TÄIESTI UUS ŠKODA

SCALA

0

%

SISSEMAKSE

XXL
CNG
Hübriid

Segmendi suurim
pagasiruum –

SCALA HINNAKIRI

Eesti keel

Surugaas +
bensiin

467 L

Emakeelsed
menüüd

Bensiinimootorid

Võimsus kW / hj

Käigukast

Active

Ambition

Elegance

1,0 TSI *

70 / 95

5-k. manuaal

14 900 €

16 200 €

-

149 €

162 €

85 / 115

6-k. manuaal

15 900 €

17 200 €

159 €

172 €

188 €

17 700 €

18 800 €

20 600 €

177 €

187 €

205 €

-

18 800 €

-

Kuumakse
1,0 TSI
Kuumakse
1,0 TSI DSG *

85 / 115

7-k. automaat

110 / 150

6-k. manuaal

Kuumakse
1,5 TSI **
Kuumakse
1,5 TSI DSG

187 €
110 / 150

7-k. automaat

Kuumakse
Diiselmootorid

Võimsus kW / hj

Käigukast

1,6 TDI

85 / 115

6-k. manuaal

19 300 €

20 400 €

22 200 €

192 €

203 €

221 €

Active

Ambition

Elegance

-

19 800 €

-

Kuumakse
1,6 TDI DSG

197 €
85 / 115

7-k. automaat

-

Kuumakse
CNG gaasimootor

18 900 €

21 400 €

-

213 €
Võimsus kW / hj

1,0 TSI G-TEC CNG*** 66 / 90
Kuumakse

Käigukast
6-k. manuaal

Active

Ambition

Elegance

17 800 €

18 900 €

20 700 €

178 €

188 €

206 €

Rohkem infot lk.43
*
tootmise algus juulis 2019
** tootmise algus oktoobris 2019
*** tootmise algus detsembris 2019

Kuumaksed on arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 44. Arvutused on ligikaudsed ja võivad erineda
Teile pakutavatest tingimustest.
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SCALA ANDMED
Mootor

1,0 TSI

1,0 TSI

1,5 TSI DSG

1,6 TDI (DSG)

Kütus

bensiin

bensiin

bensiin

diisel

Võimsus, kW/hj

70 / 95

85 / 115

110 / 150

85 / 115

Mootori valem, töömaht

R3 / 999

R3 / 999

R4 / 1498

R4 / 1598

Suurim pöördemoment, Nm,

1/min

160 / 1800 - 3500

200 / 2000 - 3500

250 / 1500 - 3500

250 / 1500 - 3250

Käigukast

puhul

5-k. man.

6-k. man.

7-k. aut DSG

6-k. man. (7-k. aut DSG)

Suurim kiirus, km/h

-

201

219

201 (200)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h

-

9,8

8,2

10,1 (10,3)

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km

-

5,0

5,0

4,2 (4,1)

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km

-

5,250 - 6,304

5,694 - 6,936

4,546 - 5,324 (4,720 5,708)

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km)

-

113

113

108

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km)

-

118,80 - 142,60

129,10 - 157,40

119,00 - 139,40 (123,60
- 149,50)

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)*

-

1240 - 1386

1265 - 1432

1324 - 1489 (1339 1503)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)*

-

375 - 575

378 - 582

375 - 577

Täismass, kg

-

1668 - 1765

1718 - 1815

1760 - 1864 (1774 - 1878)

Rööbe, ees/taga mm

-

1531 / 1516

1531 / 1516

1531 / 1516

1200 / 620

1250 / 620

1250 / 650 (660)

Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg
Pikkus/laius/kõrgus, mm

4362 / 1793 / 1471 (1486 raskete teeolude paketiga, 1456 sportvedrustusega)

Pöörderingi läbimõõt, m

10,2

Teljevahe, mm (täismassi korral)

2636

Kliirens, mm

149

Kliirens sportvedrustusega, mm

134

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm

164

Maksimaalne pakiruumi maht, l

467

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud
istmetega (varurattaga / ilma varurattata), l

1410

1,516

1,516

1,793

1,793

843

2,649
4,362

2,649
4,362

870

1,425

1,439

1,001
1,425

1,425

1,439

1,001
1,425

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud
uue870
sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete
andmed teisendatakse ülemineku perioodil
(1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse NEDC
väärtustega. Seoses sellega on NEDC
väärtused antud vajadusel vahemikuna,
mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei
ole osa pakkumisest. Antud andmed on
esitatud võimaldamaks võrdlust erinevate
mudelitüüpide vahel. Sõidukile lisatav
lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid
nagu kaal, veeretakistus ja aerodünaamika.
Lisaks muudele teguritele (ilm, liiklusolud ja
juhi sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki
tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning
jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja
NEDC katseprotseduuride erinevuste
kohta leiate aadressilt
http://www.skoda.ee/esindused/wltp
1,001

982

982
1,03
1
982
1,03
1

870

1,439

843

982

1,03
1
1,03
1
14.7°

1,471
1,471

1,516
1,793

14.7°

1,471
1,516
1,793

2,649
4,362

1,439

1,988

2,649
4,362

14.7°

1,988

14.7°

1,531

843

14.7°

1,531

843

Alates 01. septembrist 2018 asendab
senist kütusekulu ja CO2 heitmete
mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust
NEDC (the New European Driving Cycle)
uus katsemenetlus WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele
kasutusele omasem kütusekulu ja CO2
heitmete katseprotseduur. Tulenevalt
467 l
uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP
880
katsemenetluse alusel määratud sõidukite
kütusekulu ja CO2 heitmete andmed,
467 l
mis võivad olla varasemate andmetega
880
võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC
katsemenetluse
alusel mõõdetud väärtused.
870
14.7°

1,531
1,988

467 l
880

14.7°

1,531
1,988

467 l
880

14.7°

2

sõltub lisatud varustuselementide massist
otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire
ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);

1,471

*
DSG 		
TSI -

50

1,001

Kütusepaagi maht, l
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Turvalisus
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk,
põrandamatid)
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamisvõimalusega
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
Külgturvapadjad taga
Põlve turvapadi juhile
Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti turvavööd eesistujatele
Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral integreeritud
peatoed esiistmetel)
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC (ABS pidurid, veojõukontroll ASR, elektrooniline
diferentsiaalilukk XDS+, järelhaagise stabiilsuskontroll TSA, järelkokkupõrke vältimise
süsteem MKB, hüdrauliline pidurdusabi HBA, piduriketaste kuivatamise funktsioon RBS,
elektrooniline pidurdusstabiilsuse kontroll ESBS)
Rehvirõhu monitooringu süsteem
Elektrooniline immobilisaator
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel
Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates, säilitades
pidurisüsteemis rõhku veel 2 sekundi jooksul peale piduripedaali vabastamist (standardis
automaatkäigukastiga)
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist (aeglustab automaatselt
ja pidurdab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) ja Pedestrian Monitor (jalakäijate
tuvastus- ja turvasüsteem, mille eesmärk on ära hoida kokkupõrget teele ilmunud
jalakäijaga)
Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), jälgib kaamera abil teemärgistust ning
aitab hoida autot valitud sõidureas
Reavahetuse abisüsteem Side Assist - jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala
ning hoiatab juhti tagant lähenevate sõidukite eest + tagurdamisel läheneva sõiduki eest
hoiatav süsteem (Rear Traffic Alert); ainult koos peeglitega 6XK
Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises
väsimuse või unisuse märke)
Tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga
Valgustuse abisüsteem (Easy Light Assistant) koos valgussensoriga, jälgib päevavalguse
taset ja lülitab vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled või päevasõidutuled
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist), lülitab pimedal ajal sõites
kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele
Basic LED-esilaternad: LED-päevasõidutuled, LED-lähituled, halogeen-kaugtuled
Full-LED esilaternad: LED tehnoloogiaga lähituled, kaugtuled ja päevasõidutuled, AFS funktsioon (Adaptive Frontlight System - tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja
-tingimustega); ei saa koos PW2 ja PSA
Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas), pidurituled ja tagumine
udutuli
Full-LED tagatuled: LED-tehnoloogiaga tagatuled (LED-valgustid nii kereosas kui ka
tagaluugil asuvas laternakorpuses), pidurituled, dünaamilised suunatuled, tagurdustuled
Udutuled ees
Kurvifunktsiooniga udutuled ees; ei saa koos PW0 ja PSA
ISOFIX lapseistme kinnitused tagumistel äärmistel istmetel
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel

