SAFE функция) 718 342

Комфорт Ambition Style

6XK Ахроматични странични огледала с подгряване и сгъване 345 345

7X2 Предни и задни сензори за паркиране 566 S

7X5 Park Pilot - роботизирано паркиране на автомобила - успоредно и перпендикулярно 1 154 588

8T6 Темпомат и ограничител на скоростта 327 S

9S0 Дигитално инструментално табло - виртуален кокпит 924 924

KA1 Камера за обратно виждане 485 S

PC5 Адаптивен темпомат за скорост до 210 km/h 1 076 750

PHB Двузонов климатроник с електронно регулиране на температурата и сензор за влажност 930 S

PSA Пакет Emotion 2 811 2 597

PSH
Пакет Image - удължен спойлер на петата врата, удължено задно стъкло и черни капаци на огледалата за обратно 

виждане, Full Led задни светлини
619 392

QQ1 Амбиентно осветление в бяло 373 373

QQ2 Амбиентно осветление в оранжево 373 373

QQ4 Амбиентно осветление в червено 373 373

WBA Пакет Dynamic 830 949

Радио/Навигация/Телефон Ambition Style

9WT Функция Smart Link +  (не се поддържа на територията на България) 93 93

9VJ Звукова система Škoda 821 821

PT1 Bluetooth с безжично индуктивно зареждане (свързване към външна антена с LTE) 513 513

QV3 DAB - Цифров радио приемник (изисква радиоапарат) 193 193

RAK
Навигационна система Amundsen с 9,2" цветен тъч-скрийн дисплей, дигитално инструментално табло - виртуален 

кокпит, допълнителни 4 високоговорителя отзад
2 916 2 916

WBB

Навигационна система Amundsen с 9,2" цветен тъч-скрийн дисплей, дигитално инструментално табло - виртуален 

кокпит, допълнителни 4 високоговорителя, Bluetooth с безжично индуктивно зареждане (свързване към външна 

антена с LTE), фунция Smart Link, декорация Silver Haptic, Care Connect + Infotainment Online с абонамент за 3 г.

3 697 -

WBC

Навигационна система Amundsen с 9,2" цветен тъч-скрийн дисплей, дигитално инструментално табло - виртуален 

кокпит, Bluetooth с безжично индуктивно зареждане (свързване към външна антена с LTE), Care Connect + 

Infotainment Online с включен абонамент за 3 години

- 3 697

Функционалност Ambition Style

3CX Подвижна мрежа, отделяща купето от багажника 193 193

4E7 Електрическо отваряне и затваряне на багажника 666 666

4GX Челно топлоизолационно стъкло с подгряване 358 358

4KF Затъмнени задно и задни странични стъкла 267 S

PK0 Теглич с подвижен накрайник и заключване, с електрическо освобождаване 1 552 1 552

PK1 Теглич с подготовка, прибиращ се, с адаптор, и с електрическо освобождаване 1 614 1 614

PKZ Подготовка за монтаж на теглич 330 330

PGD Панорамен покрив 1 440 1 440

PK5 Пръскачки за основните светлини 271 271

Цветове Ambition Style

Син енерджи 0 0

Бял, Корида червен и Стоманено сив 569 569

Металик или Черна перла 858 858

Ексклузивен цвят - Велвет червен металик 1 477 1 477

S Стандартно оборудване

- Не се предлага

Ценовата листа е издадена на 23.09.2019 год. и е валидна до 22.10.2019 год.!

При избор на опции, моля да имате в предвид, че те изискват избор на други такива, които са свързани с тяхната функционалност. За да имате правилна

конфигурация, на желания от Вас автомобил е необходимо да се свържете с търговец или да проверите съвместимостта на опциите на автомобилния конфигуратор

на сайта на Еуратек.

www.skoda-auto.bg




