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Zcela nová ŠKODA SCALA pro naši značku představuje odvážný krok vpřed. 
Její sofistikované tvary rozehrávají působivou hru světel a stínů, která spojuje nadčasový 
design se sportovním charakterem. Její dynamická silueta v sobě skrývá praktického 
ducha, který z tohoto modelu dělá perfektního partnera v každé životní fázi.

SCALA také nabízí celou řadu technologií, které dnes v kategorii kompaktních 
hatchbacků nejsou běžné. Pokročilé asistenční systémy i nová generace infotainmentu 
zajistí, že zůstanete na cestách v bezpečí a nebudete muset dělat kompromisy, 
pokud jde o zábavu.

To je Simply Clever. Taková je ŠKODA.

ODVÁŽNÝ 
NOVÝ SVĚT 



 DESIGN
EXTERIÉRU
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Dobrý design zapůsobí jak na srdce, tak i na mozek. 
A nová SCALA je toho příkladem. Kompaktní hatchback 
se sportovním charakterem představuje novou fázi 
designového jazyka ŠKODA a přitom připomíná silný 
vztah naší značky k tradicím a historii.

PŘEDNÍ POHLED
Nezaměnitelné prvky 
exteriéru, jako je přední 
maska nebo ostře řezané 
světlomety, dávají vozu 
autentický charakter a jasnou 
identitu. Krystalické prvky 
vybroušené do světlometů 
odkazují na českou tradici 
výroby křišťálu a dávají 
tak najevo hrdost značky 
na historii země.

SPORTOVNÍ STYL
PRO KAŽDÝ DEN

ČERNÉ PRVKY
Abychom dodali 

každodennímu ježdění 
trochu sportovního 

a individualistického 
švihu, nabízíme pro 

model SCALA na přání 
panoramatickou střechu 
včetně černě lakovaného 

střešního spoileru  
a atraktivní 18“ kola 

z lehkých slitin Vega 
Aero. Ta mají znatelný 
vliv na aerodynamické 

vlastnosti vozu.
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BOČNÍ POHLED
Charakteristické linie boků vozu podtrhují jeho 
dynamiku, tvarovanou designovým jazykem 
ŠKODA. Tento dojem ještě umocňuje Sunset 
(zatmavená zadní okna), který nejenže dodává 
exteriéru na atraktivitě, ale zároveň chrání cestující 
před slunečním svitem.

ZADNÍ POHLED 
Páté dveře hrdě nesou nápis ŠKODA 

jako odznak cti. Tato novinka 
je známkou sebevědomí značky,  

která transformovala svoji designovou 
filozofii. U modelů vybavených 

prodlouženým sklem pátých dveří jsou 
části světel integrovány do skla.

AERODYNAMIKA
Každá hrana, každá kontura a každý rozměr vozu byly navrženy 
s ohledem na optimální aerodynamiku. Vyvážený poměr mezi 
výškou a šířkou vytváří dojem bezpečnosti a spolehlivosti.



NEJLÉPE VYPADÁ  
   Z JAKÉHOKOLIV ÚHLU



DESIGN
SVĚTEL
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ZŮSTAŇTE V ZÁŘI 
REFLEKTORŮ
Světlo dělá víc, než jen osvětluje. Dokáže také inspirovat. Jedinečné světlomety 
a štíhlá, dlouhá zadní světla dělají vůz okamžitě rozpoznatelným. 
Krystalický design světel s integrovanou LED technologií představuje perfektní 
kombinaci tradice českého křišťálu s moderní technologií.

Bi-LED HLAVNÍ 
SVĚTLOMETY
Vrcholná varianta využívá 
výlučně LED technologie. 
LED proužky pro denní 
svícení umístěné v horní 
části světlometů dodávají 
vozu sportovní charisma.

LED ZADNÍ SVĚTLA
SCALA je osazena zadními skupinovými 

svítilnami s horizontálním designem, 
v nichž byla tradiční světelná grafika 

přepracována v moderním stylu.  
Tento nezaměnitelný světelný podpis je 

spojen s perfektní funkčností.  
Nejvyšší výbava je dodávána 

s TOP LED světly, která poprvé 
v historii značky ŠKODA využívají 

animovaných směrovek.  
Ty kromě prosté informace  

o změně směru dodávají vozu 
 dynamický charakter.