Kood

Mugavus ja funktsionaalsus
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga
Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülitusega
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud suunatuledega
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, automaatse tumenemisfunktsiooniga
3-kodaraga nahkrool (reguleeritava kõrguse ja sügavusega), nahkkattega käigukangi ja
käsipiduri hoob
Raadio ja telefoni juhtimine roolilt
Soojendusega multifunktsionaalne nahkrool, raadio ja telefoni juhtimine roolilt; ainult koos
kliimaseadmega Climatronic PHB
Soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning
käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile; ainult koos PHB
Sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega
Sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahetuslabadega
DSG-automaatkäigukastile

q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

PE4
4UP

Active
449 €

Ambition
449 €

Elegance
449 €

q
q

q
q

q
q

-

450 €

450 €

q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q

q

q

q

9P9
UG1

q
q
q

q
q
q

q
q
q

80 €

80 €

80 €

PC4

q

q

q

PVA

q

q

q

PVB

-

440 €

440 €

EM1

-

40 €

40 €

7AL

340 €

q

q
q

q
q

-

q

q

PN4

q

q

-

-

870 €

q

q

q

-

8VM

-

170 €

q

PW1
PW2

200 €
310 €

q

q

110 €

-

3A2

q
q

q
q

q
q

Kood

Active

Ambition

Elegance

q

q

q

-

200 €
380 €

q
q

q
q

q
q
q

PW0

PD3
PD5
4R4

-

6XK
PLB

-

190 €

190 €

q

q

q

PLD
PLF

-

q

q

130 €

130 €

PLH

-

220 €

220 €

PLJ
PLL

-

120 €
200 €

120 €
200 €
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Mugavus ja funktsionaalsus
Konditsioneer
Automaatne kahetsooniline kliimaseade "CLIMATRONIC"
Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimiidi
vahemikus 30 km/h - 210 km/h, mida auto ei ületa)
Elektrooniline kiirushoidik
Adaptiivne kiirushoidik, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või
pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne kiiruseni 210 km/h
Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või
navigatsiooniseadme ekraanile
Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või
navigatsiooniseadme ekraanile
Parkimisabisüsteem (Park Assist) parkimisanduritega ees ja taga - auto leiab sobiva
parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab vastavalt juhistele käike lülitama ja pidurdama),
info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme ekraanile
Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt
kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega
Toonklaasist panoraamkatus elektriliselt seadistatava päikesesirmiga
Soojendusega esiklaas; ainult koos PHB
Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite düüsid)
Soojendusega tagumised äärmised istmed; ei saa koos soojendusega esiklaasiga 4GX
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%)
SunSet: tumedaks toonitud (35%) aknad alates B-piilarist
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk; ainult koos parkimisanduritega 7X1/7X2/7X5
Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus
Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel
Elektriliselt seadistatav juhiiste; Ambitionile ainult koos WBA/WL0 ja PMB/PMJ,
ei saa koos PKT/PHI
Sahtel juhi- ja kõrvalistuja istme all (ainult mehaaniliselt seadistatava istme korral)
2 lugemislampi ees
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale
Valgustusega kindalaegas, Climatronicu olemasolul ka jahutusega
Taskud esiistmete tagakülgedel
Võrktaskud esiistmete seljatugede külgedel
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas
Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav
Kokkuklapitav tagaistme käetugi koos kahe topsihoidjaga
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks; ei saa koos
WBA, PKT, WL0 ja PWA
Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, aasad pagasikinnitusvõrkude jaoks,
12V pistik, pagasiruumi valgusti
Pagasikinnitusvõrgud pakiruumis
Integreeritud esilaternate pesurid (näidikute paneelis klaasipesuvedeliku madala taseme
hoiatustuli)
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga
2 USB-C liidest keskkonsooli tagaküljel
Digitaalne näidikupaneel "Virtual Cockpit" 10,25" värviekraaniga, valikus on erinevad
kuvaprofiilid (Classic, Extended, Modern, Basic, SportLine'il lisaks profiil Sport); ainult koos
raadioga Bolero RAF
Infoekraan "Maxi-Dot", kuvab keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkust,
teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust, kuupäeva ja kellaaega, välistemperatuuri,
raadio, telefoni ja navigatsiooniseadme informatsiooni (nende seadmete olemasolul)
Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga
Vihmavari juhiukse panipaigas
Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse lülitusega miinuskraadide korral), ainult
diiselmootoritele
Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel
Kahe poolega pagasiruumi matt (tekstiil/kumm)
Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede tagaküljel ja prügikast uksetaskus; ei saa koos
WL0, PWA, PHI and WBA
Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele
Tuhatoos, sigaretisüütaja ja multimeedia hoidik eesistujatele
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q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

Kood
PHE
PHB
8T9

Active

Ambition

q

q

Elegance
-

-

500 €

q

q

8T6
PC5

180 €
-

q

q

400 €

400 €

7X1

340 €

340 €

q

7X2

640 €

640 €

300 €

7X5

-

950 €

620 €

KA1

-

260 €

260 €

PGD
4GX
PWP
PWR

-

770 €
190 €

770 €
190 €

q

q

q

160 €

160 €

160 €

q

q

q

4KF

150 €

150 €

150 €

q
q

q

q

q

4E7

-

360 €

360 €

q
3L3
7P4
PWA

60 €
-

q
q
q

q
q
q

390 €

390 €

7N2
0TD

50 €

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

50 €

q

q

-

120 €
90 €

90 €

q

q

q

150 €

q

q

PK5

150 €

150 €

6E3
PKR
9S0

q

q

q

50 €
-

50 €
490 €

50 €
490 €

9S5

q

q

q

8M1

q

q
q
q

3KF
PHI

7E6

q

q
q
q

3CX
6SJ
PKT

110 €
50 €
-

110 €
50 €
110 €

110 €
50 €
110 €

9JC
9JH

30 €
-

30 €
30 €

30 €
30 €

-
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Mugavus ja funktsionaalsus
Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - valikus režiimid Normal, Sport,
Eco ja Individual. Auto mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/
Stop-süsteem, esilaternate adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade, adaptiivne
vedrustussüsteem ja adaptiivne kiirushoidik (nende olemasolul) seadistuvad automaatselt
ümber vastavalt valitud režiimile.
Pakett Sport Chassis Control + Driving Mode Select: muudetava jäikusega vedrustus, 15
mm madalam kliirens, sõidurežiimi valik (režiimid Normal, Sport, Eco ja Individual - auto
mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/Stop-süsteem, esilaternate
adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade, adaptiivne vedrustussüsteem ja adaptiivne
kiirushoidik (nende olemasolul) seadistuvad automaatselt ümber vastavalt valitud režiimile);
ei saa koos PZP
Raskete teeolude pakett: tugevdatud vedrustus, 12 mm võrra kõrgem kliirens, põhjaalune
kaitse (plastist); ei saa koos PSP
Pagasiruumi topeltpõhi
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks
Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes lülitub mootor välja ning käivitub
automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed
Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit (ees)
Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit ees +
4 taga; ainult koos SmartLink paketiga RA4/9WJ
Navigatsioonisüsteem Amundsen: 9,2" puutetundlik värviekraan, Euroopa riikide
kaarditarkvara, AM/FM-raadio, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit ees + 4 taga, digitaalne
näidikupaneel "Virtual Cockpit"; ainult koos SmartLink paketi RA4/9WJ ja Care Connect
paketiga YOY
4 lisakõlarit taga; ainult raadigoa Swing
Audiosüsteem: 4 kõlarit esiustes, 4 tagaustes, 1 keskel armatuurlauas, 1 aktiivbassikõlar
pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus 405W; ainult koos varurattaga PJC
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, ühendus välisantenniga, juhtmeta laadimine
"Wireless Charging"
Häälkäsklused navigatsiooniseadmele Amundsen; ainult koos RAK
SmartLink Plus: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või
navigatsiooniseadme ekraani kaudu
Wireless SmartLink Plus Apple CarPlay-le: nutitelefon ühendub autoraadioga WiFi
Hotspoti kaudu
Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB)
Hädaabikõne funktsioon
Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning
hädaabikõne funktsiooni 14 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme
kaudu üheks aastaks
Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks +
teenustepakett "Care Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuste ning hädaabikõne
funktsiooniga 14 aastaks, kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks
aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen RAK
Garantii 4 aastat või 120 000 km
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km)
Välimus
Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
Iluvõre ääreliist kroomitud
Kroompakett (kroomdetailid käigukangil, käsipiduri hooval)
Kroomitud külgakende liistud
Interjöör Active Black, must tekstiil
Interjöör Ambition Black, must tekstiil
Interjöör Elegance, istmekatted Suedia/tekstiil
Interjöör Elegance must/beež, istmekatted Suedia/tekstiil; ainult koos dekoratiivliistudega
PMV/PMT
Musta värvi salongilagi, ainult koos interjööridega CB/CG/EX
Istmete nahkpakett: istmete sise- ja välisservad ning peatoed viimistletud naha ja
kunstnahaga, istmete keskosa Suediaga; Ambitionil sisaldab käetuge tagaistujatele; ainult
koos PMB/PMT ja QQ1/QQ4, ei saa koos WBA/PKT/PHI
Standardvärv sinine Energy Blue
Tavavärv Steel Grey hall / Corrida Red punane / Candy White valge
Metallikvärv
Punane värv Velvet Red, premium metallikvärv

