ZCELA NOVÁ ŠKODA

SCALA

ODVÁŽNÝ
NOVÝ SVĚT
Zcela novým modelem SCALA učinila značka ŠKODA velký krok
kupředu. Nadčasový design a dynamický charakter vozu doplňují
propracované linie karoserie, které vytváří působivou hru světla
a stínu. ŠKODA SCALA je atraktivní a praktická zároveň, a proto
je ideálním společníkem pro všechny věkové skupiny.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

NEZŮSTANE
BEZ POVŠIMNUTÍ
Světla nemusí jen svítit, mohou také inspirovat. Díky nezaměnitelným
hlavním světlometům a úzkým zadním svítilnám je vůz rozpoznatelný
na první pohled. Krystalický design světel s integrovanou LED
technikou skvěle spojuje tradici českého křišťálu s moderní technikou.

BI-LED HLAVNÍ
SVĚTLOMETY
Ostře řezané hlavní
světlomety propůjčují
přídi nezaměnitelný
charakter. Bi-LED
varianta světlometů
je vybavená funkcí
přisvěcování při
odbočování a zatáčení.
LED pruh pro denní
svícení umístěný
v horní části hlavního
světlometu dodává
vozu na dynamice.

ZADNÍ LED SVĚTLA
ŠKODA SCALA má
protáhlé zadní svítilny
s koncovým světlem
ve tvaru písmene C,
navrženým dle nejnovější
fáze evoluce designu
značky ŠKODA.
Nezaměnitelný podpis
zadních svítilen doplňuje
skvělá funkčnost.
LED technika zlepšuje
viditelnost modelu
SCALA, a přispívá tak
k větší bezpečnosti
v silničním provozu.

BUĎTE NEPŘEHLÉDNUTELNÍ,
I KDYŽ SEDÍTE UVNITŘ
Sportovnější a individuálnější charakter dodávají vozu SCALA panoramatická
střecha, černý spoiler na pátých dveřích a atraktivní 18" kola z lehké slitiny,
které jsou nabízeny na přání.

ZNAK CTI
Jako první vůz ŠKODA má SCALA na
pátých dveřích sebevědomý nápis ŠKODA.
Je to další z mnoha drobných prvků,
jimiž inovovaný designový jazyk vyjadřuje
sebevědomý postoj značky ŠKODA.
SCALA je tak nositelem nejnovějšího
designu značky ŠKODA.

STYL A FUNKČNOST
U verze Style je část zadních
svítilen zapuštěna do ztmaveného
prodlouženého skla pátých
dveří. Zadní TOP LED světla jsou
vybavena animovaným ukazatelem
směru jízdy, které SCALA nabízí
jako první model značky ŠKODA.
Díky nim je SCALA vnímána jako
atraktivní moderní vůz. Součástí
standardní výbavy jsou odrazky
integrované v zadním nárazníku,
které přispívají k lepší viditelnosti.

UŽÍVEJTE SI KAŽDÝ DEN
SPORTOVNÍ JÍZDU
Všechny hrany a proporce karoserie byly navrženy tak, aby zlepšovaly aerodynamické
vlastnosti vozu. Ideální poměr šířky a výšky vozu jsou základem jeho dynamického charakteru.
Pro náročnější řidiče je k dispozici snížený sportovní podvozek s volitelnou tuhostí tlumičů
(Sport Chassis Control), který umožňuje dvě nastavení sportovních tlumičů.

CO JE UVNITŘ,
TO SE POČÍTÁ
Po usednutí do vozu budete ohromeni. Bohatě vybavený interiér kombinuje hladké linie,
velkorysý prostor a nejnovější digitální technologie. Kvalitní materiály a atraktivní dekory
naleznete všude, kam se podíváte. Virtuální kokpit a nepřeberné množství online služeb
Vám zprostředkují novou dimenzi cestování.

VIRTUÁLNÍ KOKPIT
Virtuální kokpit umožňuje kombinované zobrazení dat palubních přístrojů a dalších informací,
například navigace. Můžete si vybrat z pěti režimů zobrazení (na obrázku Moderní uspořádání),
která se přepínají stisknutím tlačítka VIEW na volantu. Virtuální kokpit má displej o velikosti
10,25", takže se jedná o jeden z největších displejů v rámci třídy kompaktních vozů.
AMBIENTNÍ LED
OSVĚTLENÍ
Příjemnou atmosféru
interiéru dodává
ambientní LED
osvětlení v bílé
nebo červené barvě.
Světelný pruh prochází
palubní deskou a u vozů
vybavených Virtuálním
kokpitem je stejnou
barvou osvětleno
také pozadí displeje.

