ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA

rapid
spaceback
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

chapter name

Χώρος δεν είναι απλά σχήμα ή διάσταση. Είναι συναίσθημα που
παίρνει σάρκα και οστά στο νέο ŠKODA RAPID SPACEBACK.
Με το δυναμικό του design και τη χαρακτηριστική κεκλιμένη
οροφή του, το αυτοκίνητο χαρίζει στυλ σε όσους βρεθούν πίσω
από το τιμόνι του. Η νεανική του όψη, πλαισιώνεται από μία
τεχνολογία που συχνά συναντάμε σε ανώτερες κατηγορίες.
Με σύγχρονα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, συστήματα
ασφάλειας και στοιχεία Simply Clever, αυτό το αυτοκίνητο έχει
όλα τα προσόντα για ένα ταξίδι μοναδικό, όσο και
οι φιλοδοξίες σας.
Το RAPID SPACEBACK είναι ένα ακόμα παράδειγμα της
φιλοσοφίας μας, από τότε που ξεκινήσαμε, να δημιουργούμε
αυτοκίνητα που δεν είναι μόνο όμορφα αλλά και απολαυστικά
στην οδήγηση.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΓΟΗΤΕΙΑ

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Χάρη στις μαύρες κολόνες B και C, η κρυστάλλινη επιφάνεια
των πλαϊνών παραθύρων δείχνει ενιαία, ενώ υποδηλώνει
ένα ευρύχωρο εσωτερικό. Φιμέ παράθυρα SunSet
αναδεικνύουν την κομψότητα του RAPID και προστατεύουν
τους πίσω επιβάτες από την ηλιακή ακτινοβολία.

Την καλή σχεδίαση όλοι μπορούν να την εκτιμήσουν. Την εξαιρετική
όμως, θέλουν όλοι να την μοιραστούν. Με έντονες γωνίες και ένα
μοναδικό στυλ, το RAPID SPACEBACK αποτελεί μία ελκυστική
πρόταση για όλους.

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Η μάσκα είναι ενσωματωμένη
με ακρίβεια ανάμεσα στους
προβολείς. Ξεχωρίζουν
ο φαρδύς αεραγωγός με
ενσωματωμένα φώτα
ομίχλης, και μία εντυπωσιακή
χρωμιωμένη λωρίδα.
Το κορυφαίο πακέτο
περιλαμβάνει προβολείς
Bi-Xenon με φώτα ημέρας LED.

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED
Το RAPID διατίθεται με πίσω φώτα LED.
Το γνώριμο σχέδιο φωτισμού C αποτελεί
τυπικό χαρακτηριστικό όλων
των μοντέλων ŠKODA.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ
Το σπορ στυλ του RAPID SPACEBACK
αναδεικνύεται με την πανοραμική οροφή,
που αποτελείται αποκλειστικά από φιμέ
κρύσταλλο και πίσω κρύσταλλο το οποίο
εκτείνεται μέχρι την 5η πόρτα.

Eξωτερικός Σχεδιασμός

Eξωτερικός Σχεδιασμός

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Τα φλας που βρίσκονται στα
καλύμματα των εξωτερικών
καθρεφτών αποτελούν
μία ελκυστική και άκρως
λειτουργική λεπτομέρεια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
σχεδιασμοσ
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ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
To RAPID SPACEBACK διαθέτει ένα κομψό
και ευρύχωρο εσωτερικό. Στο αναβαθμισμένο
ταμπλό του, όλα βρίσκονται στη θέση τους
ενώ υπάρχει χώρος για όλα.

ΤΑΜΠΛΟ
«Η εμφάνιση είναι αντίστοιχη της
λειτουργικότητας». Ο κομψός πίνακας
οργάνων είναι ευανάγνωστος και όλα τα
χειριστήρια του ταμπλό, καθώς και η πόρτα
του οδηγού είναι πρακτικά διατεταγμένα.
Το κορυφαίο πακέτο περιλαμβάνει
δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών,
με χειριστήρια για τον έλεγχο του
ραδιοφώνου και του τηλεφώνου.

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
Το εσωτερικό του RAPID SPACEBACK δίνει
άλλη διάσταση στην οδηγική σας απόλαυση.
Απολαύστε το ταξίδι σε ένα ευρύχωρο
εσωτερικό, με μία μεγάλη ποικιλία
συνδυασμών ταπετσαριών και διάκοσμων
κορυφαίας ποιότητας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Τους χειμερινούς μήνες,
οι φίλοι και η οικογένειά
σας θα λατρέψουν τη
θέρμανση των πίσω
καθισμάτων, που
ρυθμίζεται από ένα
ανεξάρτητο χειριστήριο
στο πίσω τμήμα του
εμπρός υποβραχιονίου.