q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

Kood
PSR

Active
-

Ambition
110 €

Elegance
110 €

PSP

-

420 €

420 €

PZP

-

130 €

130 €

3GD
PK0
7L6

150 €
830 €

150 €
830 €

150 €
830 €

q

q

q

Kood

Active

Ambition

q

q

Elegance
-

RAF

160 €

160 €

q

RAK

-

1 530 €

1 420 €

8RM
9VJ

140 €
-

140 €
-

440 €

PT0
PT1

q

q

q

280 €

280 €

280 €

QH1
RA4

160 €

20 €
160 €

20 €

9WJ

210 €

210 €

50 €

QV3
NZ4
YOQ

110 €

110 €

110 €

q
q

q
q

q
q

YOY

-

0€

0€

EA2
EA9
Kood
6FF

q

q

q

390 €
Active

390 €
Ambition

390 €
Elegance

q
q

q
q

-

q

q
q
q
q

4ZP

-

q

q

q

-

q

-

N0G

-

-

120 €

6NC
WL0

-

960 €

80 €
760 €

SPE
*
EXC

0€
290 €
430 €
790 €

0€
290 €
430 €
790 €

0€
290 €
430 €
790 €

q
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KOMPLEKTEERI OMA SCALA:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

AUTO VARUSTUS

Välimus
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Grained Grey
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Grained Black
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Copper Brushed
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Silver Haptic + läikivmustad dekoratiivliistud armatuurlaual
ja ventilatsiooniavade ümber; ainult koos RAK/WBA/QQ1/QQ4
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Black Dots + läikivmustad dekoratiivliistud armatuurlaual
ja ventilatsiooniavade ümber; sisaldab valgeid LED-valgusribasid armatuurlaua
dekoratiivliistudes QQ1
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Beige Brushed + läikivmustad dekoratiivliistud
armatuurlaual ja ventilatsiooniavade ümber; ainult koos QQ1/QQ4 + WL0/N0G
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Latice Grey + läikivmustad dekoratiivliistud armatuurlaual
ja ventilatsiooniavade ümber; sisaldab valgeid LED-valgusribasid armatuurlaua
dekoratiivliistudes QQ1
Valged LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes
Kollased LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes
Punased LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes
Sportpakett Dynamic: sportistmed ees istmekatetega Suedia/tekstiil, sportlikud metallkattega pedaalid, multifunktsionaalne sportrool, Elegancel armatuurlaua dekoratiivpaneel
musta värvi (Black Dots), Ambitionil Silver Haptic, Elegancel valge LED-riba armatuurlaual
dekoratiivliistu all, musta värvi salongilagi; ainult koos interjööriga EX ja Ambitionile koos
PMB
Pakett Emotion: panoraamkatus, pikendatud tagaaken, Full-LED esi- ja tagalaternad, musta
värvi tagaspoiler
Pakett Image: pikendatud tagaaken, Full-LED tagalaternad, kere värvi tagaspoiler
Veljed ja rehvid
16" terasveljed, rehvid 205/55 R16; täismõõdus ilukilbid Tecton
16" valuveljed ORION, rehvid 205/55 R16; Activel ja Elegancel asendavad standardvelgi
16" valuveljed ALARIS, rehvid 205/55 R16; Activel ja Ambitionil asendavad standardvelgi
Musta värvi 16" valuveljed HOEDUS AERO, rehvid 205/55 R16; asendavad standardvelgi
17" valuveljed STRATOS, rehvid 205/50 R17; asendavad standardvelgi
17" valuveljed VOLANS, rehvid 205/50 R17; asendavad standardvelgi
Musta värvi 17" valuveljed PROPUS AERO, rehvid 205/50 R17; asendavad standardvelgi
18" valuveljed SIRIUS, rehvid 205/45 R18; asendavad standardvelgi
18" valuveljed VEGA, rehvid 205/45 R18; asendavad standardvelgi
Musta värvi 18" valuveljed VEGA AERO, rehvid 205/45 R18; asendavad standardvelgi
Ajutine varuratas, tungraud ja veljevõti
Ajutine varuratas; ainult koos 9VJ

q sisaldub varustuses

2014

6

2016

Kood

Active

q

Ambition
-

Elegance
-

5ML
PMB

-

0€

q

PMJ

-

220 €

-

PMT

-

-

0€

PMV

-

-

200 €

QQ1
QQ2
QQ4
WBA

-

200 €
200 €
200 €
450 €

200 €
200 €
200 €
510 €

PSA

-

1 510 €

790 €

PSH
Kood
PJF
PJK
PJJ
PJL
PJP
PJQ
PJR
PJU
PJW
PJV
PJA
PJC

Active

q

-

q

350 €
Ambition
-

490 €
490 €
680 €
780 €
780 €
960 €
-

q

220 €
Elegance
0€

0€
190 €
290 €
290 €
470 €
630 €
630 €
810 €

190 €
290 €
290 €
470 €
630 €
630 €
810 €

q

q

-

q

q
0€

– ei ole valikus antud varustusastmes

2018

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA
AUTOMARK EESTIS.
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TÕMBA ARGIPÄEVALE
SPORDIRIIDED SELGA
Hea disain sobib nii mõtete kui ka tunnetega. Nagu uue
SCALA puhul. Sportliku olemisega kompaktne luukpära
esindab ŠKODA disainikeele uut faasi, rõhutades samal ajal
margi tugevaid sidemeid omaenda traditsioonide ja ajalooga.

EESTVAADE
Iseloomulikud
väliskujunduselemendid
nagu radiaatorivõre koos
noolekujuliste esituledega
muudavad auto selgelt
eristuvaks ja annavad talle
tugeva isikupära. Esitulede
kristallimotiivid viitavad
Tšehhi klaasimeistrite
kunstile ja margi
kuulsusrikkale päritolule.
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MUSTAD KUJUNDUSELEMENDID
Et igapäevastesse sõitudesse rohkem sportlikkust ja isikupära lisada, võib SCALAle soovi korral tellida musta panoraam-katuseakna,
katusespoileri, üle tagaluugi ulatuva tagaakna ja pilkupüüdvad 18-tollised valuveljed Vega Aero, mis märkimisväärselt mõjutavad kogu auto
aerodünaamikat.
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PÜSI
RAMBIVALGUSES
Valgus valgustab, aga mitte ainult. See inspireerib.
Ainulaadsed esituled ja saldedad pikad tagatuled teevad
auto hetkega äratuntavaks. Integreeritud valgusdioodide
ja kristallimotiividega disain on täiuslik segu moodsast
tehnoloogiast ja Tšehhi traditsioonilisest klaasikunstist.

TÄIS-LED-TAGATULED
SCALAl on horisontaalse disainiga
tagatuled, kus tuttav C-kujuline
valgussignatuur on saanud moodsa
kuju. Selle kõrval on ka funktsionaalsus
täiuslik. Valiku tippvariant saab täisLED-tagatuled, kus esimest korda
ŠKODAl on kasutusel ka animeeritud
suunatuled. Need näitavad mitte
ainult juhi kavatsust pöörama hakata,
vaid lisavad kogu auto välimusele
dünaamilisust. Täis-LED tagalaternad
kuuluvad Elegance varustusastme
standardvarustusse ja on Ambitionile
saadaval lisavarustusena, 170 €.
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TÄIS-LED-ESITULED
Valiku tippvariandis on kasutusel eranditult LED-tehnika,
sealhulgas kurvitulede puhul. Täis-LED esilaternad on
Ambitionile saadaval lisavarustusena (890 €) ning kuuluvad
Elegance standardvarustusse. Päevatuledena toimivad
LEDribad esitulede ülaosas (kõigi varustusastmete
standardvarustuses) annavadki autole tema sportliku oleku.