INFOTAINMENT
AMUNDSEN
S 9,2" DISPLEJEM
Amundsen má nejen
atraktivní design, ale
i skvělé funkce. Nejnovější
generace infotainment
systému má obrazovku
umístěnou vysoko na
přístrojové desce
v zorném poli řidiče.
Pod obrazovkou se
nachází ergonomicky
tvarovaná opěrka ruky,
která pomáhá při ovládání
dotykové obrazovky.
Funkce infotainment
systému Amundsen lze
ovládat pomocí dotykové
obrazovky, gest a na
přání také hlasem.

POHODLÍ A FUNKČNOST VPŘEDU
Ergonomicky tvarovaná, pohodlná sedadla zajišťují, že se i po dlouhé cestě
budete cítit svěží. Na přání je nabízeno elektricky nastavitelné sedadlo řidiče.
Pocit komfortu dále umocňuje osvětlení prostoru pro nohy cestujících. Dva
konektory USB-C umístěné na středové konzoli umožňují pohodlné připojení
externích přístrojů, například chytrých telefonů nebo tabletů.

KOMFORT A PRAKTIČNOST VZADU
Díky velkorysému prostoru pro hlavu a před koleny nabízí ŠKODA SCALA
vynikající komfort i pro cestující na zadních sedadlech. Vyhřívání zadních
sedadel lze ovládat samostatnými tlačítky na zadní straně přední loketní
opěrky. Dva konektory USB-C nabízí možnost pohodlného nabíjení
mobilních telefonů i cestujícím vzadu.

BUĎTE STÁLE
PŘIPOJENI SE
ŠKODA CONNECT

Kamkoli se vypravíte, ŠKODA SCALA Vám
umožní zůstat ve spojení. Být stále online přitom
neznamená jen zábavu a užitečné informace, ale
i případnou pomoc na cestách 24 hodin denně.
Služby ŠKODA CONNECT jsou Vaší bránou do světa
neomezených možností moderní komunikace.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – ECALL
V případě vážné dopravní nehody je automaticky
vytočena linka tísňového volání. Pomoc lze přivolat
i manuálně stisknutím červeného tlačítka umístěného
ve stropním panelu.

SMARTLINK
Díky rozhraní SmartLink (MirrorLink®) bude displej
infotainmentu zrcadlit aplikace z Vašeho chytrého
telefonu, které mají certifikát o bezpečném využití
ve voze.

CARE CONNECT – VZDÁLENÝ
PŘÍSTUP – POSLEDNÍ
PARKOVACÍ POZICE
Nechte si na dálku zobrazit na svém
mobilním telefonu, kde přesně stojí Váš
vůz, včetně toho, v jaké vzdálenosti se
od Vás nachází.

CARE CONNECT – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP –
ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ VOZU
Tato funkce umožňuje pomocí aplikace
ŠKODA Connect App odkudkoli zamknout
nebo odemknout Váš vůz. Když jej
například zapomenete zamknout,
můžete to udělat pomocí svého
mobilního telefonu třeba z pohodlí
pohovky.

ŠKODA CONNECT
Rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě kategorie služeb. Zatímco
Infotainment Online nabízí aktuální informace týkající se dopravy
a další funkce, Care Connect umí zprostředkovat posádce pomoc
na dálku a v případě potřeby zavolat i asistenční službu. Díky aplikaci
ŠKODA Connect App může uživatel na dálku ovládat vybrané
funkce či zobrazit údaje o voze.

ONLINE OBCHOD
V AUTOMOBILU
(CONNECT OBCHOD)
V online obchodu v automobilu
(Connect obchod), který je
dostupný přes obrazovku
infotainment systému, si
můžete koupit datové balíčky,
stáhnout aplikace infotainmentu
(například aplikace Počasí nebo
Zprávy) nebo si prodloužit
platnost licence služeb
ŠKODA Connect.