Eσωτερικός Σχεδιασμός

Eσωτερικός Σχεδιασμός

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με διακριτικό φωτισμό περιβάλλοντος,
στις λαβές των θυρών, το εσωτερικό
είναι πιο φιλικό και άνετο.
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ŠKODA CONNECT:
ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εντοπίστε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου
σας σε μεγάλους χώρους στάθμευσης από
το κινητό σας, με εμφάνιση διεύθυνσης,
ώρας και ημερομηνίας.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την
καλύτερη διαδρομή:
πληροφορίες που
ανανεώνονται συνεχώς,
σας προσφέρουν μία τέλεια
οργάνωση κάθε ταξιδιού.
Επίσης, σας προετοιμάζουν
ώστε να αντιδράτε σε κάθε
απροσδόκητη εξέλιξη, όπως
οδικά έργα, ατυχήματα ή
μποτιλιαρίσματα.

Το να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, δεν
σημαίνει να έχετε μόνο πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την
ενημέρωση, αλλά και δυνατότητα υποστήριξης στο ταξίδι.
Το ŠKODA CONNECT είναι η επαφή σας με έναν κόσμο
που έχει απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Βρείτε την απόσταση,
τον τύπο σταθμού
ανεφοδιασμού, και
τις τρέχουσες τιμές
καυσίμου.
Οι πληροφορίες
προβάλλονται σε
πραγματικό χρόνο.
Ο τύπος καυσίμου του
οχήματος ανιχνεύεται
και εμφανίζεται
αυτόματα.

ŠKODA CONNECT
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών: Ενώ το Infotainment
Online προσφέρει πλοήγηση και πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο, το Care Connect εστιάζει στη βοήθεια και την
ασφάλεια, επιτρέποντας πρόσβαση από μακριά και έλεγχο
του οχήματος. Επίσης, παρέχει μία υπηρεσία υποστήριξης
σε περιπτώσεις ανάγκης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Πληροφορίες για το ταξίδι όπως μέση
κατανάλωση, μέση απόσταση και χρόνος
ταξιδιού, αποθηκεύονται. Μπορείτε επίσης
να εμφανίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
οδήγησης, ώστε να έχετε μία εικόνα όλων
των ταξιδιών σας.

ΚΑΙΡΟΣ
Πάρτε το τελευταίο
δελτίο καιρού για την
τρέχουσα θέση ή τον
προορισμό σας με
λεπτομερή πρόγνωση,
συμπεριλαμβανομένων
των βροχοπτώσεων
και άλλων
προειδοποιήσεων.

Συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η συνδεσιμότητα του Rapid Spaceback
περιλαμβάνει επίσης μία γραμμή
SOS. Το σύστημα έκτακτης ανάγκης
ενεργοποιείται από το κόκκινο
μπουτόν στην οροφή. Σε περίπτωση
σύγκρουσης, γίνεται αυτόματη κλήση.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

SmartLink+
Με το SmartLink+ το σύστημα infotainment επιτρέπει
την ασφαλή χρήση του κινητού, εν κινήσει. Επιπλέον,
όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι
πιστοποιημένες ως ασφαλείς για αυτοκίνητα,
είναι συμβατές με MirrorLink(R), Apple CarPlay ή Android
Auto. Το σύστημα SmartLink+ περιλαμβάνει SmartGate για
σύνδεση του smartphone με το όχημα μέσω WiFi,
και για πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες,
όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι επιδόσεις και
οι πληροφορίες για το σέρβις.*

Το αυτοκίνητό σας είναι το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων
σας – για δουλειά και διασκέδαση. Τα συστήματα
ενημέρωσης & ψυχαγωγίας προσφέρουν κορυφαία
συνδεσιμότητα για να απολαμβάνετε τις καλύτερες
λειτουργίες των κινητών συσκευών σας, εν κινήσει.