 DESIGN
INTERIÉRU



VIRTUÁLNÍ KOKPIT
Virtuální kokpit zobrazuje data z palubního počítače 
v kombinaci s dalšími informacemi, jako je například 
navigace. Můžete si vybrat z pěti zobrazení  
(zobrazeno je moderní zobrazení), mezi kterými  
lze volit tlačítkem „View“ na volantu. Virtuální kokpit 
modelu SCALA je vybaven displejem o úhlopříčce 10,25“.
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STYL A FUNKČNOST
Interiér modelu SCALA 
spojuje vysoce kvalitní 
materiály s perfektním 

zpracováním. Široká 
nabídka variant čalounění 

a dekoračních lišt Vám 
umožňuje dodat svému 

vozu jedinečný charakter. 
Díky skvěle tvarovaným  
a pohodlným sedadlům 

se budete cítit svěže  
i po dlouhé jízdě.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Udělejte si prostředí v kabině útulnější a komfortnější  
s bílým, červeným nebo měděným ambientním osvětlením 
palubní desky. Ve vozech s virtuálním kokpitem je tomu 
přizpůsobeno také jeho podsvícení.

CO JE UVNITŘ,
TO SE POČÍTÁ

SCALA je neméně působivá i poté, co do ní 
nastoupíte. Dobře vybavený interiér je plný 
elegantních designových prvků, neobyčejně 
prostorný a nabitý špičkovou digitální technologií.



KONEKTIVITA
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CARE CONNECT – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP 
– ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ VOZU
Tato funkce Vám umožní pohodlně 
zamknout nebo odemknout 
Váš vůz prostřednictvím aplikace 
ŠKODA Connect, ať už jste kdekoliv. 
Pokud jste například zapomněli vozidlo 
zamknout, můžete to snadno udělat 
odkudkoliv pomocí Vašeho telefonu.

CARE CONNECT – VZDÁLENÝ 
PŘÍSTUP – POSLEDNÍ 
PARKOVACÍ POZICE
Zjistěte přesnou polohu 
Vašeho auta, ať už jste kdekoliv. 
ŠKODA Connect zobrazí ve Vašem 
telefonu adresu, čas a datum, 
kde a kdy jste zaparkovali.

ŠKODA CONNECT
Tato nabídka zahrnuje dva typy služby. 
Infotainment Online nabízí informace o provozu 
v reálném čase a mnoho dalšího, Care Connect 
se soustředí na pomoc a bezpečí, přičemž umožňuje 
vzdálený přístup a ovládání vozidla. Nabízí také asistenci 
v jakékoliv situaci, kdy byste ji mohli potřebovat.

SMARTLINK
Se systémem SmartLink a balíčkem Connectivity, který podporuje 
MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto (Apple CarPlay 
a Android Auto nejsou dostupné v české verzi), umožňuje  
infotainment řidiči bezpečně používat telefon při řízení. 
Kromě toho jsou všechny nainstalované aplikace, které jsou 
certifikovány jako bezpečné pro vozidla, kompatibilní s MirrorLink,  
Apple CarPlay nebo Android Auto.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – ECALL
Pokud na cestách dojde ke krizové situaci, je automaticky provedeno 
SOS volání. Systém lze také aktivovat manuálně, stisknutím 
červeného tlačítka ve stropním panelu.

ŠKODA CONNECT: 
VEZMĚTE SI ONLINE 
SVĚT S SEBOU

Zůstaňte připojeni, ať jste kdekoliv. Být neustále plně 
online znamená přístup k zábavě i užitečným informacím. 
Zároveň máte na cestách přístup k 24 / 7 asistenci. 
ŠKODA CONNECT je Vaší branou do světa neomezených 
možností komunikace.

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.



SIMPLY
    CLEVER
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SCHRÁNKA  
NA DEŠTNÍK

Ve dveřích řidiče  
je umístěna chytrá 

schránka s originálním 
ŠKODA deštníkem.  

Je navržena tak,  
aby umožnila odtok vody 
a udržela interiér v suchu.

SKLOPNÉ OPĚRADLO
Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce 

přináší ještě větší variabilitu interiéru 
a umožňuje Vám převážet předměty 

neobvyklých rozměrů.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
SCALA má mechanicky 

sklopné tažné 
zařízení s elektrickým 

odjištěním. 
Ovládací tlačítko 

je umístěno 
v zavazadlovém 

prostoru.

