ŠKODA

RAPID

Soodne

Turvaline

Madalaimad
pidamiskulud*

Euro NCAP

RAPID HINNAKIRI
Mootor, töömaht

Võimsus kW/hj

Käigukast

1.0 TSI

70 / 95

5-k. manuaal

Kuumakse
1.0 TSI

81 / 110

6-k. manuaal

Kuumakse
1.0 TSI DSG

81 / 110

7-k. automaat

Kuumakse

Active

Ambition

Elegance

13 500 €

14 600 €

15 600 €

134 €

145 €

155 €

14 400 €

15 400 €

16 400 €

143 €

153 €

163 €

16 000 €

17 000 €

18 000 €

159 €

169 €

179 €

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud
eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
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Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 6.

%

SISSEMAKSE

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 Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45, 71008
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee
www.skodalaagri.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee

SAADAVAL

Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee
ŠKODA Eesti
mobiilirakendus

facebook.com/
skodaeesti

instagram.com/
skodaeesti

WWW.SKODA.EE

KOMPLEKTEERI OMA RAPID:

RAPID
TEHNILISED ANDMED

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Mootor

1.0 TSI

1.0 TSI

Kütus

bensiin

bensiin

bensiin

Silindrite arv, töömaht, cm3

3 / 999

3 / 999

4 / 1395

70 / 95

81 / 110

92 / 125

Võimsus, kW/hj
Suurim pöördemoment, Nm,

1/min

puhul

1.4 TSI DSG

160 / 1500 - 3500

200 / 2000 - 3500

200 / 1400 - 4000

Käigukast

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

6-k. man.

7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km/h

187 (189)

200

208

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h

11,0 (11,3)

9,8

9,0

Kütusekulu linnas, l/100km

5,2* / 5,3 (5,4* / 5,5)

5,4* / 5,5

6,1* / 6,2

Kütusekulu maanteel, l/100 km

3,9* / 4,0 (4,0* / 4,1)

3,9* / 4,0

4,1* / 4,2

Keskmine kütusekulu, l/100 km

4,4* / 4,5 (4,5* / 4,6)

4,5* / 4,6

4,8* / 4,9

Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km)

101* / 103 (105* / 107)

104* / 106

113* / 115

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)

1 170 / 1 265 (1 204 / 1 299)

1 236 - 1 331

1 190 / 1 285

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)

535 - 440

Täismass, kg

1 630 (1 664)

1 650

1 696

Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg

1 000 / 580 (600)

1 100 / 590

1 200 / 610

Pikkus/laius/kõrgus, mm

4 483 / 1 706 / 1 461-1 488

Pöörderingi läbimõõt, m

10,2

Teljevahe, mm (täismassi korral)
Rööbe, ees/taga mm

2 589
1 463 / 1 500

1 457 / 1 494

Kliirens, mm

136

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm

143

Pakiruumi maht (ilma varurattata), l
Pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l
Kütusepaagi maht, l

()
*

1 457 / 1 494

550
1 490
55

– andmed DSG-automaatkäigukastiga;
– vähendatud veeretakistusega rehvidega H2U

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 uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, mis võivad olla varasemate
andmetega võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused.
WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue 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
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KOMPLEKTEERI OMA RAPID:

AUTO VARUSTUS

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Turvalisus
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk,
põrandamatid)
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamisvõimalusega
Külgturvapadjad eesistujatele
Peaturvapadjad/turvakardinad
Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti turvavööd eesistujatele
Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõigil istmetel
Lapseistme kinnitusaasad ISOFIX tagumisel istmel
Elektrooniline juhitavuskontroll ESC (ABS-pidurid, MSR mootoriga pidurdamise regulatsioon,
ASR veojõukontroll, EDL elektrooniline diferentsiaalilukk, HBA hüdrauliline pidurdusassistent,
TSA järelhaagise stabiilsuskontroll)
Rehvirõhu monitooring
Immobilisaator ja VIN kood esiklaasi all
Kinnitamata turvavöö hoiatustuli juhile ja kõrvalistujale
Lisastopptuli tagaakna ülaservas
Nõlvaltstardiabi (standardis automaatkäigukastiga)
Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem, automaatse aeglustamise ja
pidurdusega ohu korral; ainult koos raadio või navigatsiooniseadmega RAH/RAI ja kroompaketiga
4ZG/4ZH
Juhi väsimust tuvastav süsteem; ainult koos raadioga Swing või navigatsioonisüsteemiga RAH/
RAI
Tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga + võtmest juhitav kesklukustus (2 kokkuklapitavat võtit);
ainult koos raadioga Swing RAH
Halogeenesilaternad koos päevasõidutuledega
Halogeenesilaternad koos LED - päevasõidutuledega
Vihmasensor, Coming/Leaving Home funktsioon, automaatselt tumenev salongipeegel; ainult
koos raadioga Swing või navigatsioonisüsteemiga Amundsen RAH/RAI
Easy Light Assistant: valgusandur, tulede automaatne lülitus, Coming Home/Leaving Home
funktsioon (peale autouste lukustamist jäävad auto välised tuled mõnekümneks sekundiks
ümbrust valgustama)
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/
välja vastavalt liiklusoludele, sisaldab ka automaatselt tumenevat salongipeeglit ja vihmasensorit;
ainult koos raadioga Swing RAH või navigatsiooniseadmega Amundsen RAI
Bi-Xenon esilaternad
Udutuled ees
Tumedaks toonitud, kurvifunktsiooniga udutuled ees
Tumedaks toonitud tagatuled
LED-tagatuled
Mugavus ja funktsionaalsus
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit (1 kokkuklapitav võti)
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga
Elektriaknad ees
Elektriaknad ees ja taga
Elektriliselt seadistatavad, soojendusega küljepeeglid
Konditsioneer CLIMATIC
Automaatne kliimaseade "CLIMATRONIC"
Püsikiirushoidik
Tagumised parkimisandurid
Parkimisandurid ees ja taga; ainult koos RAH/RAI
Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio
või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega; ainult koos klaasipühkijaga tagaaknal
8M1, raadio või navigatsiooniseadmega RAH/RAI; raadio korral tuleb lisada ka käed-vabad
telefonisüsteem PT1
Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite düüsid)
Soojendusega esiistmed ja tagumised äärmised istmed, soojendusega klaasipesurite düüsid,
käetugi esiistmete vahel
5% toonitud aknaklaasid ees, taga ja külgedel
SunSet: tumedaks toonitud (35%) aknad alates B-piilarist
Kolme kodaraga rool (kahes suunas reguleeritav)
3-kodaraga nahkrool, nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob
3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio juhtimisega, nahkkattega käigukangi ja käsipiduri
hoob; ainult koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5

q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

Kood

Active
449 €

Ambition
449 €

Elegance
449 €

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q

q
q
q
q

UG1
6K2

70 €
-

70 €
280 €

70 €
280 €

EM1

-

40 €

40 €

PDB

230 €

230 €

230 €

q

-

-

q

q

PWH

-

280 €

225 €

PR1

30 €

30 €

30 €

PWJ

-

420 €

360 €

PWT
PWR
8WS

190 €
-

490 €

490 €

q

q

120 €

120 €

q

q

q

8SP
Kood
PDG
PDH
PDJ

Active

130 €
Ambition

130 €
Elegance

PHZ

170 €

q

q

q

-

420 €
590 €

420 €
590 €

q

q
q
q
q

q
q
q

420 €

q
q

PHE
PHB
8T2
7X1
7X2
KA1

170 €
330 €
620 €
-

q

q
q

330 €
620 €
250 €

330 €
620 €
250 €

PWP
PWU

200 €
470 €

q

q

160 €

160 €

PH1
PH6

q

q

q

140 €

q

140 €
-

PL1
PL2

210 €
-

100 €

140 €
-

q

-
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KOMPLEKTEERI OMA RAPID:

AUTO VARUSTUS

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

Mugavus ja funktsionaalsus
3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, nahkkattega käigukangi ja
käsipiduri hoob; ainult koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5 ja käed-vabad telefonisüsteemiga PT1/RAI
3-kodaraga sportrool raadio juhtimisega roolilt; ainult koos sportpaketi WBB ja Maxi Dot
infoekraaniga 9S5
3-kodaraga sportrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt; ainult koos sportpaketi WBB, Maxi
Dot infoekraaniga 9S5 ja käed-vabad telefonisüsteemiga PT1/RAI
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
Esilaternate valgusvihu kõrguse reguleerimisvõimalus
Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus
Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus
Salongivalgustid ees ja taga (laes keskel)
2 lugemislampi ees (juhile ja kõrvalistujale)
Peegel kõrvalistuja päikesesirmis
Tagaklaasi soojendus
Kindalaegas
Valgustusega kindalaegas, Climatronicu olemasolul ka jahutusega
Panipaigad uksepaneelides ees ja taga, pudelihoidjatega (ees 1,5 l, taga 0,5 l)
Taskud esiistmete tagakülgedel
Salongi lakke paigaldatud prillihoidja
Tekstiilist põrandamatid salongis
Ühes osas allaklapitav tagaistme seljatugi
Tagaistme seljatugi osadena allaklapitav (60/40)
Tagaistme seljatugi osadena allaklapitav + käetugi istme keskel
Kokkuklapitav tagaistme käetugi koos kahe topsihoidjaga
12V pistik, pudelihoidja ja panipaik keskkonsoolis
Vihmavarju panipaik kõrvalistuja istme all koos vihmavarjuga
Jääkraabits tankimisluugi siseküljel
Pakiruumi valgustus
Pakiruumi kate
Kinnitusaasad pakiruumis
Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, panipaigad rattakoobaste taga, aasad
pagasikinnitusvõrkude jaoks, 12V pistik
Pagasikinnitusvahendid pakiruumis
Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele
Integreeritud esilaternate pesurid (näidikute paneelis klaasipesuvedeliku madala taseme
hoiatustuli)
Käetugi esiistmete vahel, laekaga
Multifunktsionaalne näidik: näitab kellaaega, välistemperatuuri, keskmist kütusekulu, läbitud
teekonda, sõiduaega, keskmist sõidukiirust jne
Maxi DOT infoekraan
Klaasipühkija tagaklaasil + klaasipesur
"Function"-pakett (taskud esiistmete seljatugede külgedel, prügikoti paigaldamise võimalus
uksetaskus, multimeediaseadme hoidik); ei saa koos PKD
Kahe poolega pakiruumi matt (kumm / tekstiil)
Sigaretisüütaja ja tuhatoos; ei saa koos PKY
Start/Stop süsteem koos pidurdusenergia salvestamisega
Raskete teeolude pakett: tugevdatud vedrustus, 7 mm võrra kõrgem kliirens, põhjaalune
mootorikaitse (plastist); ei saa koos 17" velgedega
Haagisekonks (eemaldatav)
Varuratas terasveljel (mootoriga 1,6 TDI 85kW ruumisäästev varuratas), tungraud ja veljevõti
Varuratas valuveljel, tungraud ja veljevõti, ainult koos 15" või 16" valuvelgedega; ei saa mootoriga
85kW
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km)
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed
Raadio "BLUES" 1 DIN, SD-mälukaardi pesa, USB liides, 4 kõlarit (ees)
Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, SD-mälukaardi pesa, USB liides, 4 kõlarit
(ees)
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos raadioga Swing RAH
2 lisakõlarit taga, ainult koos raadioga Blues
Audiosüsteem Škoda Surround, kahe lisakõlariga taga; ainult koos raadioga Swing (RAH)
Navigatsioonisüsteem Amundsen+: 6,5" puutetundlik värviekraan, Bluetooth käed-vabad
telefoniseade, audiosüsteem Škoda Surround kahe lisakõlariga taga, SD-mälukaardi pesa, USB
liides, Euroopa riikide kaarditarkvara; ainult koos teenusepaketiga YOU/YOX
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q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

Kood
PL3

Active
-

Ambition
120 €

Elegance

PL5

-

220 €

-

PL6

-

230 €

100 €

q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q

-

-

q
q
q
q

q
q
q
q
q

PKC

50 €

q
-

q
q
-

q

0TD

40 €

q
3NZ
PK1
PK2

60 €
220 €
-

-

q

q

150 €

150 €

-

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q

10 €

10 €

10 €

q

q
q
q

q
-

q
q
q
q
3N7

40 €
-

q

PK5

120 €

q
q

6E4
9S3

110 €
50 €

q
q

9S5
8M1
PKY

80 €
-

110 €
80 €
45 €

80 €
45 €

6SJ
PKD

45 €
25 €

45 €
25 €

45 €
25 €

q

q

q

PK4

160 €

160 €

160 €

1D2
PJB
PJC

490 €

490 €

490 €

q

q

q

140 €

140 €

140 €

EA9
Kood
RAA
RAH

290 €
Active

290 €
Ambition

q

q

290 €
Elegance
-

240 €

240 €

q

PT1
8RL
9VB
RAI

110 €
65 €
-

110 €
35 €
65 €
940 €

q

-

q

65 €
640 €

KOMPLEKTEERI OMA RAPID:

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

AUTO VARUSTUS

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed
SmartLink Plus: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme
ekraani kaudu; ainult koos raadioga RAH ja telefonisüsteemiga PT1 või navigatsioonisüsteemiga
Amundsen RAI
Digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon (DAB)
Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett (Infotainment Online) üheks aastaks; ainult
koos navigatsiooniseadmega RAI
Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning hädaabikõne
funktsiooni 14 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu kolmeks
aastaks; ainult koos raadioga RAH ning infoekraaniga 9S5
Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks + teenustepakett
"Care Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning hädaabikõne funktsiooniga 14
aastaks, kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu kolmeks aastaks; ainult koos
navigatsiooniseadmega RAI
Välimus
Kere värvi kaitserauad
Küljepeeglite korpuse ülemine osa kere värvi
Musta värvi küljepeeglite korpused
Iluvõre ääreliist kroomitud
Kroompakett (kroomdetailid käigukangil, käsipiduri hooval)
Kroomitud külgakende liistud
Kroomliist esikaitseraual
Kroomitud külgakende liistud ja kroomliist esikaitseraual
Standardvärv sinine Pacific Blue
Interjöör Active Black, must tekstiil
Interjöör Ambition Black, must tekstiil
Tekstiilinterjöör Elegance Black või Elegance Beige, must või must/beez tekstiil
Istmete nahkpakett: istmete sise- ja välisservad ning peatoed viimistletud naha ja kunstnahaga,
istmete keskosad tekstiilist, käetugi tagaistujatele; ei saa koos WBB
Metallikvärv
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase
spetsiaalses värvitöökojas
Erivärv Laser White valge
Erivärv Corrida Red punane või Candy White valge
Kere värvi küljeliistud
Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud läikivmustad, Piano Black
Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud halli värvi, Light Brushed
Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud musta värvi, Dark Brushed
Sportpakett: sportistmed ees, sportlikud metallkattega pedaalid, armatuurlaua ja uksepaneelide
dekoratiivliistud läikivmustad, ainult koos interjööriga Dynamic Grey (ET); ei saa koos WM0
Disainipakett Monte Carlo: musta värvi 17" valuveljed Torino rehvidega 215/40 R17, musta värvi
tagaspoiler ja difuusor, tumedaks toonitud tagumised aknad, läikivmust iluvõre, musta värvi
küljepeeglite korpused, Bi-Xenon esilaternad, kurvifunktsiooniga udutuled, 3-kodaraga sportrool,
sportistmed, karboonviimistlusega armatuurlaua dekoratiivliistud, metallkattega pedaalid,
läveliistud, tekstiilpõrandamatid salongis ees ja taga; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis;
ainult koos interjööriga Dynamic Red (HG); ei saa värvidega G0G0, K4K4, 4K4K ja paketiga
WBB

TUTVU RAPIDI
VELJEVALIKUGA

Veljed ja rehvid
Vähendatud veeretakistusega rehvid 185/60 R15 84H, ainult koos 15" velgedega
15" terasveljed, rehvid 185/60 R15; täismõõdus ilukilbid
15" valuveljed MATONE, rehvid 185/60 R15; Activel ja Ambitionil asendavad standardvelgi
Musta värvi 15" valuveljed MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi
15" valuveljed MATO, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi
16'' valuveljed VIGO, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi
Musta värvi 16'' valuveljed VIGO, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi
16'' valuveljed EVORA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi
17" valuveljed CAMELOT, rehvid 215/40 R17, asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete
teeolude paketiga PK4, täismõõdus varuratta asemel kaasas ruumisäästev varuratas
17" valuveljed TRIUS, rehvid 215/40 R17, asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete teeolude
paketiga PK4, täismõõdus varuratta asemel kaasas ruumisäästev varuratas

q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

Kood
9WT

Active
-

Ambition
150 €

Elegance
150 €

QV3
YOU

100 €
-

100 €
0€

100 €
0€

YOK

350 €

350 €

350 €

YOX

-

350 €

350 €

Kood

Active

Ambition

Elegance

q
-

q
q

q
q

20 €

20 €

q

q

0€

120 €
40 €
160 €
0€
-

q
q

6FM

4ZP
4ZH
4ZG

-

q

q

WM0

-

120
0€
-

680 €

680 €

*
XTR

390 €
640 €

390 €
640 €

390 €
640 €

SPE
CHR
4B2
7TH
7TN
7TD
WBB

260 €
130 €
50 €
-

260 €
130 €
50 €
-

q

260 €
130 €
50 €
30 €
-

260 €

260 €

WCZ

-

2 280 €

-

Kood
H2U
PCA
PJ1
PJD
PCB
PCC
PCF
PCE
PJ6

Active
70 €

Ambition
70 €

q

q

Elegance
70 €
-

430 €
560 €
460 €
750 €
850 €
750 €
-

430 €
560 €
460 €
750 €
850 €
750 €
1 040 €

100 €
0€
290 €
390 €
290 €
580 €

PCJ

-

1 040 €

580 €

q

q

q

q
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KOMPLEKTEERI OMA RAPID:

64

83
9

972

1,461

1,014

KONFIGURAATOR.SKODA.EE

550 l
1,048

14°

12.3°

1,463

877

2,602

1,004

1,008

1,418

1,428

4,483

1,940

1,500
1,706

2014

2016

2018

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA
AUTOMARK EESTIS.