AMUNDSEN
Το σύστημα πλοήγησης Amundsen, ελεγχόμενο μέσω έγχρωμης οθόνης
αφής 6,5", έχει δύο υποδοχές καρτών SD και διαθέτει μία κάρτα SD
προεγκατεστημένη με χάρτες. Επιπλέον έχει θύρα USB/Aux-in και όλες τις
στάνταρ λειτουργίες ενός κορυφαίου ηχοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου
του ŠKODA Surround και Bluetooth. Οι συσκευές μπορούν να
χρησιμοποιούνται και για τον έλεγχο του μενού του αυτοκινήτου.
Τα SmartLink+ και DAB (Digital Audio Broadcast) είναι προαιρετικά.

ŠKODA Surround
Το ŠKODA Surround με έξι ηχεία - αποτέλεσμα
συνεργασίας με κορυφαία εταιρεία ηχοσυστημάτων μετατρέπει το αυτοκίνητό σας σε συναυλιακό χώρο.
Ειδικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί επιπλέον
δύο εικονικά ηχεία μπροστά και πίσω. Το σύστημα
μπορεί επίσης να δημιουργεί ένα εικονικό αλλά
εντυπωσιακό subwoofer.

* Επισκεφθείτε τον ιστότοπό
μας για όρους χρήσης και
πληροφορίες συμβατότητας,
σχετικά με το SmartLink+.

Συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα

MyŠKODA APP
Γνωρίστε τον Paul, τον
διαδραστικό βοηθό της
MyŠKODA App (για
Android ή iOS) που ίσως
φανεί χρήσιμος στην καθημερινότητα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να τον
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε
πληροφορίες για το αυτοκίνητο ή μία
πλήρη περιγραφή κάθε χειριστηρίου
ή ενδεικτικής λυχνίας κλπ. Επιπλέον,
ο Paul μπορεί να παρακολουθεί τα
ραντεβού σας από το planner. Έτσι δεν
θα ξεχνάτε καμία συνάντηση, ενώ θα
έχετε και βοήθεια για να φτάσετε στον
προορισμό σας.
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ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Όταν πρέπει να τοποθετήσετε μία
κάρτα στάθμευσης σε ορατό σημείο,
η λύση είναι απλή. Το αυτοκίνητο είναι
εξοπλισμένο με υποδοχή στήριξης
καρτών, στη βάση του παρμπρίζ.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Χάρη στον κλιματιζόμενο αποθηκευτικό χώρο στο κάτω
μέρος του ταμπλό, στην πλευρά του συνοδηγού, μπορείτε
να διατηρείτε δροσερά τα αναψυκτικά σας, κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού.

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ
Μία θήκη με αυθεντική
ομπρέλα ŠKODA
βρίσκεται κάτω από το
κάθισμα του συνοδηγού.

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Το πίσω υποβραχιόνιο με τις ενσωματωμένες
δύο ποτηροθήκες, προσφέρει στους πίσω
επιβάτες την ευκαιρία να απολαύσουν
δροσιστικά αναψυκτικά ή άλλα ροφήματα,
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
ΘΗΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
Μία ειδική θήκη για ένα ανακλαστικό
γιλέκο ασφαλείας βρίσκεται κάτω από
το κάθισμα του οδηγού, σε θέση εύκολης
πρόσβασης ανά πάσα στιγμή.

Simply Clever

Simply Clever

Όπου και να κοιτάξεις στο RAPID SPACEBACK, υπάρχουν
μικρά και μεγάλα πρακτικά χαρακτηριστικά, έξυπνα
τοποθετημένα, για χρήση ανά πάσα στιγμή.
Όλα αυτά που κάνουν κάθε ταξίδι πιο συναρπαστικό.

19

18

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΧΩΡΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο χώρος αποσκευών των 415 L και 1.380 L με
αναδίπλωση των καθισμάτων, φέρνει το όχημα
στην κορυφή της κατηγορίας. Εάν χρειαστεί,
αναδιπλώστε μία ή δύο πλάτες των πίσω
καθισμάτων για περισσότερο αποθηκευτικό
χώρο και θέση για έναν ή δύο επιβάτες.

Simply Clever

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
Σε οχήματα με αναδιπλούμενο
πίσω υποβραχιόνιο, μπορείτε
να δημιουργήσετε ένα άνοιγμα
μεταξύ των χώρων επιβατών
και αποσκευών, διατηρώντας
ενεργά τα πίσω καθίσματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΙΧΤΥΩΝ
Ένα σετ διχτυών
ασφαλίζει αξιόπιστα
τις αποσκευές
σας. Επιπλέον,
σας επιτρέπει να
βλέπετε πού έχετε
τοποθετήσει το
κάθε τι.