SOFISTIKOVANÝ VŮZ
SCALA je vybavena celou paletou Simply Clever detailů, které se postarají 
o všechno, co potřebujete. Od nakládání zavazadel nebo sklopení tažného zařízení 
po přizpůsobení vnitřního prostoru tak, abyste našli prostor pro všechny věci, 
velké i malé. Tyto promyšlené prvky Vás zbaví starostí při cestování.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÍKO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Otevírá i zavírá se jediným stisknutím tlačítka 
na dálkovém ovládání nebo na dveřích řidiče, 

což se hodí zvláště za nepříznivého počasí. 
Můžete také podle potřeby nastavit výšku 
otevření pátých dveří. Tlačítko pro zavírání 

je umístěno i přímo na nich.
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ZÁSOBNÍK KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ
Při doplňování kapaliny do ostřikovačů už nerozlijete 
ani kapku. Její zásobník je nejen snadno přístupný,  
ale má také integrovaný trychtýř.

ŠKRABKA NA LED
Škrabka na led, kterou 
najdete pod víčkem 
nádrže, funguje také 
jako měrka hloubky 
dezénu pneumatik.

MEZIPODLAHA 
Díky mezipodlaze je dno 
zavazadlového prostoru  

v rovině s nakládací hranou, 
takže usnadňuje nakládání 

zavazadel. Navíc vytváří 
diskrétní úložný prostor.

KAPSY V PŘEDNÍCH DVEŘÍCH
V prostorných odkládacích kapsách předních dveří najdete držáky na jedenapůllitrové 
láhve a gumové pásky pro uchycení. Můžete sem také umístit vyjímatelný koš na odpadky.



   ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR
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NECESTUJTE 
NALEHKO

Už nemusíte přemýšlet, co si s sebou vzít a co ne.  
Rozměrný zavazadlový prostor o objemu 467 litrů  
nebo 1 410 litrů se sklopenými zadními opěradly řadí 
model SCALA na špici své třídy. Navíc tu najdete  
mnoho možností, jak zajistit, že Vaše věci zůstanou  
na svém místě a nepoškodí vůz.

HÁČKY
Robustní háčky po stranách zavazadlového prostoru 
přispívají ke snadné a bezpečné přepravě tašek.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Jedna horizontální a dvě vertikální sítě 
zvyšují flexibilitu zavazadlového prostoru 
a pevně uchytí přepravované předměty.

SÍŤ POD KRYTEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Tato síť pod krytem zavazadlového prostoru může posloužit 
jako bezpečný odkládací prostor pro všechno, co chcete 
přepravovat stranou od ostatních předmětů.

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Když nepřevážíte nic, co by Vaše 

vozidlo mohlo ušpinit, můžete 
použít koberec s elegantním 

látkovým povrchem.  
Nebo ho v případě potřeby snadno 

otočíte, abyste mohli využít jeho 
omyvatelnou gumovou stranu.



KOMFORT



TEMPOMAT
K dispozici jsou praktický tempomat nebo adaptivní 
tempomat ACC funkční až do rychlosti 210 km / h 
(viz kapitola Bezpečnost).

SKLOPNÁ ZRCÁTKA
Automaticky sklopná boční zpětná zrcátka se přiklopí 
ke karoserii, kdykoliv vůz zamknete. To je chrání 
před poškozením.

KESSY
Vozidla vybavená systémem bezklíčového vstupu a startování 
KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) nebo jeho 
jednodušší verzí Easy Start mají tlačítko Start / Stop 
na sloupku řízení.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ A USB-C
SCALA je vybavena zvětšenou přihrádkou Phone Box, která zesiluje signál Vašeho mobilního zařízení a zároveň 
ho za jízdy bezdrátově dobíjí. Tato přihrádka je nejen snadno po ruce, ale navíc se do ní vejdou i zařízení  
s velkým displejem. Dva konektory USB-C ve středové konzoli Vám umožní připojit Vaše externí zařízení  
bez nutnosti používat dongle nebo adaptéry.

KOMFORT A PRAKTIČNOST VZADU
Za chladného počasí Vaši přátelé či rodina ocení vyhřívaná
zadní sedadla, která se ovládají samostatnými tlačítky v zadní
straně loketní opěrky. Dva konektory USB-C umožňují 
univerzální nabíjení mobilních telefonů.
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Ať už pro Vás znamená komfort cokoliv, SCALA Vám to nabídne. 
Usnadněte si cestování s chytrými detaily, jako jsou elektrické 
přípojky nebo sofistikovaný infotainment s navigací. Jinými slovy,  
užijte si v této třídě bezprecedentního komfortu.