SISU ON SEE,
MIS LOEB

DIGITAALNE NÄIDIKUPLOKK
Digitaalne näidikuplokk kuvab pardakompuutri näitusid
ja muud infot, näiteks navigatsiooniseadme oma. Viit
olemasolevat kuvaprofiili (pildil on moodne kujundus) saab
vahetada roolirattal asuvat nuppu VIEW vajutades. SCALA
digitaalse näidikuploki ekraan on 10,25-tollise diagonaaliga
ehk suurim kompaktsete luukpärade segmendis. Saadaval
lisavarustusena varustusastmetele Ambition ja Elegance,
hind 490 €.

SCALAsse sisenemine on samamoodi
muljetavaldav. Hästikorraldatud interjöör paistab
silma lihvitud disaini, erakordse ruumikuse ja
ultramoodsa digitaaltehnikaga.

MEELEOLUVALGUSTUS
Oma olemise saab veelgi hubasemaks ja mugavamaks
muuta mööda armatuurlauda kulgeva valge, kollase või
punase meeleoluvalgustusega. Digitaalse näidikuplokiga
varustatud sõidukites paneb see paika ka taustavalguse
värvuse. Meeleoluvalgustus on saadaval lisavarustusena
varustusastmetele Ambition ja Elegance, hind 200 €.
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STIIL JA FUNKTSIONAALSUS
SCALA interjööris hakkavad silma kvaliteetsed materjalid ja laitmatu koostetöö.
Istmekatete ja ehisosade lai valik võimaldab Sul anda oma autole kordumatu isikupära.
Meeldivat disaini täiendab eeskujulik funktsionaalsus. Armatuurlauda ja uksepaneele katab
spetsiaalne pehme materjal, mille pind meenutab kristallistruktuuri. See ainulaadne võte ei
lase esemetel libiseda ning saab tulevikus kõigi ŠKODAde ühiseks jooneks.
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ŠKODA CONNECT:
VÕTA INTERNETIMAAILM
ENDAGA KAASA
Püsi võrgus kõikjal, kuhu tee Sind viib. Pidev internetiühendus toob
Sinuni nii meelelahutust kui ka kasulikku teavet. Samuti pakub see
teel olles ööpäevaringset abi. ŠKODA CONNECT on Sinu värav
piiramatute sidevõimaluste maailma.

VIIMANE PARKIMISKOHT
Vaata, kus Su auto seisab – kasvõi teiselt
poolt maakera. ŠKODA Connect näitab
Sinu nutitelefonil parkimiskoha aadressi ja
parkimise algusaega.

ŠKODA CONNECT
See pakkumine sisaldab kahte tüüpi teenuseid. Online-teabeteenus edastab reaalajas liiklus- ja
muud infot, Care Connect-teenused aga keskenduvad turvalisusele ja abiandmisele, võimaldades
kaugjuurdepääsu sõidukile. Samuti pakuvad need vajadusel abiteenusi. Pakett Care Connect üheks
aastaks kuulub kõigi varustusastmete standardvarustuse hulka. Online-teabeteenus on saadaval
koos navigatsioonisüsteemiga Amundsen.
HÄDAABIKÕNE
Hädaolukorra puhul võtab
süsteem automaatselt SOSkõne. Laekonsoolis asuvat
punast nuppu vajutades saab
kõnet alustada ka käsitsi.
Hädaabikõne funktsioon
kuulub kõigi varustusastmete
standardvarustusse.

LUKUSTUS JA AVAMINE
See funktsioon võimaldab Sul oma
sõidukit ŠKODA Connecti rakenduse
abil lukustada ja avada mistahes kohast.
Näiteks kui Sa oma auto lukustamata
unustasid, saad seda oma nutitelefonilt,
kustahes Sa ise ka viibid.
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POOD
Tänu teabe- ja meelelahutussüsteemi
kaudu ligipääsetavale poele saad
osta andmesidepakette, laadida alla
online-teabeteenuse rakendusi (nagu
Ilmateade või Uudised) ja pikendada
oma ŠKODA Connecti litsentsi otse
oma autost.

SMARTLINK
Süsteem SmartLink (Škoda
ühenduvuspakett, mis toetab MirrorLinki,
Apple CarPlayd ja Android Autot)
võimaldab juhil turvaliselt kasutada
oma nutitelefoni sõidu ajal teabe- ja
meelelahutussüsteemi abil. Lisaks
ühilduvad kõik sõidukite jaoks turvaliseks
tunnistatud rakendused MirrorLinki, Apple
CarPlay ja Android Autoga. SmartLink
kuulub Elegance standardvarustusse ja
on teistele varustusastmetele saadaval
lisavarustusena.

ONLINE-LIIKLUSINFO
Värskeim info annab Sulle täiusliku
ülevaate eesseisvast reisist. Samuti
võimaldab see reageerida olukorra
muutustele, näiteks teetöödele,
avariidele või ummikutele. Kohalike
ohtude info hoiatab Sind võimalike
eesootavate ebamugavuste, näiteks
keerukate teeolude või piiratud
nähtavuse eest.

ONLINE-TEABETEENUSE
RAKENDUSED
Online-teabeteenuse rakendused
täiendavad autosiseseid
ühenduvusvõimalusi. Need
rakendused on poest allalaaditavad
teabe- ja meelelahutussüsteemi
abil. Näiteks rakendusega Ilmateade
saad lugeda oma hetkeasukoha või
suvalise muu koha üksikasjalikku
ilmateadet. (Meie veebilehelt saab
infot SmartLink ühilduvuse ja
kasutamistingimuste kohta.) Onlineteabeteenuse rakendusi uuendatakse
pidevalt ning aeg-ajalt lisatakse ka
uusi rakendusi.
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MÕISTUSEGA
AUTO
SCALA on varustatud terve hulga Simply Clever-funktsioonidega, mis
kõigi Sinu vajadustega hakkama saavad. Alates pagasi pealelaadimisest
ja haakekonksu kokkuklappimisest kuni siseruumi ümberkorraldamiseni
suurte ja väikeste esemete ärapaigutamiseks – tänu läbimõeldud Simply
Clever-lahendustele pole enam tarvis reisimise pärast pead valutada.
ALLAKLAPITAV
SELJATUGI
Eesmise kaasreisija
istme allaklapitav
seljatugi muudab
auto veelgi
mitmekülgsemaks
ning võimaldab selle
sisemuses vedada ka
tavalisest pikemaid
esemeid. Saadaval
lisavarustusena
varustusastmetele
Ambition ja Elegance,
hind 90 €.

HAAGISEKONKS
SCALAl on elektrilise
lukustussüsteemiga
kokkuklapitav
haagisekonks.
Haagisekonksu
vabastamise lüliti
asub pakiruumis.
Saadaval
lisavarustusena, hind
830 €.
PANIPAIK
VIHMAVARJULE
Nutikas panipaik ŠKODA
originaalvihmavarju tarvis
asub otse juhiukse sees.
Selle konstruktsioon
laseb veel välja voolata
ja jätab auto sisemuse
kuivaks. Vihmavari kuulub
Ambitioni ja Elegance
standardvarustuse hulka.
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ELEKTRIAJAMIGA TAGALUUK
Tagaluuk avaneb või sulgub kaugjuhtimispuldil või juhiuksel paikneva nupu
vajutamisel. Eriti käepärane on see halva ilma korral. Samuti saab tagaluugi
avanemise kõrgust oma vajadustele vastavaks seadistada. Tagaluugi
sulgemisnupp on olemas ka luugil endal. Elektriajamiga tagaluuk on saadaval
lisavarustusena varustusastmetele Ambition ja Elegance, hind 360 €.
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JÄÄKAABITS
Tankimisluugi siseküljele
kinnitatud jääkaabitsat saab
kasutada ka rehvimustri
sügavuse mõõtmiseks. See
kuulub kõigi varustusastmete
standard varustuse hulka.