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 septembrist 2018. 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.
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ŠKODA
RAPID COMFORT
Hind alates 12 990 €
Kuumakse alates 128 €

HINNAS SISALDUB RIKKALIK VARUSTUS: üleeuroopaline tehasegarantii 4 aastat / 120 000 km, pagasiruumi maht (ilma
varurattata) 550-1490 l, tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga + võtmest juhitav kesklukustus (2 kokkulapitavat võtit), 6 turvapatja,
kõrvalistuja turvapadja väljalülitamisvõimalus, lapseistme kinnitusaasad Isofix tagumisel istmel, elektrooniline juhitavuskontroll ESC
(ABC-pidurid, MSR mootoriga pidurdamise regulatsioon, ASR veojõukontroll, elektrooniline diferentsiaalilukk, HBA hüdrauliline
pidurdusassistent), immobilisaator, kiirustundlik roolivõimendi, automaatne päevatulede funktsioon, helkurvesti panipaik juhiistme
all, jääkraabits tankimisluugi siseküljel, pagasiruumi pakett (riputuskonksud pakiruumi külgedel, panipaigad rattakoobaste taga,
aasad pagasikinnitusvõrkude jaoks), 15" valuveljed MATONE, asendavad standardvelgi, varuratas terasveljel 15" (rehv 185/60
R15), elektriaknad ees, soojendusega küljepeeglid, konditsioneer CLIMATIC, Blues raadio + 4 kõlarit ees, esiistmete soojendused,
soojendusega klaasipesuri düüsid, eesmised udutuled, talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite düüsid).
Ja palju muud!
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STIIL, MIS ON
ALATI STIILNE
Moodne, nurgeline ja dünaamiline – need on mõned meeldetulevad sõnad
RAPIDI välimuse iseloomustamiseks. See on julge, ilus ja
viimase detailini muljetavaldav.

KÜLJEPEEGLID
Küljepeeglite
korpusesse paigutatud
suunatuled on ühtaegu
nii pilkupüüdvad
kui ka äärmiselt
funktsionaalsed.

EESTVAADE
Esivõre on paigutatud
osavalt esitulede
vahele. Auto esiosas on
lai õhuvõtuvõre koos
sisseehitatud udutulede
ja silmatorkava
kroomliistuga.
Tippvarustusse
kuuluvad
biksenoonesituled koos
LEDpäevatuledega
(lisavarustuses).

KÜLGVAADE
Tänu mustadele B-piilaritele näivad küljeakende klaaspinnad ühtsena
ja annavad aimu ruumikast sõitjateruumist. Toonitud (SunSet) aknad
rõhutavad RAPIDI elegantsi ja kaitsevad tagasõitjaid päikesekiirguse eest.

LED-TAGATULED
RAPID on varustatud LED-tagatuledega.
Tuttavad C-tähe kujulised tuled on igale
ŠKODA sõidukile iseloomulik tunnus.
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VÄLJA TULLA TE
ENAM EI TAHA
Enne veel, kui RAPIDI sõitjateruumi avarus teid
pahviks lööb, märkate kindlasti, kui esteetiliselt on
kõik korraldatud. Mis ka teel ei juhtu, autos sees
on ikka mugav olla.
SALONGIVALGUSTUS
Sume salongivalgustus,
sealhulgas valgustatud
uksekäepidemed, muudavad
sõitjateruumi veelgi hubasemaks
ja mugavamaks.

ARMATUURLAUD
Vorm järgib funktsiooni. Stiilne
näidikupaneel on hästi loetav
ning kõik elegantse armatuurlaua
ja juhiukse juhtseadised
on praktiliselt paigutatud.
Tippvarustusse kuulub
nahkkattega multifunktsionaalne
rool, mis võimaldab teil juhtida ka
raadiot ja telefoni.

RUUMIKUS
Tagaosas on põlve- ja pearuum
sel mudelil oma klassi parim.
Tagumised külgmised istmed
on ülima mugavuse tagamiseks
anatoomilise kujuga.
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ŠKODA CONNECT
HOIAB TEID ÜHENDUSES
Pidevalt võrgus olemine ei tähenda ainult seda, et teil on juurdepääs
meelelahutusele ja teabele, vaid ka seda, et liikvel olles saate abisüsteeme
kasutada. ŠKODA CONNECT on teie värav piiramatute suhtlusvõimaluste
maailma.
ŠKODA CONNECT
See pakkumine hõlmab
kahte teenuseliiki. Kui
veebipõhised teabe- ja
meelelahutusteenused
pakuvad
navigatsioonisüsteemile
reaalajas teavet, nt
liiklusolude kohta, siis
teenus Care Connect
keskendub abi andmisele
ja ohutuse tagamisele,
võimaldades sõidukile
kaugjuurdepääsu ja selle
kaugjuhtimist. Samuti
pakub see abiteenust
igas olukorras, kus seda
on vaja.

VEEBIPÕHINE
LIIKLUSTEAVE
Valige alati parim
marsruut: värskeim
teave annab teile
suurepärase ülevaate
igast reisist. Samuti
võimaldab see teil
reageerida olukorra
muutustele, näiteks
teetööd, avariid või
liiklusummikud.