Simply Clever

Ο χώρος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Ακόμα και στο
πορτ μπαγκάζ του RAPID SPACEBACK. Αναδιπλώστε,
τεντώστε, τραβήξτε, κρεμάστε και διαμορφώστε το
εσωτερικό του, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη μετακίνηση
των αποσκευών κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού αντιμετωπίζεται με συστήματα
ασφάλισης φορτίου. Αυτά είναι δύο πλαστικά
αξεσουάρ με ιμάντα Velcro, που όταν δεν
χρησιμοποιούνται μπορούν να αποθηκεύονται
πίσω από τους θόλους των πίσω τροχών.
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ΑΝΕΣΗ
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ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ
ΜΕ ΑΝΕΣΗ
Η οδηγική απόλαυση δεν προκύπτει μόνο μέσα από τη σπορ
οδήγηση. Είναι και οι ανέσεις που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό,
κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις, πιο άνετες για κάθε οδηγό.

ΤΙΜΟΝΙ
Από το τιμόνι πολλαπλών
λειτουργιών μπορείτε να ελέγχετε
ραδιόφωνο και τηλέφωνο.

CRUISE CONTROL
Εκτός από τη διατήρηση της
προεπιλεγμένης ταχύτητας, το cruise
control, σας επιτρέπει να αυξάνετε
ή να μειώνετε την ταχύτητα χωρίς
τη χρήση πεντάλ.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Τα ενσωματωμένα τηλεσκοπικά
πλυστικά διατηρούν τους προβολείς
πάντα καθαρούς.

Άνεση

Άνεση

KESSY
Το αυτοκίνητο μπορεί να
εφοδιάζεται με KESSY (Σύστημα
Εισόδου, Εκκίνησης & Εξόδου
χωρίς Κλειδί) ή με την απλούστερη
έκδοση Easy Start. Ένα μπουτόν
Start/Stop για την ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση του κινητήρα
βρίσκεται στην κολόνα του
τιμονιού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ασφάλεια

Αληθινή ασφάλεια σημαίνει ξεγνοιασιά.
Γι’ αυτό, το RAPID SPACEBACK είναι εξοπλισμένο
με άφθονα συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης,
που προστατεύουν εσάς και τους αγαπημένους
σας.

FRONT ASSIST
Χρησιμοποιώντας ραντάρ στον
εμπρός προφυλακτήρα, το
σύστημα Front Assist, εκπέμπει
ένα ηχητικό/οπτικό σήμα, μέσω
Maxi DOT, ως προειδοποίηση
για επικείμενη σύγκρουση. Εάν ο
οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα
ενεργοποιεί διακριτική πέδηση για να
ελαχιστοποιήσει την όποια σύγκρουση.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΟΠΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
Το σύστημα Driver Alert
αξιολογεί δεδομένα από
τους αισθητήρες του
συστήματος διεύθυνσης
για την ανίχνευση
πιθανής κόπωσης του
οδηγού. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η ένδειξη
στην οθόνη, Μaxi DOT
προειδοποιεί τον οδηγό
να κάνει διάλειμμα.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Εκτός από τους
εμπρόσθιους και τους
εμπρός/πλευρικούς
αερόσακους, οι
αερόσακοι οροφής
δημιουργούν έναν
τοίχο προστασίας
όταν ενεργοποιούνται,
αποτρέποντας πιθανό
τραυματισμό των
επιβατών.

Ασφάλεια

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ
ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
Η κάμερα που βρίσκεται
τοποθετημένη στη λαβή της 5ης
πόρτας παρακολουθεί
το χώρο πίσω από το αυτοκίνητο,
και τον εμφανίζει με γραμμές
καθοδήγησης βάσει του πλάτους
του οχήματος. Ενσωματωμένα
μπεκ καθαρισμού βελτιώνουν τη
λειτουργικότητα της κάμερας.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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με ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
Οι μεγάλες επιδόσεις απαιτούν όλη την κινητήρια ισχύ, πάντα σε
ετοιμότητα. Μία γκάμα ισχυρών και οικονομικών κινητήρων που
ικανοποιούν τις προσδοκίες όλων των οδηγών.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Όλοι οι βενζινοκινητήρες έχουν
τεχνολογία TSI που τους χαρίζει ένα
δυναμικό χαρακτήρα. Επιλέξτε μεταξύ
των εκδόσεων 95hp & 110hp.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL
Ο πετρελαιοκινητήρας 116hp
εγγυάται αθόρυβη λειτουργία
και εξαιρετικά χαμηλή
κατανάλωση.