CESTUJTE KOMFORTNÍ 
TŘÍDOU
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INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2“
Atraktivní design se snoubí s perfektní funkčností.  
Nová generace infotainmentu je vybavena displejem umístěným 
vysoko v palubní desce, přímo ve výhledu řidiče. Pod displejem 
se nachází ergonomická opěrka zápěstí pro chvíle, kdy systém 
ovládáte. Zařízení nabízí nejen pohodlné dotykové ovládání,  
ale dokáže také rozpoznávat gesta.

FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ
Vyhřívání čelního skla,  
které ho rychle zbaví námrazy 
nebo zamlžení, a vyhřívání 
multifunkčního volantu jsou 
ovládány prostřednictvím 
infotainmentu.

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ 
SEDADLO ŘIDIČE 
Pro maximální pohodlí  
za volantem Vám nabízíme elektricky 
nastavitelné sedadlo řidiče.

ŠKODA SOUND SYSTEM 
Užijte si absolutní čistotu zvuku, 
ať hudby nebo mluveného  
slova, kterou Vám nabídne  
Sound System, který ŠKODA 
vyvinula pro model SCALA. 
Je vybaven deseti reproduktory 
včetně centrálního v palubní 
desce a subwooferem 
v zavazadlovém prostoru. 
Mezi další prvky patří možnost 
přizpůsobit zvuk podle toho, 
kolik cestujících je  
ve voze a na kterých sedadlech 
sedí, volbou z profilů All, 
Front a Driver. Tento systém 
nabízí celkový výkon 405 wattů.



BEZPEČNOST
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Vydejte se na cestu za dobrodružstvím s naprostým 
klidem. Nová SCALA je vybavena spoustou asistentů, 
které pomohou Vašim řidičským schopnostem, 
usnadní Vám parkování a dokonce předejdou kolizím.

HLÍDÁME VÁM 
ZÁDA

ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU
Díky radarovým senzorům v nárazníku dokáže Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který monitoruje prostor po 
stranách vozu a za ním, rozpoznat jiná vozidla a dokonce i těžko rozpoznatelné objekty, jako jsou cyklisté, až do vzdálenosti 
70 metrů. Na základě vzdálenosti a rychlosti vozidel v okolí se potom rozhodne, jestli má varovat řidiče.

ASISTENT VYPARKOVÁNÍ
Tento asistent, který je součástí 
Asistentu změny jízdního pruhu 

(Side Assist), Vám pomůže 
bezpečně vycouvat  

z parkovacího místa, odkud je 
špatně vidět. Dokáže dokonce 

automaticky zabrzdit, pokud 
rozpozná blížící se nebezpečí.

ASISTENT PRO MANÉVROVÁNÍ
Pomocí parkovacích senzorů 

tento systém nabízí ochranu před 
překážkami v blízkosti vozu  

(v rychlostech do 10 km / h). 
Pokud je detekována překážka, 

systém v případě potřeby  
na základě vzdálenosti a rychlosti 

vozidla zabrzdí.
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PARKOVACÍ SENZORY 
SCALA se parkuje snáze  
a bezpečněji díky parkovacím 
senzorům integrovaným  
v předním a zadním nárazníku, 
které kontrolují vzdálenost vozu 
od veškerých překážek.

FRONT ASSIST S PREDIKTIVNÍ OCHRANOU CHODCŮ
Systém Front Assist, který využívá radaru v přední masce, je navržen tak, aby monitoroval vzdálenost od vozidla vpředu, 
a nabízí i funkci nouzového brzdění. SCALA je vybavena systémem Front Assist rozšířeným o prediktivní ochranu 
chodců, který varuje řidiče zvukovým nebo vizuálním signálem a jemným přibrzděním.

PARKOVACÍ ASISTENT 
Minimalizujte starosti s parkováním 
do stísněných prostorů díky systému 
Parkovacího asistenta (Park Assist).  
Ten zvolí vhodné místo v řadě příčně̌  
nebo podélně zaparkovaných vozů  
a sám zaparkuje.
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
Za pomoci radaru 
umístěného v přední masce 
je tento asistenční systém, 
který funguje v rychlostech 
až do 210 km / h, schopen 
kromě standardní funkce 
tempomatu také udržovat 
bezpečnou vzdálenost 
od vozidel před Vámi.