PANIPAIGAD ESIUSTES
Esiukse avaras panipaigas on kummist kinnitusrihm
ja koht 1,5-liitrisele joogipudelile. Samasse saab
paigutada ka eemaldatava prügiurni.

AKNAPESUVEDELIKU MAHUTI
Aknapesuvedeliku juurdevalamisel ei lähe enam tilkagi
maha. Mahutile pääseb hõlpsasti ligi ning sellel on ka
integreeritud lehter..

TOPELTPÕHI
Pakiruumi topeltpõhi
kergitab pakiruumi põranda
laadimiskünnise tasemele,
hõlbustades peale- ja
mahalaadimist. Lisaks
moodustub topeltpõhja vahele
ka pilgu eest varjatud panipaik.
Pakiruumi topeltpõhi on
saadaval lisavarustusena, hind
150 €.
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TAGASI HOIDA
POLE TARVIS

Ära mõtle selle peale, mida kaasa võtta ja mida maha
jätta. Avarat, 467-liitrist pakiruumi saab tagaistmete
allaklappimisega kasvatada lausa 1410 liitrini ning see
on omas segmendis suurim. Lisaks leidub seal palju
võimalusi, mis Su asju sõidu ajal paigal hoiavad.

NAGID
Pakiruumi külgedel asuvad toekad nagid teevad kottide
vedamise lihtsamaks ja hoiavad neid hästi paigal.

PAKIVÕRGUD
Üks horisontaal- ja kaks vertikaalvõrku muudavad pakiruumi veelgi
universaalsemaks ning hoiavad esemed kindlalt paigal. Pagasikinnitusvõrgud
kuuluvad Ambitioni ja Elegance standardvarustuse hulka.

VÕRK PAKIRUUMI KATTE ALL
Võrk pakiruumi katte alumisel küljel sobib nende
esemete vedamiseks, mida Sa tahad teistest eraldi
hoida. Kinnitusvõrk pagasiruumi katte all kuulub
Ambitioni ja Elegance standardvarustuse hulka.

KAHEPOOLNE
PÕRANDAVAIP
Tavaliselt võib
vaiba elegantne
tekstiilkülg olla
ülemine, aga kui Sa
tahad vedada midagi
märga või porist,
saad vaiba ümber
pöörata ja kasutada
teist, kummikihiga
kaetud külge. Kahe
poolega pagasiruumi
matt on saadaval
lisavarustusena, hind
50 €.
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REISI KÕIGI
MUGAVUSTEGA

Mida iganes mugavus Sinu jaoks tähendab, SCALA
sisemuses on see olemas. Reisimine on lihtne tänu
sellistele nutikatele pisiasjadele nagu toitepesad ning
GPS-iga teabe- ja meelelahutussüsteem. Teisisõnu on
need mugavused, mida selles klassis keegi teine ei paku.
ISTMESOOJENDUS / USB
Külma ilmaga õpivad Sinu pere ja
sõbrad lugu pidama soojendusega
tagaistmetest. Kütte reguleerimiseks
on esiistmetevahelise käetoe
tagaküljel eraldi lüliti. Kaks USB-C
liidest võimaldavad laadida kõiki
mobiiltelefone. Tagumiste äärmiste
istmete soojendus ja USB-C liidesed
on saadaval lisavarustusena, hinnad
vastavalt 160 € ja 50 €.
TELEFONILAEGAS / USB
SCALA saab suurendatud
telefonilaeka, mis tagab
mobiiltelefonile võimendatud signaali
ja laeb sõidu ajal telefoni – kõik
juhtmevabalt. Laegas on mitte ainult
hästi ligipääsetav, vaid sobib ka
suure ekraaniga seadmetele. Kaks
keskkonsoolis paiknevat USB-C liidest
võimaldavad hõlpsasti ühendada
välisseadmeid ilma igasuguste
üleminekute ja adapteriteta. 2 USB-C
liidest esiistujatele kuuluvad Scala
standardvarustusse, juhtmevaba
laadimine on saadaval lisavarustusena,
hind 280 €.
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VÕTMETA AVAMIS-/LUKUSTAMIS- JA
KÄIVITUSSÜSTEEM KESSY
Auto saab varustada võtmeta avamis-/lukustamisja käivitussüsteemiga KESSY või selle lihtsustatud
variandiga, mis kannab nime Easy Start. Sel juhul on
roolisambal START/STOPP-nupp. KESSY kuulub Elegance
standardvarustusse, Ambitionile on see saadaval
lisavarustusena, hind 380 €. Easy Start on Ambitionile
saadaval lisavarustusena, hind 200 €.

KOKKUKLAPITAVAD PEEGLID
Küljepeeglid klapitakse automaatselt kokku sõiduki lukustamisel, see kaitseb neid
vigastamise eest. See funktsioon on saadaval Ambitionile ja Elegancele hinnaga
190 €.

KIIRUSHOIDIK
Saadaval on nii praktiline kiirushoidik kui ka täiuslikum
adaptiivne kiirushoidik (töötab kuni kiiruseni 210 km/h,
vaata peatükki Turvalisus). Kiirushoidik kuulub
varustusastmete Ambition ja Elegance standardvarustusse
ning on Active’le saadaval lisavarustusena, hind 180 €.
Adaptiivne kiirushoidik on lisavarustusena saadaval
Ambitionile ja Elegancele, hinnaga 400 €.

ŠKODA SOUND SYSTEM
ŠKODA poolt spetsiaalselt SCALA tarvis loodud helisüsteem võimaldab nautida
ülipuhast heli, nii muusika kui ka kõnena. Süsteemi kuuluvad kümme kõlarit, sealhulgas
keskkõlar armatuurlaua sees ja bassikõlar pakiruumis. Heli saab samuti seadistada
sõltuvalt autosviibijate arvust ja nende istumiskohtadest, valida on režiimid All, Front
ja Driver. Seadme summaarne väljundvõimsus on 405 W. Audiosüsteem on saadaval
varustusastmele Elegance, hinnaga 440 €.
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ELEKTRILISELT REGULEERITAV JUHIISTE
Et Sa end rooli taga eriti hästi tunneksid, pakume
Sulle elektriliselt reguleeritavat juhiistet. See
on saadaval lisavarustusena varustusastmetele
Ambition ja Elegance, hind 390 €.

SOOJENDUSFUNKTSIOONID
Esiklaasisoojendust, mis eemaldab kiiresti jäite või udu ning roolisoojendust juhitakse mõlemat teabe- ja meelelahutussüsteemist. Esiklaasi
soojenduse hinnaks on 190 €, roolisoojendusel 130 €, mõlemad saadaval varustusastmetele Ambition ja Elegance.

9,2-TOLLISE EKRAANIGA TEABE- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM AMUNDSEN
Meeldivat disaini täiendab ka eeskujulik funktsionaalsus. Uue põlvkonna teabe- ja
meelelahutussüsteemil on armatuurlaua ülaossa, otse juhi vaatevälja paigutatud
ekraan. Puutetundliku ekraani alaservas on ergonoomiline randmetugi, mis hõlbustab
seadme kasutamist. Lisaks toetab süsteem ka viipejuhtimist. Navigatsioonisüsteem
Amundsen on saadaval varustusastmetele Ambition ja Elegance, hind vastavalt
1530 € ja 1420 €.
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MEIE KAITSEME
SINU SELJATAGUST

Mistahes seikluse võid ette võtta täie
kindlustundega. Uuel SCALAl on rohkelt
juhiabisüsteeme, mis toetavad Sind sõidu
ajal, abistavad parklas manööverdamisel ja
suudavad isegi kokkupõrkeid ära hoida.

ÜMBERREASTUMISE ABISÜSTEEM
Ümberreastumise abisüsteem kasutab auto taha ja küljele jääva ala jälgimiseks tagakaitserauas paiknevaid radariseadmeid, mis suudavad kuni
70 meetri kauguselt tuvastada teisi autosid ja isegi jalgrattureid. Ümbritsevate sõidukite kiiruse ja kauguse põhjal otsustab süsteem, kas juht
vajab hoiatamist. Süsteem on saadaval lisavarustusena varustusastmetele Ambition ja Elegance, hind 440 €.