ΚΙΒΩΤΙΑ
Αν θέλετε να απολαμβάνετε την απόλυτη ισχύ
με απόλυτη άνεση, υπάρχει ένα αυτόματο
7-τάχυτο κιβώτιο DSG (Direct Shift Gearbox).
Όσοι προτιμούν μηχανικές αλλαγές σχέσεων
μπορούν να επιλέξουν ένα κινητήρα με
5-τάχυτο ή 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, για
ακριβείς και εύκολες αλλαγές χάρη στον
επιλογέα κοντών διαδρομών.

Επιδόσεις

Επιδόσεις

START-STOP
Το σύστημα Start-Stop εξοικονομεί
καύσιμο κρατώντας αυτόματα
τον κινητήρα στο ρελαντί, π.χ.
περιμένοντας στα φανάρια ή σε
μποτιλιάρισμα. Πατώντας συμπλέκτη,
γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση.
Η μείωση του φορτίου του κινητήρα
και η πιο οικονομική λειτουργία
υποστηρίζονται από την ανάκτηση
ενέργειας μέσω πέδησης, που
επιτρέπει την αποτελεσματική
χρήση της κινητικής ενέργειας του
αυτοκινήτου, για επαναφόρτιση της
μπαταρίας.

chapter name

chapter name

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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active

ambition

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Active περιλαμβάνει
εξωτερικούς καθρέφτες και λαβές θυρών μαύρου χρώματος,
φιμέ παράθυρα, σκούρα πίσω φώτα, κεντρικό σύστημα
κλειδώματος, A/C, ηλεκτρικά ελεγχόμενα εμπρός παράθυρα
και άλλα.

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Υφασμάτινη ταπετσαρία

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει εξωτερικούς καθρέφτες
(ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους) και λαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος, προβολείς με φώτα ημέρας LED, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ομπρέλα κάτω από το κάθισμα του
συνοδηγού, θήκη γυαλιών, πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών και άλλα.

ΜΠΛΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Dark Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΠΛΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Cool Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη/δερμάτινη ταπετσαρία

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Υφασμάτινη ταπετσαρία
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STYLE

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει μία χρωμιωμένη λωρίδα
στον εμπρός προφυλακτήρα, πίσω κρύσταλλο εκτεταμένο πάνω από την 5η
πόρτα, διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού σε χρώμιο, το μικρό δερμάτινο πακέτο
(τιμόνι, λαβή και κάλυμμα λεβιέ ταχυτήτων, λαβή χειρόφρενου), ηλεκτρικά
ελεγχόμενα εμπρός και πίσω παράθυρα, Maxi DOT, Radio Blues, και άλλα.

ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Piano Black διακοσμητικά
Υφασμάτινη/δερμάτινη ταπετσαρία
(προαιρετικά)

Εξατομίκευση

ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Piano Black διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Piano Black διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία
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* Έξτρα εξοπλισμός

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Dynamic (σπορ καθίσματα, μαύρο ύφασμα) – Ambition*, Style*

Εξατομίκευση

Style Beige beige-black (υφασμάτινη)

Ambition Black (υφασμάτινη)

Ambition/Style Blue (υφασμάτινη)

Εξατομίκευση

Black (υφασμάτινη/δερμάτινη) – Ambition*, Style*

Style Black (υφασμάτινη)

Beige (υφασμάτινη/δερμάτινη) – Style*

Active Black (υφασμάτινη)

denim blue METALLIC

pacific blue uni

BRILLiANT SILVER metallic

race Blue UNI

MAple BROWN metallic

CAPPUCCINO BEIGE metallic

Quartz Grey metallic

Magic Black METALLIC

Εξατομίκευση
rallye green metallic

LASER WHITE UNI

Moon White metallic

Εξατομίκευση

Corrida Red uni

CANDY WHITE UNI

ΧΡΩΜΑΤΑ
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ΖΑΝΤΕΣ

Ατσάλινες ζάντες 15" με καλύμματα
πλημνών COSTA

Ζάντες αλουμινίου 17" SAVIO glossy
black *

Ζάντες αλουμινίου 17" CAMELOT

Ατσάλινες ζάντες 15" με καλύμματα
πλημνών DENTRO

Ζάντες αλουμινίου 15" MATONE
(διατίθεται και σε μαύρο χρώμα)

Ζάντες αλουμινίου 15" MATO

Ζάντες αλουμινίου 17" TRIUS

Ζάντες αλουμινίου 16" VIGO silver
(διατίθεται και σε μαύρο χρώμα)

* Διατίθεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του Emotion pack.