ASISTENT UDRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU 
Systém Lane Assist využívá multifunkční kameru umístěnou pod zpětným 
zrcátkem na čelním skle. Slouží k udržení vozidla v jízdním pruhu a případnému 
zabránění neúmyslného vyjetí z pruhu.

ASISTENT DÁLKOVÝCH 
SVĚTEL
Asistent dálkových 
světel (Auto Light Assist) 
automaticky přepíná mezi 
dálkovými a potkávacími 
světly, čímž přispívá  
jak ke komfortu,  
tak i k bezpečnosti provozu.
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SKRYTÍ 
STRÁŽCI

PŘEDNÍ AIRBAGY 
Zatímco airbag řidiče je ukrytý ve volantu, 

airbag spolujezdce se nachází v palubní 
desce. V případě potřeby je možné ho 

deaktivovat, pokud je na předním sedadle 
instalována dětská sedačka.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvoří 

hlavové airbagy stěnu, 
která chrání cestující 

vpředu i vzadu před 
zraněním hlavy.

KOLENNÍ AIRBAG
Tento airbag umístěný pod sloupkem 
řízení chrání řidičova kolena a holeně.

BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU A VZADU
Tyto čtyři airbagy chrání pánev a hrudník 
řidiče i ostatních cestujících v případě 
bočního nárazu.

V extrémních případech, kdy řidič  
nemůže aktivně ovlivnit následky  
situace, přicházejí na řadu prvky  
pasivní bezpečnosti – například airbagy.  
Vaše vozidlo jich může mít až devět.



VÝKON
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Tiché, pružné, spolehlivé a úsporné – takové 
jsou všechny motory, kterými může být SCALA 
vybavena. Ať už si vyberete benzínovou nebo 
naftovou pohonnou jednotku, bude se SCALA 
vždy chovat jako svižný hatchback.

VÝKONNÁ,  
ALE NE HLADOVÁ

MOTORY
Naše nabídka zahrnuje benzínové motory o výkonu 70 kW, 85 kW a 110 kW*, 
které nabízejí excelentní zrychlení a vysoký točivý moment. Dále také naftový motor  
o výkonu 85 kW, který se vyznačuje neobyčejně nízkou spotřebou paliva.  
V závislosti na zvoleném motoru je k dispozici šestistupňová manuální převodovka 
nebo sedmistupňová převodovka DSG.

VOLBA JÍZDNÍHO REŽIMU
Tlačítkem na středové konzoli je možné volit jízdní režimy Eco, Normal, 
Sport a Individual. Pokud je Váš vůz vybaven sportovním podvozkem 
se systémem Sport Chassis Control, můžete si v nabídce nastavení 
podvozku vybrat mezi volbami Sport a Normal.

OVLÁDÁNÍ DSG
Automatickou sedmistupňovou převodovku DSG je možné pohodlně 
ovládat prostřednictvím pádel na multifunkčním volantu.

* Tento motor bude k dispozici později.
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INTERIÉR AMBITION ČERVENÝ
Látkové čalounění

DEKORAČNÍ LIŠTA „BLACK DOTS“ / 
ČERVENÝ HOT-STAMPING

DEKORAČNÍ LIŠTA „SILVER HAPTIC“ / 
ČERNÝ HOT-STAMPING

DEKORAČNÍ LIŠTA „GRAINED BLACK“ / 
ČERNÝ HOT-STAMPING

INTERIÉR AMBITION ČERVENÝ
Látkové čalounění

Standardní vybavení verze Ambition zahrnuje vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě 
karoserie, mlhovky, Jumbo BOX, přihrádku na deštník se ŠKODA deštníkem, odkládací 
prostory pod předními sedadly, schránku na sluneční brýle, úložné sítě na zadní straně 
předních opěradel, manuální klimatizaci, přední sedadla s manuálně nastavitelnými 
bederními opěrkami, 12V zásuvku v zavazadlovém prostoru a další.

AMBITION
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DEKORAČNÍ LIŠTA „BEIGE BRUSHED“ / 
CHROMOVÝ HOT-STAMPING

DEKORAČNÍ LIŠTA „COPPER BRUSHED“ / 
CHROMOVÝ HOT-STAMPING

DEKORAČNÍ LIŠTA „LATTICE GREY“ / 
MĚDĚNÝ HOT-STAMPING

INTERIÉR STYLE ČERNÝ 
Čalounění látka / Suedia

Standardní vybavení verze Style zahrnuje Bi-LED přední světlomety, 
kožený volant, hlavici řadicí páky a rukojeť ruční brzdy, textilní koberečky, 
Easy Start, dvouzónovou klimatizaci Climatronic, Infotainment Bolero 8“ 
včetně SmartLink a Bluetooth, a další.