TAGANTLÄHENEVA
SÕIDUKI HOIATUS
See on ümberreastumise
abisüsteemi osa ja kasutab
samu radariseadmeid, aidates
Sul halva nähtavusega
parkimiskohalt turvaliselt välja
tagurdada. Süsteem suudab
ohu korral isegi automaatselt
pidureid rakendada.
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PARKIMISANDURID
SCALAga
manööverdamine
on lihtsam tänu esija tagakaitserauda
integreeritud
parkimisanduritele,
mis jälgivad auto
kaugust mistahes
takistustest.
Parkimisandurid
kuuluvad Elegance
standardvarustusses
ning on teistele
varustusastmetele
saadaval hinnaga
alates 340 €.

MANÖÖVERDUSABI SÜSTEEM
Parkimisandureid kasutades
tagab see süsteem kaitse sõiduki
vahetus läheduses paiknevate
takistuste eest (kiirusel kuni 10
km/h). Takistuse avastamisel
rakendab süsteem pidureid,
sõltuvalt auto kiirusest ja
takistuse kaugusest. Süsteem
kuulub parkimisandurite
paketti, mis on Elegance
standardvarustuses ning teistele
varustusastmetele saadaval
hinnaga alates 340 €.

PARKIMISABISÜSTEEM
Parkimisabisüsteem vabastab Sind igasugusest peavalust parkimisel. Süsteem valib ise välja sobiva parkimiskoha, olgu see
sõidusuunaga paralleelselt või risti. Saadaval varustusastmetele Ambition ja Elegance, hinnaga vastavalt 950 € ja 620 €.
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SÕIDUSUUNAS AUTO LÄHIÜMBRUST JÄLGIV RADARISÜSTEEM JA JALAKÄIJATE TUVASTUSSÜSTEEM
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem kasutab esivõres paiknevat radariseadet ning on mõeldud eesliikuva sõiduki kauguse jälgimiseks,
sisaldades ka hädapidurdusfunktsiooni. SCALA sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivat radarisüsteemi täiendab jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteem,
mis hoiatab juhti helisignaaliga, märgutulega ja ka kerge pidurdusimpulsiga. Radarisüsteem kuulub kõikide Scalade standardvarustuse hulka.
AUTOMAATNE
VALGUSTUSE
ABISÜSTEEM
Automaatne
valgustuse
abisüsteem lülitab
kaugtulesid
automaatselt
sisse ja välja,
tõstes korraga
nii turvalisust
kui ka mugavust.
Süsteem kuulub
Ambitioni
ja Elegance
standardvarustuse
hulka.
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ADAPTIIVNE
KIIRUSHOIDIK
Esivõres asuvat
radariseadet
kasutades
täiendab see
abisüsteem
kiirushoidikut ja
hoiab turvalist
pikivahet
eessõitjaga
kiirusel kuni 210
km/h. Adaptiivne
kiirushoidik on
lisavarustusena
saadaval
Ambitionile
ja Elegancele,
hinnaga 400 €.

SÕIDURAJAL PÜSIMISE ABISÜSTEEM
Sõidurajal püsimise abisüsteem suudab Sinu auto alati õigel sõidurajal hoida. Abisüsteem kuulub kõikide Scalade standardvarustusse.
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VARJATUD
IHUKAITSJAD
Äärmuslikes olukordades, kui juht enam aktiivselt sündmuste käiku mõjutada ei saa,
asuvad tegevusse sõiduki passiivturvalisuse elemendid, näiteks turvapadjad.
Turvapatju saab Sinu autosse paigaldada kuni üheksa. Standardvarustuses 7 turvapatja,
Ambition ja Elegance’l võimalik lisavarustusena lisada tagumised turvapadjad.

EESMISED TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooliratta
keskmes, kaasreisija oma aga
armatuurlauas. Viimast saab välja
lülitada puhuks, kui esiistmele
paigaldatakse lapseiste.
Kuuluvad kõikide Scalade
standardvarustusse.

PEATURVAPADJAD
Rakendumisel moodustavad peaturvapadjad seina, mis
kaitsevad reisijaid peavigastuste eest. Peaturvapadjad
kuuluvad kõikide Scalade standardvarustusse.
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PÕLVETURVAPADI
Roolisamba
all paiknev
turvapadi
kaitseb juhi
põlvi ja sääri.
Põlveturvapadi
kuulub kõikide
Scalade
standardvarustusse.

KÜLGTURVAPADJAD
EES JA TAGA
Need neli turvapatja
kaitsevad reisijate
vaagnapiirkonda
ja rinnakorvi
küljelt tuleva löögi
korral. Eesmised
külgturvapadjad
kuuluvad
kõikide Scalade
standardvarustusse,
tagumised
külgturvapadjad
on saadaval
lisavarustusena
Ambitionile ja
Elegancele hinnaga
450 €.
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VÕIMAS, MITTE
VÕIMUAHNE

Vaikne, paindlik, töökindel ja säästlik – need
sõnad kirjeldavad kõiki SCALAle pakutavaid
mootoreid. Vahet pole, kas eelistad bensiinivõi diiselmootorit, Sinu SCALA on alati
toimekas luukpära.

MOOTORID
Meie pakkumine sisaldab eeskujuliku kiirenduse ja suure
pöördemomendiga bensiinimootoreid võimsusega 70 kW*,
85 kW ja 110 kW ning 85 kW diiselmootorit, mis paistab
silma erakordselt väikese kütusekuluga. Sõltuvalt valitud
mootorist on saadaval 6-käiguline manuaalkäigukast või
7-käiguline DSG.

SÕIDUREŽIIMI VALIK
Keskkonsoolis asuv sõidurežiimi valiku nupp pakub
võimalust valida nelja režiimi vahel: Eco, Normal, Sport
ja Individual. Kui sõiduk on varustatud madaldatud
reguleeritava sportveermikuga, saab samast valida veermiku
Sport- ja Normal-režiimi vahel. Saadaval lisavarustusena
Ambitionile ja Elegancele, hinnaga 110 €.
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* alates 28. nädalast

DSG JUHTIMINE
7-käigulist DSG-automaatkäigukasti saab
mugavalt juhtida multifunktsionaalroolilt.
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ACTIVE

Active-versiooni põhivarustusse kuuluvad seitse turvapatja, sõidusuunas
auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist, sõidureas püsimise
abisüsteem Lane Assistant, LED-päevasõidutuled, nahkrool, käetugi
esiistmete vahel, kaugjuhtimisega kesklukustus, must-valge Maxi DOTnäidik, 6,5-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutussüsteem Swing, kaks
USB-liidest ja palju muud.

INTERJÖÖR
ACTIVE
BLACK
Tekstiilistmekatted

INTERJÖÖR
ACTIVE
BLACK
Tekstiilistmekatted

GRAINED GREY-EHISOSAD /
MUSTAD EHISLIISTUD
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AMBITION

Ambition-versiooni põhivarustusse kuuluvad lisaks Active
varustusele veel kaug- ja lähitulede automaatne lülitus,
udutuled ees, alarm, multifunktsionaalne rool, kiirushoidik,
vihmavarjupanipaik koos ŠKODA vihmavarjuga, prillilaegas,
võrktaskud esiistmete seljatoe siseküljel, 16-tollised
valuveljed ja palju muud.

INTERJÖÖR
AMBITION
RED
Tekstiilistmekatted

INTERJÖÖR
AMBITION
RED
Tekstiilistmekatted

BLACK DOTS-EHISPANEELID /
PUNASED EHISLIISTUD

SILVER HAPTIC-EHISPANEELID /
MUSTAD EHISLIISTUD

GRAINED BLACK-EHISPANEELID /
MUSTAD EHISLIISTUD
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ELEGANCE

Elegance-versiooni põhivarustusse kuuluvad lisaks Ambitioni varustusele
veel Full-LED esi- ja tagatuled, võtmeta avamis- ja käivitussüsteem KESSY,
kahetsooniline automaatne kliimaseade Climatronic, tagumised parkimisandurid, tekstiilist jalamatid, 8-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutussüsteem Bolero koos SmartLink ja Bluetoothiga ning palju muud.

INTERJÖÖR
ELEGANCE
BLACK
Tekstiil-/
Suediaistmekatted

INTERJÖÖR
ELEGANCE
BLACK
Tekstiil-/
Suediaistmekatted

LATTICE GREY-EHISPANEELID /
PRUUNID EHISLIISTUD
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BEIGE BRUSHED-EHISPANEELID /
KROOMITUD EHISLIISTUD

COPPER BRUSHED-EHISPANEELID /
KROOMITUD EHISLIISTUD

DYNAMIC

Pakett Dynamic, mis on lisavarustusena saadaval Ambition- ja
Elegance-versioonidele (hinnad vastavalt 450 € ja 510 €),
sisaldab sportistmeid, sportlikku multifunktsionaalrooli,
roostevabast terasest pedaalikatteid ja musta laepolstrit.