TANKLAD
Teenus võimaldab
vaadata kaugust
tanklani, tankla tüüpi ja
kehtivaid kütusehindu.
Teave kuvatakse
reaalajas. Sõiduki kütuse
tüüp tuvastatakse ja
kuvatakse automaatselt.

ILMATEADE
Vaadake oma praeguse
asukoha, sihtkoha või
mis tahes muu koha
uusimaid ilmateateid
koos üksikasjalike
prognoosidega, mis
hõlmavad sademete
prognoose ja hoiatusi.
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PARKIMISKOHT
Kui soovite leida oma
auto täpse asukoha
suurtes parklates,
kasutage lihtsalt oma
mobiiltelefoni, kus
kuvatakse parkimise
aadress, kellaaeg ja
kuupäev.

SÕIDUANDMED
Sõiduandmed, nagu
keskmine kütusekulu,
keskmine kiirus,
läbisõit ja sõiduaeg
salvestatakse.
Saate vaadata oma
isiklikke sõiduandmeid
ja teavet kõigi tehtud
sõitude kohta.

HÄDAABIKÕNE
RAPIDI ühenduvussüsteem sisaldab
hädaabiliini. Hädaabisüsteemi saab aktiveerida
laekonsoolis oleva punase nupuga. Avarii
korral tehakse hädaabikõne automaatselt.

PÜSIGE KUULDEL.
OLGE KURSIS
Teie auto on nii töö- kui ka mängukeskus. Teabeja meelelahutussüsteemid pakuvad tipptasemel
ühenduvust, nii saate liikvel olles nautida oma
mobiilseadmete parimaid funktsioone.

ŠKODA SURROUND
Muutke oma auto amfiteatriks. Koostöös
juhtiva helikaubamärgiga loodud ŠKODA
Surround-helisüsteem kasutab kuut kõlarit.
Lisaks võib spetsiaalne tarkvara kasutada
kahte ees ja taga paiknevat virtuaalset
kõlarit. Süsteem võib luua ka virtuaalse
muljetavaldava bassikõlari.

AMUNDSEN
6,5-tolliselt puuteekraanilt juhitaval Amundseni navigatsioonisüsteemil on kaks SD-kaardi pesa ja
komplekti kuulub eelpaigaldatud kaartidega SD-kaart. Lisaks on see varustatud USB-/Aux-sisendi
ja kõikide tipptasemel raadio põhifunktsioonidega, sealhulgas ŠKODA Surround-helisüsteemi
ja Bluetoothiga. Seadmeid võib kasutada auto menüü juhtimiseks. SmartLink+ ja digitaalne
ringhääling (DAB) kuuluvad lisavarustusse.
MYŠKODA RAKENDUS
Saage tuttavaks
rakenduse MyŠKODA
interaktiivse assistendi
Pauliga (Androidi
või iOSi süsteemide
jaoks), kes saab teid
aidata erinevates
igapäevaolukordades.
Saate teda kasutada
näiteks auto teabe,
juhtnuppude kirjelduse
või märgutulede
tähenduse vaatamiseks.
Lisaks aitab Paul teil
silma peal hoida ka
märkmikus olevatel
kuupäevadel. Nii ei
unusta te kunagi
kokkusaamist ning
saate vaadata ka täpset
marsruuti sihtkohani.

SMARTLINK+
Tehnoloogia SmartLink+ (ŠKODA ühenduvuskomplekt, mis toetab
funktsioone MirrorLink®, Apple CarPlay ja Android Auto) abil
võimaldab auto teabe- ja meelelahutussüsteem juhil sõitmise ajal
turvaliselt telefoni kasutada. Peale selle ühilduvad kõik installitud
rakendused, mis on sõidukite jaoks turvaliseks tunnistatud,
funktsioonidega MirrorLink®, Apple CarPlay või Android Auto.
SmartLink+ hõlmab ka funktsiooni SmartGate. See võimaldab teil
WiFi kaudu ühendada autoga oma nutitelefoni, et saaksite näha
huvitavaid sõiduandmeid, nagu kütusekulu, sõidudünaamika või
hooldusteave.*
* Tehnoloogia SmartLink+ kasutustingimused ja ühilduvusteabe leiate
meie veebilehelt.
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SÕITJATERUUM KUI
AARDEKAMBER
Palju läbimõeldud väikeseid detaile RAPIDI
sõitjateruumis suurendavad auto universaalsust,
muutes iga sõidu ainulaadseks seikluseks.
JÄÄKAABITS
Tankimisluugile
kinnitatud roheline
jääkaabits on
käeulatuses, kui seda
vajate, ning te võite
selle ka märjana oma
kohale tagasi panna.

KÄETUGI
Eesmine käetugi on praktiline panipaik
väikestele esemetele.