STYLE

INTERIÉR STYLE ČERNÝ
Čalounění látka / Suedia
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DYNAMIC

DEKORAČNÍ LIŠTA BLACK DOTS /  
CHROMOVÝ HOT-STAMPING
(pro verzi Style)

INTERIÉR STYLE DYNAMIC
Čalounění látka / Suedia

INTERIÉR STYLE DYNAMIC 
Čalounění látka / Suedia

Paket Dynamic, který je k dispozici pro verzi Style 
jako výbava na přání, zahrnuje sportovní sedadla, 
multifunkční sportovní volant, kryty pedálů z nerezové 
oceli a černý strop.
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Ambition černá (látka) Style béžová (látka / Suedia)Ambition červená (látka) Style béžová (kůže / koženka / Suedia)
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Dostupná od druhé poloviny října 2019
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KOLA

Kola z lehké slitiny 18“ VEGA AERO 
černá / stříbrná leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 205 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 18“ VEGA
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 205 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 18“ SIRIUS
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 205 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 16“ ORION
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 55 R16)

Kola z lehké slitiny 16“ HOEDUS AERO 
černá / stříbrná leštěná
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 55 R16)

Kola z lehké slitiny 16“ ALARIS
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 55 R16)

Kola z lehké slitiny 17“ PROPUS AERO 
černá / stříbrná leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 50 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ VOLANS
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 50 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ STRATOS
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 50 R17)

Ocelová kola 16“ s kryty TECTON
(disk: 6J × 16“ ET40, pneu: 205 / 55 R16)



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ROZKLÁDACÍ KOBEREČEK DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Rozkládací oboustranný (gumotextilní) kobereček Vám umožní zakrýt zadní nárazník při nakládání, 
abyste ho ochránili před znečištěním či poškozením.

TEXTILNÍ KOBEREČKY 
PRESTIGE – MĚDĚNÁ
Vysoce kvalitní textilní 
koberečky s lemováním 
v měděném designu 
se perfektně hodí 
k interiéru s dekorativní 
lištou v provedení 
broušená měď.

GUMOVÉ KOBEREČKY 
– ČERVENÁ
Tyto gumové koberečky 
Vám pomohou udržet 
interiér vozu v čistotě. 
Lze je snadno vyjmout 
z vozu a očistit.

NOSIČ NA KOLA
Na základní střešní nosič můžete 

bezpečně připevnit uzamykatelný 
nosič na kola s karbonovým / 

hliníkovým profilem.

VYROBENO ŠKODOU, 
NAVRŽENO VÁMI

Příslušenství není jen o módních trendech. Pomocí ŠKODA 
Originálního příslušenství můžete proměnit svůj vůz a rozšířit 
jeho praktičnost, bezpečnost a účelnost. Přizpůsobte ho svým 
specifickým potřebám.

SMART HOLDER – HÁČEK
Kabelky nebo batohy už nemusej zabírat místo  
na zadních sedadlech. Pověste je na háček Smart Holder 
upevněný k předním hlavovým opěrkám.

SMART HOLDER – DRŽÁK MULTIMÉDIÍ 
Tento držák na externí zařízení, který lze také upevnit 
na přední hlavové opěrky, cestující vzadu určitě ocení.

SMART HOLDER – RAMÍNKO
Ramínko, které může být upevněno na hlavové opěrky 
předních sedadel, je neobyčejně praktickým příslušenstvím 
zvláště pro ty, kteří cestují za prací v obleku.

OCHRANA ZADNÍCH SEDADEL
Praktický kryt zadních sedadel brání poškození 
nebo znečištění interiéru Vašeho vozu.