INTERJÖÖR
ELEGANCE
DYNAMIC
Tekstiil-/
Suediaistmekatted

INTERJÖÖR
ELEGANCE
DYNAMIC
Tekstiil-/
Suediaistmekatted

BLACK DOTS-EHISPANEELID /
PUNASED EHISLIISTUD
(Ambition-versioonile)

SILVER HAPTIC-EHISPANEELID /
MUSTAD EHISLIISTUD
(Ambition-versioonile)

BLACK DOTS-EHISPANEELID /
KROOMITUD EHISLIISTUD
(Elegance-versioonile)
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Beež Elegance (tekstiil/Suedia),
hind 120 €.

Beež Elegance (nahk/kunstnahk/Suedia),
hind 760 €.

Must Elegance (tekstiil/Suedia),
hind 0 €.

Must Ambition/Elegance
(nahk/kunstnahk/Suedia),
hind vastavalt 960 € ja 760 €.

Must Ambition (tekstiil)

Punane Ambition (tekstiil)

Must Active (tekstiil)

Ambition/Elegance-sportistmed (tekstiil/
Suedia), hinnad vastavalt 450 € ja 510 €.

ISTMEKATTED

KEREVÄRVID

MOON WHITE
METALLIKVÄRV 430 €

BRILLIANT SILVER
METALLIKVÄRV 430 €

STEEL GREY
TAVAVÄRV 290 €

QUARTZ GREY
METALLIKVÄRV 430 €

VELVET RED
METALLIKVÄRV 790 €

CORRIDA RED
TAVAVÄRV 290 €

TITAN BLUE
METALLIKVÄRV 430 €

RALLYE GREEN
METALLIKVÄRV 430 €

RACE BLUE
METALLIKVÄRV 430 €

ENERGY BLUE
STANDARDVÄRV

MAPLE BROWN
METALLIKVÄRV 430 €

MAGIC BLACK
METALLIKVÄRV 430 €

Saadaval alates 2019. aasta augusti teisest poolest.

CRYSTAL BLACK
METALLIKVÄRV 790 €

CANDY WHITE
TAVAVÄRV 290 €

Saadaval alates 2019. aasta oktoobri teisest poolest.
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VELJED
18-tollised valuveljed VEGA AERO,
mustad/hõbedased, poleeritud. Saadaval
lisavarustusena varustusastmetele Ambition
ja Elegance, hind 810 €.

18-tollised valuveljed VEGA. Saadaval
lisavarustusena varustusastmetele Ambition
ja Elegance, hind 630 €.

18-tollised valuveljed SIRIUS. Saadaval
lisavarustusena varustusastmetele Ambition
ja Elegance, hind 630 €.

16-tollised valuveljed HOEDUS AERO,
mustad/hõbedased, poleeritud. Saadaval
lisavarustusena, hind Active’le 680 €,
Ambitionile ja Elegancele 190 €.

16-tollised valuveljed ORION.
Standardvarustuses varustusastmel
Ambition, lisavarustusena saadaval
varustusastmetele Active (490 €) ja
Elegance (0 €).

16-tollised valuveljed ALARIS.
Standardvarustuses varustusastmel
Elegance, lisavarustusena saadaval
varustusastmetele Active (490 €) ja
Ambition (0 €).

17-tollised valuveljed PROPUS AERO,
mustad/hõbedased, poleeritud. Saadaval
lisavarustusena, hind Active’le 960 €,
Ambitionile ja Elegancele 470 €.

17-tollised valuveljed VOLANS. Saadaval
lisavarustusena, hind Active’le 780 €,
Ambitionile ja Elegancele 290 €.

17-tollised valuveljed STRATOS. Saadaval
lisavarustusena, hind Active’le 780 €,
Ambitionile ja Elegancele 290 €.

16-tollised terasveljed TECTON ilukilpidega.
Standardvarustuses varustusastmel Active.
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ŠKODA
ORIGINAALTARVIKUD

Tarvikud pole sugugi pelgalt moevidinad. ŠKODA
Originaaltarvikutega saate muuta oma autot
praktilisemaks ja turvalisemaks ning kohandada sõidukit
paremini isiklike vajaduste ja soovidega. ŠKODA
esindustes pakutavad originaaltarvikud ja lisavarustus.

SMART HOLDER – RIIDEPUU
Riidepuu saab kinnitada esiistmete peatoe külge ja see
on erakordselt praktiline tarvik eriti neile, kes peavad
tööle sõitma ülikonda kandes.
(3V0061128 + 000061127F) €36 (paigaldusega €49)
KOERA TURVAVÖÖ
Kui üks Sinu pidevaid reisijaid on koer, soovitame auto varustada
spetsiaalse turvavööga (suurused S kuni XL).
Alates 88€, vastavalt koera suurusele

SMART HOLDER - HOIDIK MULTIMEEDIASEADMELE
Välisseadme hoidiku saab samuti kinnitada esiistmete
peatoe külge ning tagaistujad oskavad seda kindlasti
kõrgelt hinnata.
(3V0061128 + 3V0061129) €38 (paigaldusega €50)

TAGAISTMETE KAITSEKATE
Praktiline kate ei lase auto sisemusel määrduda
ning kaitseb seda kahjustamise eest.
€166 (paigaldusega €178)

SMART HOLDER – NAGI
Käekotid või seljakotid ei pea ilmtingimata tagaistet enda
alla võtma. Riputa need parem esiistme seljatoe külge
kinnitatud nagi otsa.
(3V0061128 + 3V0061126) €16 (paigaldusega €28)

37

JALGRATTAHOIDIK
KATUSELE
Alumiinium- või
süsinikprofiilidest
valmistatud lukustatava
jalgrattahoidiku saab
turvaliselt kinnitada
katuseraami külge.
(000071128P) €174
(paigaldusega €186)

LAHTIVOLDITAV
PAKIRUUMI PÕHJAMATT
Kahepoolse (kumm/
tekstiil) lahtivolditava
põrandamatiga saad
laadimise ajaks katta
tagakaitseraua, et
säästa seda mustuse ja
kriimustamise eest.
(657061210) €69
(paigaldusega €81)

TEKSTIILJALAMATID
PRESTIGE –
PRUUNID
Pruunide
dekoratiivõmblustega
kvaliteetsed
tekstiiljalamatid
sobivad ideaalselt
Copper Brushedehispaneelidega
interjööri.
(657061270B) €60
(paigaldusega €72)
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ILMASTIKUKINDLAD
JALAMATID –
PUNASED
Kummist jalamatid
aitavad teil auto
sisemust puhtana
hoida. Neid saab
hõlpsasti autost
välja võtta ja puhtaks
raputada või pühkida.
(657061502B +
657061512A) €48
(paigaldusega €71)

ŠKODA LISAVARUSTUSENA
PAKUTAVAD VELJED
18-tollised hõbedased
valuveljed BLADE
1tk (654071498D 8Z8) €271

18-tollised antratsiidivärvi
valuveljed BLADE
1tk (654071498E HA7) €284

18-tollised mattmustad
valuveljed BLADE
1tk (654071498C ZG6) €284

17-tollised hõbedased
valuveljed MESSA
1tk (654071497C 8Z8) €237

17-tollised antratsiidivärvi
valuveljed MESSA
1tk (654071497D HA7) €249

17-tollised mustad
valuveljed MESSA
1tk (654071497B FL8) €249
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PAKETT WHEEL CARE & STYLE
Auto rattad on nagu jalatsid. Pole vahet kas Sinu ŠKODA
„kingad“ on stiilsed, sportlikud või lihtsalt funktsionaalsed,
pakett WHEEL CARE & STYLE pakub hulgaliselt tooteid, mille
abil need veel pilkupüüdvamaks ja täiesti ainulaadseks muuta.