INFOTAINMENT ONLINE –
DOPRAVNÍ INFORMACE
Aktuální informace o dopravní
situaci mohou být rozhodující
pro včasné a bezpečné dosažení
cíle Vaší cesty. Díky informacím
o opravách na silnicích, případných nehodách a zácpách můžete včas reagovat na nastalou
situaci a zvolit alternativní trasu, kterou Vám systém nabídne.
Lokální informace o případném
nebezpečí během cesty Vás
také upozorní například na
obtížně sjízdné silnice nebo
na omezenou viditelnost.
APLIKACE INFOTAINMENTU
Služby konektivity dostupné
ve voze dále vylepšují aplikace
infotainmentu, které budou
k dispozici ke stažení přes
displej infotainment systému
prostřednictvím online
obchodu v automobilu. Díky
aplikaci Počasí tak můžete
zjistit předpověď počasí pro
svou aktuální pozici nebo pro
jakékoli jiné místo. Aplikace
infotainmentu budou pravidelně
aktualizovány a jejich nabídka
bude postupně rozšiřována.

ROZPOZNATELNÁ
ZE VŠECH ÚHLŮ

AMBITION

Základní výbava verze Ambition zahrnuje LED hlavní světlomety s denním svícením, Front Assist
(včetně nouzového brzdění), asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist), světelný asistent,
tempomat s omezovačem rychlosti, elektrické ovládání oken vpředu, manuální klimatizaci,
infotainment Swing 6,5", Bluetooth, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami, 16" ocelová kola s kryty
Tecton a další.

INTERIÉR AMBITION, ŠEDÝ
Dekor Grained Black
Látkové potahy

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Copper Brushed
Potahy látka/Suedia

INTERIÉR AMBITION, ČERVENÝ
Dekor Black Dots
Látkové potahy

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Potahy látka/Suedia

INTERIÉR AMBITION, ČERVENÝ*
Dekor Black Dots
Látkové potahy

* Vyobrazení obsahuje prvky mimořádné výbavy Virtuální kokpit,
infotainment Amundsen 9,2", multifunkční kožený volant a další.

STYLE

K základní výbavě verze Style patří Bi-LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení
a přisvěcováním při odbočování (Corner), zadní TOP LED světla s animovaným ukazatelem
směru jízdy, startovací tlačítko, multifunkční volant, Climatronic – dvouzónová automatická
klimatizace, vyhřívání předních sedadel, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu,
8" infotainment Bolero a další.

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ*
Dekor Latice Grey
Potahy látka/Suedia

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ
Dekor Silver Haptic
Potahy kůže/Suedia

* Vyobrazení obsahuje prvky
mimořádné výbavy Virtuální kokpit,
infotainment Amundsen 9,2" a další.

INTERIÉR STYLE, SPORTOVNÍ
Dekor Black Dots
Potahy látka/Suedia

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Copper Brushed
Potahy kůže/Suedia

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Potahy kůže/Suedia

POTAHY
Interiér Style, sportovní (látka/Suedia)

Interiér Style, béžový (látka/Suedia)

Interiér Style, béžový (kůže/Suedia)

Interiér Style, černý (kůže/Suedia)

Interiér Style, černý (látka/Suedia)

Interiér Ambition, černý (kůže/Suedia)

Interiér Ambition, červený (látka)

Interiér Ambition, šedý (látka)

STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA

ŠEDÁ STEEL UNI

MODRÁ RACE METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

ŠEDÁ QUARTZ METALÍZA

ZELENÁ RALLYE METALÍZA

HNĚDÁ MAPLE METALÍZA

ČERNÁ MAGIC METALÍZA

ČERVENÁ CORRIDA UNI

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

BÍLÁ MOON METALÍZA

BÍLÁ CANDY UNI

BARVY

KOLA

18" kola z lehké slitiny Vega Aero,
černá leštěná
(disk: 7J × 18" ET39, pneu: 205/45 R18)

18" kola z lehké slitiny Vega
(disk: 7J × 18" ET39, pneu: 205/45 R18)

18" kola z lehké slitiny Sirius
(disk: 7J × 18" ET39, pneu: 205/45 R18)

16" kola z lehké slitiny Hoedus Aero,
černá leštěná
(disk: 6J × 16" ET38, pneu: 205/55 R16)

17" kola z lehké slitiny Propus Aero,
černá leštěná
(disk: 6,5J × 17" ET40, pneu: 205/50 R17)

17" kola z lehké slitiny Volans
(disk: 6,5J × 17" ET40, pneu: 205/50 R17)

17" kola z lehké slitiny Stratos
(disk: 6,5J × 17" ET40, pneu: 205/50 R17)