BEZPEČNOSTNÍ PÁS PRO PSA
Pokud je jedním z Vašich obvyklých cestujících pes, doporučujeme 
vybavit Váš vůz speciálním bezpečnostním pásem.
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KOLA

Kola z lehké slitiny 17“ MESSA 
stříbrná metalická, broušená
pneu: 205 / 50 R17

Kola z lehké slitiny 17“ MESSA  
antracitová metalická, broušená
pneu: 205 / 50 R17

Kola z lehké slitiny 18“ BLADE
stříbrná metalická, broušená
pneu: 205 / 45 R18

Kola z lehké slitiny 18“ BLADE  
antracitová metalická, broušená
pneu: 205 / 45 R18

Kola z lehké slitiny 17“ MESSA  
černá metalická, broušená
pneu: 205 / 50 R17

Kola z lehké slitiny 18“ BLADE  
matná černá, broušená
pneu: 205 / 45 R18

DEKORATIVNÍ KRYTY VENTILKŮ
S dekorativními kryty ventilků 
s logem ŠKODA bude Váš vůz stylový 
do posledního detailu.

BALÍČEK PÉČE O KOLA

KOMPLETNÍ KRYTY NA KOLA
Tyto vysoce kvalitní 
polyesterové kryty na kola 
umožňují snadný transport 
a přenášení kol.

KRYTY NA ŠROUBY
Naše nabídka zahrnuje dekorativní 
kryty šroubů, ať již standardních 
nebo bezpečnostních.

Kola automobilu jsou jako boty. Ať už jsou „boty“ Vašeho vozu 
ŠKODA stylové, sportovní nebo čistě funkční, náš BALÍČEK 
PÉČE O KOLA nabízí celou řadu produktů, díky kterým budou 
Vaše kola ještě atraktivnější a zcela jedinečná.
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ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Zákazníkům nabízíme pomoc v neočekávaných situacích,  
jako může být defekt pneumatiky, vybití baterie, záměna paliva, 
zabouchnutí klíče ve vozidle, či poškození kabeláže zvěří.
Máte tedy jistotu, že v případě nepojízdného vozidla 
nezůstanete bez pomoci.

V rámci ŠKODA Záruky mobility je Vám k dispozici  
non-stop asistenční služba ŠKODA Assistance na tel. čísle 
800 600 000 v ČR nebo ze zahraničí +420 236 090 002.

Vždy Vám budeme nápomocni po telefonu, případně zajistíme 
výjezd servisního vozidla tam, kde bude zapotřebí.  
Budeme se Vám snažit pomoci tak, abyste mohli co nejdříve 
pokračovat v jízdě. Pokud se nepodaří Váš problém vyřešit 
přímo na cestě, postaráme se o odtah Vašeho vozidla  
do nejbližšího autorizovaného servisu ŠKODA a můžeme Vám 
nabídnout doplňkové služby, např. zapůjčení náhradního vozidla 
nebo ubytování v hotelu.

Rozsah služeb, které pracovníci centrály ŠKODA Assistance 
poskytnou v rámci ŠKODA Záruky mobility, je popsán  
v brožuře „ŠKODA CARE“.

PRODUKTY 
PÉČE ŠKODA
Protože ŠKODA chce být po Vašem boku i mnoho let po nákupu Vašeho vozu a pomáhat 
se všemi situacemi, které mohou v průběhu jeho životního cyklu nastat, vyvinuli jsme produkty 
ŠKODA Care. Produkty ŠKODA Care Vás udrží mobilní, nabídnou maximální možný komfort, 
bezpečnost a dobrý poměr ceny a hodnoty.

PŘEDPLACENÝ SERVIS
Balíčky předplaceného servisu ŠKODA jsou specificky 
navrženy pro zákazníky, kteří chtějí udržet svůj vůz ve 
špičkovém stavu a stejně dokonalý, jako když ho koupili. 
Pomohou Vám nejen k tomu, aby Váš vůz ŠKODA fungoval 
hladce a bezpečně, ale také ochrání Vaši investici do jeho 
budoucí hodnoty a zajistí Vás před nečekanými náklady 
nebo inflací. Balíčky předplaceného servisu ŠKODA 
používají jen originální schválené díly ŠKODA a práci 
ŠKODA kvalifikovaných a specializovaných techniků,  
takže vždy víte, že Vaše vozidlo je v rukou expertů.

ŠKODA POJIŠTĚNÍ
Nikdo nezná Váš vůz ŠKODA tak jako ti, kteří ho vyrobili, 
což je důvodem, proč vždy dokážeme nabídnout nejlepší 
pokrytí pro Vás i Vaše vozidlo. ŠKODA Pojištění  
je součástí značkových produktů ŠKODA AUTO.  
Jde o komplexní pojištění, které nabízí klientům ještě  
větší komfort v případě nečekaných událostí.