POLDIKATTED
Meie pakkumine sisaldab
ka dekoratiivseid
rattapoldikatteid
nii tavalistele kui ka
turvapoltidele.
(1Z0071215*) €19
(paigaldusega €30)

DEKORATIIVSED VENTIILIKÜBARAD
ŠKODA logo rehviventiili kübaratel teeb
Sinu auto pisiasjadeni stiilseks.
(000071215C) €28 (paigaldusega €40)

RATTAKATETE
KOMPLEKT
Kvaliteetsest
polüestermaterjalist
rattakatted lihtsustavad
rataste transporti ja
käsitsemist.
(000073900B) €37
(paigaldusega €49)
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ŠKODA GARANTII
Kõigil Škoda mudelitele kehtib üle-euroopaline tehase
garantii 4 aastat või 120 000 km.
Garantiid on võimalik pikendada 390 € eest kuni 5 aasta või 150 000km .

ŠKODA PIKENDATUD GARANTII
Kvaliteet ja usaldusväärsus on peapõhjused, mis Sul tasub ŠKODAt eelistada. Need omadused iseloomustavad mitte ainult uusi ŠKODA autosid,
vaid ka ŠKODA hooldust. ŠKODA pikendatud tehasegarantiiga saad oma sõidunaudingut pikendada neljalt aastalt viie aasta või
150 000 kilomeetrini ning vältida ootamatuid remondikulusid.
ŠKODA pikendatud garantiiga kaasnevad järgmised hüved:
E i mingeid erandeid. ŠKODA pikendatud garantii sarnaneb 4-aastasele tehasegarantiile. Remonditööd tehakse eranditult ŠKODA
teeninduspartneri juures.
Võid olla kindel, et seejuures kasutatakse ainult värskeimat tehnilist infot ja uusimaid protsesse.
K indlustatud on ŠKODA Originaalvaruosade kasutamine remondi käigus.
O ma autot uue vastu vahetades võid loota paremat hinda.
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ŠKODA MOBIILSUSGARANTII
Mõnikord tekib siiski ootamatuid olukordi ning rikke korral võid Sa abi vajada. Škoda mobiilsusgarantii annab Sulle kindluse,
et jõuad sihtkohta isegi siis, kui autol peaks rike tekkima.
Sõidukirikke korral saad helistada ŠKODA teeäärse abi teenistusele, mis annab Sulle parimat võimalikku nõu ja
professionaalset abi. See töötab 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas.
ŠKODA autoabi abi pakub järgnevaid teenuseid:
Juhendamine telefoni teel
ŠKODA autoabi tehnilise rikke korral
A uto ja selle reisijate pukseerimine lähima ŠKODA teeninduspartneri juurde, kui riket ei õnnestu kohapeal kõrvaldada
K õrgema prioriteediga remonditööd ŠKODA teeninduspartneri juures
K ui remonti ei õnnestu lõpetada rikke tekkimise päeval, pakub ŠKODA teeninduspartner või ŠKODA autoabi järgmisi
võimalusi:
a) Asendusauto kuni kolmeks päevaks
b) Ööbimine reisijaile üheks ööks
c) A lternatiivne transport (rong või buss, linnades ka takso)










Kõiki neid teenusi pakutakse tasuta 2 aastat. Konkreetse turu teenuste ulatuse määrab maaletooja.
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SCALA CNG HÜBRIID
Mida rohkem sõidate, seda keskkonnahoidlikum olete. Ehkki välimuselt
sarnane teiste Scala mudelitega, on see auto varustatud automaatse
ümberlülitusega kahe kütusesüsteemi vahel. Surumaagaas (CNG) ei ole
üksnes keskkonnahoidlik ja eelarvesõbralik. CNG-autoga sõites saate
nautida ka vaiksemat ja sujuvamat mootoritööd.
Scala CNG HÜBRIID hind alates 17 800 €, tootmine algab detsembris 2019.

CNG (COMPRESSED NATURAL GAS) –
looduslik surugaas koosneb peamiselt metaanist (u 98%
mahust), süsivesinikest C2 – C8 (alla 1%), süsinikdioksiidist
ja lämmastikust (alla 1%). See on tavakütustest
keskkonnasõbralikum ning võrreldes naftaga on CNG varud
maardlates u. kaks korda suuremad. Täna on üle maailma
kasutusel u. 11 miljonit CNG-autot rohkem kui 80. maal.
CNG on odav ja keskkonnasõbralik, kõrge oktaanarv
(128) võimaldab mootoril töötada sujuvamalt ja
vaiksemalt. CNG´d loetakse ohutuimaks autokütuseks,
lekete avastamiseks lisatakse gaasile lõhnaainet
(etüülmerkaptaani). Selle lõhn on tuntav, kui gaasi
kontsentratsioon ületab 1%. Erinevalt LPG-st on CNG
õhust kergem ja haihtub lekke korral õhku.
Võimalik kütusesääst kuni 50%.

CNG-AUTODE HOOLDUS
Hoolduste hinnad ei erine võrreldes tava
Scala hoolduse hindadega.
Iga 2 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG täitemehhanismi ja tihendeid
• kontrollitakse torustikke ja toitesüsteemi
Iga 4 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG-paake
Iga 20 aasta tagant:
• vahetatakse CNG paagid
Autodel ei muutu tehnoülevaatuse nõuded. Autodel
ei muutu ka garantiitingimused. Võimalik üle Euroopa
kehtivat tehasegarantiid pikendada 5 a./150 000 km
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1 MÄO
1
1 JÕGEVA

1

TÜRI PÕLTSAMAA
PÄRNU
2

CNG
TANKLA

RAKVERE

NARVA

1

LIHULA

KURESSAARE

1

RAPLA

MÄRJAMAA

1

1

1

1

1 3

VILJANDI

TARTU

1 HÄÄDEMEESTE
1 VALGA

1 1

VÕRU

RAJATAV
CNG TANKLA
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KUI NAUTISID LUGEMIST, SIIS KUJUTA ETTE,
KUIDAS VEEL SÕITA ON.
HELISTA MEILE PROOVISÕIDU KOKKULEPPIMISEKS
MyŠKODA rakendus
Sinu isiklik teekaaslane. My ŠKODA rakenduse
osa on interaktiivne abiline PAUL, kes on
valmis Sind abistama mitte ainult auto juures,
vaid ka sinu päeva korraldamisel.

ŠKODA Connect rakendus
Naudi täielikku kontrolli oma auto üle. Laadi alla
ŠKODA Connecti rakendus ja saad pideva juurdepääsu
kõigile auto vajalikele funktsioonidele, olgu nendeks
siis sõiduandmed, sõiduulatus, marsruudi kavandamine
või isegi koht, kuhu auto viimati pargitud sai.

KÜTUSEKULU NÄIDISTABEL
Mootor / käigukast
kW/Hj
Kütuse liik
Keskmine kütusekulu, l/100 km

1.0 TSI / 6-k. man.

1,5 TSI / 7-k. - aut.

1,6 TDI / 6-k. man.

1,6 TDI / 7-k. - aut.

85 / 115
Bensiin
5,0

110 / 150
Bensiin
5,0

85 / 115
Diisel
4,2

85 /115
Diisel
4,1

2 569 €
3 425 €
4 281 €
5 137 €
5 993 €
6 849 €
7 706 €
8 562 €
9 418 €
10 274 €
11 130 €

2 507 €
3 343 €
4 179 €
5 015 €
5 850 €
6 686 €
7 522 €
8 358 €
9 194 €
10 029 €
10 865 €

Kilomeetrid

Rahakulu kütusele

45 000
60 000
75 000
90 000
105 000
120 000
135 000
150 000
165 000
180 000
195 000

Rahakulu kütusele
3 148 €
4 197 €
5 246 €
6 296 €
7 345 €
8 394 €
9 443 €
10 493 €
11 542 €
12 591 €
13 640 €

3 215 €
4 287 €
5 359 €
6 431 €
7 502 €
8 574 €
9 646 €
10 718 €
11 789 €
12 861 €
13 933 €

Kütusekulu arvutamisel on aluseks võetud 16.04.2019 kehtinud bensiini ja diiselkütuse keskmine hind (bensiin 1,429 EUR/L, diisel 1,389 EUR/L) ja
tootja tehase tehnilistes andmetes avaldatud keskmisi kütusekulu näitajaid.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot.
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.
Hinnakiri kehtib alates 16.04.2019. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud
informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist
on soovituslike jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat
läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi
24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete,
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud
ŠKODA partneriga.

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:
ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee,
auto@skoda.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee
www.skodalaagri.ee
facebook.com/skodaeesti
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ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee
Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee • www.skoda.ee
Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee • www.skoda.ee
instagram.com/skodaeesti

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45, 71008
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee
www.folkauto.ee
ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee

WWW.SKODA.EE