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση

Ζάντες αλουμινίου 16" EVORA

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ
Το σετ κόκκινων διχτυών είναι
ένα πολύ όμορφο και πρακτικό
αξεσουάρ, που ασφαλίζει
τέλεια τις αποσκευές σας και
άλλα αντικείμενα στο χώρο
αποσκευών, ώστε να μην
μετακινούνται ανεξέλεγκτα.

Θέλετε το δικό σας RAPID SPACEBACK να μην μοιάζει με κανένα
άλλο; Βάλτε του την προσωπική σας σφραγίδα. Γνήσια Αξεσουάρ
ŠKODA μεταμορφώνουν το αυτοκίνητό σας, αυξάνοντας την
πρακτικότητα, την ασφάλεια και τη χρηστικότητά του, ανάλογα
με τις επιλογές σας.

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ
Εάν συνταξιδεύετε τακτικά με
σκύλο, προτείνουμε να εξοπλίσετε
το αυτοκίνητό σας με ειδική ζώνη
ασφαλείας (μεγέθη S-XL).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Το πρακτικό κάλυμμα
προστατεύει το εσωτερικό
του αυτοκινήτου σας από βρομιά
ή φθορές.

ΔΙΧΤΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΦΙ
Αυτό το δίχτυ κάτω από
το κάλυμμα του χώρου
αποσκευών είναι κατάλληλο
για μία ομπρέλα αλλά και
για οτιδήποτε θέλετε να
μεταφέρετε, ξεχωριστά από
τις υπόλοιπες αποσκευές.

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
Με τα διακοσμητικά
καπάκια βαλβίδων
ελαστικών που φέρουν
το λογότυπο ŠKODA,
το αυτοκίνητό σας
θα αποπνέει στυλ
μέχρι την παραμικρή
λεπτομέρεια.
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Active

Ambition

Style

STD

STD

-

Σχεδίαση
Ατσάλινες ζάντες "COSTA" 6Jx15" με ελαστικά 185/60 R15
Ζάντες αλουμινίου "MATONE" 6Jx15" με ελαστικά 185/60 R15

□

□

STD

Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών

□

□

STD

Active

Ambition

Style

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός & αερόσακοι κεφαλής
τύπου κουρτίνας

STD

STD

STD

Αερόσακος συνοδηγού με λειτουργία απενεργοποίησης

STD

STD

STD

□

□

□

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" (με σάρωση εμπρός και
αυτόματο φρενάρισμα)

(TDI)

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών

STD

STD

STD

Τέσσερα προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

STD

STD

STD

Προβολείς αλογόνου με διαφανή κρύσταλλα

STD

STD

STD

Προειδοποιητική ένδειξη χρήσης ζώνης ασφαλείας (οδηγού-συνοδηγού)

STD

STD

STD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

STD

STD

STD

-

-

STD

STD

STD

STD

STD

Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές θυρών στο χρώμα
του αμαξώματος

-

STD

Πανοραμική ηλιοροφή (μόνο έκδοση Spaceback)

□

□

(LIMO)

□

Τρίτο πίσω προσκέφαλο
Ρυθμιζόμενες καθ' ύψος ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, όλων των επιβατών
Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''DRIVER ALERT''

STD

STD

STD

□

□

□

STD

STD

STD

Προειδοποιητική λυχνία ένδειξης απώλειας πίεσης ελαστικών

Λωρίδα χρωμίου στον εμπρός προφυλακτήρα

-

-

STD

Φώτα ημέρας ενσωματωμένα στους προβολείς με λειτουργία απενεργοποίησης

STD

STD

STD

Πακέτο "Image" (μόνο έκδοση Spaceback)

-

-

STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις

STD

STD

STD

Λεπτομέρειες χρωμίου στην εμπρός μάσκα

Εσωτερικό "Active satin black" με υφασμάτινη επένδυση
Εσωτερικό "Ambition satin black" με υφασμάτινη επένδυση