PILETIHOIDIK
Kui peate parkimispileti
asetama nähtavasse
kohta, on lahendus
lihtne. Esiklaasi all asub
parkimispileti hoidik.

VIHMAVARJULAEGAS
ŠKODA originaalset vihmavarju sisaldav
laegas asub kõrvalistuja istme all.
HELKURVESTI PANIPAIK
Tänu juhiistme all asuvale spetsiaalsele
taskule on helkurvest teil vajaduse korral alati
käepärast.

KÄETUGI
Tagaistme käetugi koos kahe integreeritud
topsihoidikuga annab tagaistmel istujatele
võimaluse nautida jooke ka sõidu ajal.
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RUUM, MIS KASVAB
KOOS TEIEGA
RAPIDI pakiruum ei ole mitte ainult üllatavalt suur,
vaid on ka üllatavalt mitmekülgne. Seal on mitu
kokkuklappimise, nihutamise, tõmbamise ja riputamise
võimalust, mis aitavad kohandada autot teie vajadustega.

MAHT
Pakiruumi mahu poolest (550 liitrit
ja pärast tagaistmete allaklappimist
1490 liitrit) on sõiduk oma klassi parim.
Vajaduse korral saate alla klappida kas
ühe või kaks seljatuge ja sellega pakiruumi
mahtu veelgi suurendada ning samal ajal
jääb ruumi tagaistmel istumiseks.

KAHEPOOLNE MATT
Kui te ei transpordi asju,
mis võiksid auto mustaks
teha, saate kasutada mati
elegantset riidest külge.
Vajaduse korral saate mati
hõlpsalt ümber pöörata, et
kasutada pestavat kummist
külge.

PAKIRUUMI VÕRKUDE
KOMPLEKT
Võrkude komplekt hoiab
teie asjad kindlalt paigal.
Lisaks näete täpselt,
kuhu te asjad panite.
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VÕTKE
RAHULIKULT
Sõidurõõm ei seisne ainult kiiruselamustes, vaid väikestes
mugavustes, mis annavad palju juurde, muutes isegi
igapäevased sõidud iga juhi jaoks palju mugavamaks.

KIIRUSHOIDIK
Lisaks eelmääratud
kiiruse hoidmisele
saab kiirushoidikuga
suurendada või
vähendada kiirust
ilma pedaale
kasutamata.

ROOL
Nahkkattega
multifunktsionaalne
rool võimaldab teil
juhtida raadiot ja
telefoni.

ELEKTRILISED AKNAD JA PEEGLID
Elektriliste esi- ja tagaakende ning küljepeeglite
juhtnupud paiknevad mugavalt juhiukse paneelil.
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SOOJENDUSEGA ISTMED
Külma ilmaga õpivad teie sõbrad ja pereliikmed lugu pidama tagaistmete soojendusest,
mida reguleeritakse eesmise käetoe taga olevast eraldi juhtnupust.

PIDAGE OHUTUST
ENESESTMÕISTETAVAKS
Turvalisust pole kunagi liiga palju. Seepärast on RAPID
varustatud paljude ohutus- ja abisüsteemidega, mis
lisavad teile teel olles kindlustunnet.

TAGURDUSKAAMERA
Tagaluugi käepidemes paiknev
kaamera jälgib sõiduki taha
jäävat ala ja näitab ka sõiduki
laiusest tulenevaid liikumisjooni.
Integreeritud pesurid parandavad
kaamera funktsionaalsust.

FRONT ASSIST
Esikaitserauas asuvat radarit kasutav
Front Assist jälgib pikivahet eesliikuva
sõidukiga ning vajaduse korral hoiatab
juhti kokkupõrkeohu eest hoiatussignaali
ja märguandega infoekraanil Maxi DOT.
Kui juht ei reageeri, alustab süsteem ise
pidurdamist, et leevendada võimaliku
kokkupõrke tagajärgi.

TURVAPADJAD
Lisaks esiturvapatjadele ja eesmistele külgturvapatjadele kaitsevad sõitjaid võimalike vigastuste
eest ka peaturvapadjad, mis moodustavad aktiveerumisel kaitsva seina.

JUHI VÄSIMUST TUVASTAV SÜSTEEM
See nutikas abisüsteem hindab
roolivõimendi anduritest saadud
andmeid, et tuvastada juhi käitumises
väsimust. Selle tuvastamisel kuvatakse
Maxi DOT-ekraanil märguanne, et juht
peaks tegema pausi.
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JÕUDUDE
TASAKAAL
Veenev sooritus tähendab seda, et teil ei jää vajaduse korral
kunagi võimsusest puudu. Võimsate ja säästlike mootorite
valik vastab igat tüüpi juhtide ootustele.