16" ocelová kola s kryty Tecton
(disk: 6J × 16" ET40, pneu: 205/55 R16)

16" kola z lehké slitiny Orion
(disk: 6J × 16" ET38, pneu: 205/55 R16)

16" kola z lehké slitiny Alaris
(disk: 6J × 16" ET38, pneu: 205/55 R16)

DALŠÍ SPECIFIKACE
TECHNICKÉ ÚDAJE

1,5 TSI/110 kW
AP

1,0 TSI/85 kW

1,6 TDI/85 kW
AP

1,6 TDI/85 kW

Karoserie

Vnější rozměry

Typ

5místná, 5dveřová, 2prostorová

Délka/šířka [mm]

4 362/1 793

Součinitel odporu vzduchu cx

0,303–0,306

Výška [mm]

1 471

Rozvor [mm]

2 636

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

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

Přední náprava

zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Rozchod vpředu/vzadu [mm]

1 531/1 516

Počet válců/zdvihový objem [cm3]

3/999

4/1 498

4/1 598

4/1 598

Zadní náprava

kliková s vlečenými rameny

Světlá výška [mm]

149

Maximální výkon/otáčky [kW/min-1]

85/5 000–5 500

110/5 000–6 000

85/3 250–4 000

85/3 250–4 000

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

Vnitřní rozměry

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1]

200/2 000–3 500

250/1 500–3 500

250/1 500–3 250

250/1 500–3 250

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu/vzadu [mm]

1 439/1 425

Exhalační norma

EU6AG

EU6AG

EU6BG

EU6BG

1 031/982

Palivo

bezolovnatý benzin min. o. č. 95

bezolovnatý benzin min. o. č. 95

motorová nafta

motorová nafta

MOTOR

PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Maximální rychlost [km/h]

201

219

201

200

Zrychlení 0–100 km/h [s]

9,8

8,2

10,1

10,3

6,4

6,4

5,1

4,9

Spotřeba (NEDC)

– vzadu

kotoučové

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu [mm]

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Objem zavazadlového prostoru [max. l]

Kola

6J × 16"

– bez rezervního kola:

Pneumatiky

205/55 R16

nesklopená/sklopená zadní sedadla

3,7
4,1

113

108

108

10,9

10,9

10,9

10,9

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

Převodovka

mechanická 6stupňová

automatická 7stupňová DSG

mechanická 6stupňová

automatická 7stupňová DSG

1 471

113

Vnější průměr zatáčení – obrysový [m]

Pohotovostní hmotnost –
základní verze vozu se 75kg řidičem [kg]

1 240–1 386

1 275–1 432

1 324–1 489

1 339–1 503

Užitečná hmotnost –
včetně řidiče a mimořádných výbav [kg]

375–575

378–582

375–577

375–577

Celková hmotnost [kg]

1 668–1 765

1 718–1 815

1 760–1 864

1 774–1 878

Brzděný přívěs – při 12% stoupání [max. kg]

1 200

1 250

1 250

1 250

Nebrzděný přívěs [max. kg]

620

620

650

660

Objem palivové nádrže [l]

50

50

50

50

AP – automatická převodovka

Dieselové motory využívají systém SCR (Selective Catalytic Reduction),
který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise
oxidů dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu
doplňovat.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty
Vehicles Test Procedure) a v souladu s platnými právními předpisy jsou
v této brožuře uvedeny dle standardu NEDC (New European Driving
Cycle), do kterého jsou přepočítány.

1 531

2 636

1 988

4 362

1 439

HMOTNOST

467 l
880

14,7°

POHON

14,7°

Emise CO2 [g/km]

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.

1 516
1 793

1 001

3,6
4,2

982

4,2
5,0

1 425

4,2
5,0

1

– mimo město [l/100 km]
– kombinovaná [l/100 km]

Druh

467/1 410

SCALA

1 03

– město [l/100 km]

Podvozek

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter a nejsou
předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu 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. Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek
a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App, vybavenou
interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím
nejen získáte přístup k návodu na obsluhu svého vozu,
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect App, která Vám kdykoli umožní
získat přístup k informacím týkajícím se stavu
a jízdních dat Vašeho vozu. Další užitečné funkce
Vám usnadní správu Vašeho vozu a kontrolu nad ním.

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE JI ŘÍDÍTE.
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ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