Τεχνικές Προδιαγραφές - RAPID SPACEBACK F/L

Eξοπλισμός

(SB)

STD

-

-

-

STD

-

Προβολείς Xenon με λειτουργία γωνίας
Προβολείς ομίχλης εμπρός
Πίσω φώτα ομίχλης

Εσωτερικό "Style satin black" ή "Style stone beige" με υφασμάτινη
επένδυση

-

-

STD

Τρίτο φως φρένων

Τριάκτινο τιμόνι με διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου

-

STD

STD

λειτουργικοτητα

Επένδυση θυρών με ραφές

-

STD

STD

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών

STD

STD

Χρωμιωμένοι δακτύλιοι στα όργανα ελέγχου

-

STD

STD

Χρωμιωμένα πλαίσια αεραγωγών

-

-

STD

Πακέτο "Chrom" (λαβή επιλογέα ταχυτήτων, πλαίσιο επιλογέα
ταχυτήτων, χειριστήρια κλιματισμού, κουμπί απελευθέρωσης
χειρόφρενου)

STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά

-

STD

Τριάκτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος

-

STD

-

Τριάκτινο τιμόνι με χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής
συνομιλίας τηλεφώνου

-

-

STD

Πακέτο δερμάτινων επενδύσεων (τιμόνι, λαβή επιλογέα ταχυτήτων
και χειρόφρενου, κάλυμμα βάσης επιλογέα ταχυτήτων)

-

STD

Εσωτερικές διακοσμητικές λωρίδες - Light Brushed

-

STD

-

Εσωτερικές διακοσμητικές λωρίδες - Dark Brushed

-

-

STD

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT''

-

STD

STD

Aσφαλεια
ESC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA

STD

STD

STD

Πίσω Δισκόφρενα

STD

STD

STD

□

STD

□

-

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD
STD

STD
STD

STD
STD

STD

STD

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

STD

STD

STD

-

STD

STD

Πλάτη πίσω καθισμάτων αναδιπλούμενη

STD

-

-

Πλάτη πίσω καθισμάτων αναδιπλούμενη σε αναλογία 60:40

-

STD

STD

Ντουλάπι συνοδηγού με φωτισμό και ψύξη, σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού
Climatronic

-

□

STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα
Αποθηκευτικός χώρος στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

Active

Ambition

Style

Βάση γιλέκου ασφαλείας κάτω από το κάθισμα του οδηγού

STD

STD

STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής

STD

STD

STD

Εσωτερικός φωτισμός με σύστημα ελέγχου θυρών

STD

STD

STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό)

-

STD

STD

Πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών (μόνο έκδοση Spaceback)

-

STD

STD

Προεγκατάσταση για ράγες οροφής

STD

STD

STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένους προβολείς

STD

STD

STD

Φωτιζόμενος χώρος αποσκευών

STD

STD

STD

Σημεία αγκίστρωσης στον χώρο αποσκευών (4)

STD

STD

STD

Υαλοκαθαριστήρες εμπρός AERO (με τέσσερα προγράμματα διακεκομμένης λειτουργίας)

STD

STD

STD

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με χρονοδιακόπτη (μόνο έκδοση Spaceback)

STD

STD

STD

-

STD

STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

STD

STD

STD

Κάλυμμα στομίου ρεζερβουάρ με δυνατότητα κλειδώματος (μόνο έκδοση Spaceback)

STD

STD

STD

Σύστημα Start & Stop

STD

STD

STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο)

STD

STD

STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

STD

STD

STD

-

□

□

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

STD

STD

STD

Air conditioning

Φώτα ημέρας (LED)

ΑΝΕΣΗ

STD

Θήκη γυαλιών
STD

□

STD

Στροφόμετρο με ψηφιακή ένδειξη ώρας

Σκιάδια οδηγού/συνοδηγού με καθρέφτη make-up
-

STD

Eξοπλισμός

STD

STD
STD

STD
STD

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (1x αναδιπλούμενο κλειδί)
KESSY-σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης δίχως το κλειδί στο χέρι

STD

STD

-

Ηλεκτρονικός Κλιματισμός CLIMATRONIC

-

□

STD

Cruise Control

□

□

□

Σύστημα ελέγχου παρκαρίσματος "PDC"