ŠKODA PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Při nákupu Vašeho nového vozu ŠKODA si můžete vybrat  
z několika variant ŠKODA Prodloužené záruky.
Máte tak jistotu, že se v budoucnu vyhnete nečekaným 
servisním nákladům.
Vaše vozidlo bude navíc hodnotnější v případě jeho prodeje.
Můžete si být jisti, že při opravě Vašeho vozu budou  
použity pouze ŠKODA Originální díly a bude postupováno 
dle nejmodernějších postupů schválených výrobcem.
V případě zájmu o některý z balíčků ŠKODA Prodloužené 
záruky se informujte u Vašeho nejbližšího servisního 
partnera ŠKODA.
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1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 85 kW 1,0 TSI / 85 kW AP 1,6 TDI / 85 kW 1,6 TDI / 85 kW AP

zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

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

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

MOTOR

Počet válců / objem (cm3) 3 / 999 3 / 999 3 / 999 4 / 1 598 4 / 1 598

Maximální výkon / otáčky (kW / min-1) 70 / 5 000 – 5 500 85 / 5 000 – 5 500 85 / 5 000 – 5 500 85 / 3 250 – 4 000 85 / 3 250 – 4 000

Maximální točivý moment (Nm / min-1) 175 / 2 000 – 3 500 200 / 2 000 – 3 500 200 / 2 000 – 3 500 250 / 1 500 – 3 250 250 / 1 500 – 3 250

Emisní norma EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG

Palivo benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta

VÝKONY

Maximální rychlost (km / h) 188 201 199 201 200

Zrychlení 0 – 100 km / h (s) 10,9 9,8 9,9 10,1 10,1

Spotřeba paliva (l / 100 km)

– Město 6,4 6,3 – 6,4 6,4 – 6,5 5,0 – 5,1  4,8 – 4,9  

– Mimo město 4,1 4,1 – 4,2  4,3 3,5 – 3,6  3,6 – 3,7 

– Kombinovaná 5,0 4,9 – 5,0  5,0 – 5,1  4,1 – 4,2 4,1

Emise CO2 (g / km) 114 111 – 113 115 – 116 106 – 108  107 – 108  

Průměr otáčení (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

PŘENOS VÝKONU

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,  
jednokotoučová

dvě souosé spojky,
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

dvě souosé spojky,  
elektrohydraulicky ovládané

Převodovka manuální 5stupňová manuální 6stupňová automatická 7stupňová DSG manuální 6stupňová automatická 7stupňová DSG

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost  
– základní verze vozu se 75 kg řidičem (kg) 1 192 – 1 351  1 209 – 1 368 1 229 – 1 388 1 324 – 1 471 1 339 – 1 485

Užitečná hmotnost  
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)* 377 – 525  378 – 525 377 – 525 375 – 506 375 – 505

Celková hmotnost (kg)* 1 642 – 1 653 1 620 – 1 671 1 679 – 1 690 1 755 – 1 857 1 769 – 1 785

Nebrzděný přívěs (max. kg) 590 600 610 660 660

Brzděný přívěs – při 12 % stoupání (max. kg) 1 150 1 200 1 200 1 250 1 250

Objem palivové nádrže (l) 50 50 50 50 50

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
MODELU SCALA

DALŠÍ SPECIFIKACE

Karoserie Vnější rozměry

Typ 5místná, 5dveřová, 2prostorová Délka / šířka (mm) 4 362 / 1 793

Součinitel odporu 
vzduchu Cx 0,303 – 0,306 podle motorizace Výška (mm) 1 471

Podvozek Rozvor (mm) 2 636

Přední náprava zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu / vzadu (mm) 1 531 / 1 516

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Světlá výška 149

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Vnitřní rozměry

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm) 1 439 / 1 425

– vzadu kotoučové Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu (mm) 1 031 / 982

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 467 / 1 410

* V závislosti na výbavě

Pro více informací kontaktujte autorizovaného ŠKODA partnera.

Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a systémem rekuperace 
brzdné energie.

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 tomto katalogu uvedeny dle standardu NEDC 
(New European Driving Cycle), do kterého jsou přepočítány.

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.
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Váš prodejce vozů ŠKODA:

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE JI  ŘÍDÍTE.

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU.

Obrázky použité v tomto katalogu 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 umožní získat 
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo 
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic, 
dopravy nebo poslední parkovací pozice.