□

□

□

Ομπρέλα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

-

STD

STD

Κάλυμμα κινητήρα με ενισχυμένη ηχητική μόνωση

STD

STD

STD

Φιμέ κρύσταλλα

STD

STD

STD

Πακέτο καπνιστή (αναπτήρας & τασάκι)

STD

STD

STD

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός/πίσω

□

□

STD

Ηχοσύστημα Radio Blues με 4 ηχεία

STD

-

-

Ηχοσύστημα πολυμέσων Radio Swing με 4 ηχεία

□

STD

STD

-

STD

STD

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό

STD

STD

STD

Υποδοχή για μπουκάλι 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των μπροστινών θυρών

STD

STD

STD

Υποδοχή για μπουκάλι 0,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των πίσω θυρών

STD

STD

STD

Bluetooth (για ηχοσύστημα Swing)

□

□

STD

Κεντρική κονσόλα με πρίζα 12V

STD

STD

STD

Λειτουργία SmartLink+

-

□

□

-

STD

STD

ŠKODA Connect

□

□

□

Υποβραχιόνιo εμπρός με αποθηκευτικό χώρο

- Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός
Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία
δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τεχνικές Προδιαγραφές - RAPID SPACEBACK F/L
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Τεχνικές Προδιαγραφές

1.0 TSI/90 HP

1.0 TSI/110 HP

1.6 TDI CR DPF/116 HP

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης,
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης,
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

επιπλεον προδιαγραφεσ
Αμάξωμα

Εξωτερικές διαστάσεις

Tύπος

5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

Μήκος (χιλ)

4304

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης CW

0,306-0,309 ανάλογα με τον κινητήρα

Πλάτος (χιλ)

1706

Ύψος (χιλ)

1459

Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική
ράβδο

Μεταξόνιο (ανάλογα με τον κινητήρα) (χιλ)

2602

Πίσω άξονας

Ημιάκαμπτος άξονας

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον κινητήρα)
(χιλ)

1463, 1457/1500, 1494

Σύστημα πέδησης

Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση και
υποβοήθηση με κενό

Απόσταση από το έδαφος (χιλ)

134

– εμπρός φρένα

Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

Διαστάσεις εσωτερικού

1418/1428

– πίσω φρένα

Δισκόφρενα

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ)

1014/980

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική
υποβοήθηση

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω (χιλ)

Ζάντες

6J x 15"

Μέγιστος χώρος φόρτωσης απoσκευών (λιτ)

415/1381

Ελαστικά

185/60 R15

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες
πλάτες πίσω καθισμάτων

550/1,490

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

55 λίτρα

– με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι μικρότερες κατά
31 λίτρα

Σασί

Κινητήρας
Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.)

3/999

3/999

4/1596

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP /σ.α.λ.)

95/5000-5500

110/5000-5500

116/3500-4000

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm /σ.α.λ.)

160/1500–3500

200/2000–3500

250/1500–3000

Επίπεδα εκπομπών ρύπων

EU 6

EU 6

EU 6

Καύσιμο

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Πετρέλαιο κίνησης

Εμπρός άξονας

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)

184 (186)

198

198

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. (δευτ)

11,0 (11,3)

9,8

9,9

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)
5,4 (5,5)

5,5

4,7

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ)

4,0 (4,1)

4,0

4,0

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ)

4,5 (4,6)

4,6

4,2

Εκπομπές CO2 (γραμ/χλμ)

103 (107)

107

109

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ)

10,9

10,9

10,9

1,459

– εντός πόλης (λιτ/100 χλμ)

Μετάδοση
ισχύος
Τύπος

Μπροστινή κίνηση

Μπροστινή κίνηση

Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο
(Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί
συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Κιβώτιο μετάδοσης

Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων (Αυτόματο
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων)

1,463
Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων

1,940

Βάρος
1165 (1199)

1185

1290

535

535

535

Συνολικό βάρος (κιλά)

1625 (1659)

1645

1750

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά)

580 (590)

590

640

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.
Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start-Stop.

1,500
1,706

877

2,602
4,304

825

Τεχνικές Προδιαγραφές

( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο
Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα.
Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή
χωρίς προειδοποίηση.

1,004

88

980

1,014

1200

1,428

1100

1,418

1000

415 l
842

13.8°

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% (κιλά)

64

16.5°

Τεχνικές Προδιαγραφές

7

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά)
Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά)

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ
ΓΙΑ Τo neo rapid spaceback ,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ Τo ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE
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