BENSIINIMOOTORID
Kõik bensiinimootorid
kasutavad TSItehnoloogiat, mis
annab neile dünaamilise
iseloomu. Valida saab
70 kW ja 81 kW vahel.

KÄIVITUS- JA SEISKAMISSÜSTEEM
See süsteem lülitab kütuse
säästmiseks tühikäigul töötava
mootori automaatselt välja, näiteks
valgusfoori taga oodates või ummikus
istudes. Mootor käivitub uuesti
automaatselt siduripedaali vajutamisel.
Lisaks aitab mootori koormuse
vähenemisele ja ökonoomsemale
sõidule kaasa energia taaskasutuse
funktsioon, mis võimaldab sõiduki
kineetilist energiat tõhusalt aku
laadimiseks kasutada..
KÄIGUKASTID
Kui naudite täisvõimsust ja ülimat mugavust, siis
selleks on 7-käiguline DSG (Direct Shift Gearbox)
automaatkäigukast. Juhid, kes eelistavad käike
käsitsi vahetada, saavad valida 5- või 6-käigulise
käsikäigukastiga mootori, mis pakub täpseid ja lihtsaid
käiguvahetusi tänu lühikestele käikudele.
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KÕMUPILTNIKELE
MAGUS PALA
Kui Monte Carlo ralli võidusõidulegend kohtub
vürstiriigi elegantsiga, on tulemuseks põnev ŠKODA
RAPID MONTE CARLO. Autole on iseloomulikud
musta värvi kereelemendid, mis annavad sellele
ainulaadse stiili ja metsiku ilme.
Pange end valmis erakordseks eluks.
VÄLIMUS
Musta värvi eritunnuste hulka
kuuluvad küljepeeglid, iluvõre
raam, eesmised udutuled,
esikaitseraua spoiler, plastist
lävepakuliistud, tagaluugi
spoiler, tagatuled ja -difuusor.
Monte Carlo logo asub
B-piilaritel. Auto pilkupüüdvat
välimust rõhutavad
biksenoonesituled koos LEDpäevatuledega.

STIILSED OMADUSED
Musta värvi perforeeritud
nahaga kaetud
multifunktsionaalset
sportrooli kaunistavad
punased tepingud, mis on ka
käigukangi kattel ja mattidel.

PAKIRUUMI VÕRKUDE KOMPLEKT
Erineva suurusega võrkude komplekt võimaldab asju
hõlpsalt paigal hoida, et need ei liiguks sõidu ajal ringi.

SISEKUJUNDUS
Sõitjateruumist
leiab punase,
musta ja halli
kombinatsiooniga
istmekatted.
LÄVEPAKULIISTUD
Eesmisi lävepakuliiste kaunistab kiri
„Monte Carlo“.
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ACTIVE

SÕITJATERUUM ACTIVE BLACK
Kangast istmekatted

SÕITJATERUUM ACTIVE BLACK
Kangast istmekatted
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Varustustaseme Active põhivarustusse kuuluvad
musta värvi küljepeeglid ja uksekäepidemed,
toonklaasid, tumendatud tagatuled,
kesklukustus, elektrilised esiaknad jpm.

AMBITION

Varustustaseme Ambition põhivarustusse kuuluvad kerevärvi (elektrilised
ja soojendusega) küljepeeglid ja uksekäepidemed, esituled koos
LED-päevatuledega, puldiga kesklukustus, manuaalne kliimaseade,
reguleeritava kõrgusega juhiiste, vihmavari kõrvalistuja istme all,
päikeseprillihoidik jpm.

SÕITJATERUUM AMBITION BLUE
Cool Brushed-värvi dekoratiivliistud
Kangast istmekatted

SÕITJATERUUM AMBITION BLUE
Cool Brushed-värvi dekoratiivliistud
Kangast istmekatted

SÕITJATERUUM AMBITION BLACK
Dark Brushed-värvi dekoratiivliistud
Kangast istmekatted

SÕITJATERUUM AMBITION BLACK
Cool Brushed-värvi dekoratiivliistud
Kangast/nahast istmekatted
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ELEGANCE

Varustustaseme Elegance põhivarustusse kuuluvad
esikaitseraua kroomliist, sõitjateruumi kroomdekoratiivliistud,
väike nahapakett (rool, käigukanginupp ja -kate, seisupiduri
hoob), elektrilised esi- ja tagaaknad, infoekraan Maxi DOT,
Radio Blues jpm.

SÕITJATERUUM ELEGANCE BEIGE
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Kangast istmekatted

SÕITJATERUUM ELEGANCE BLACK
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Kangast istmekatted
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SÕITJATERUUM ELEGANCE BLACK
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Kangast/nahast istmekatted
(lisavarustusena)

SÕITJATERUUM ELEGANCE BEIGE
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Kangast/nahast istmekatted
(lisavarustusena)

SPORTISTMED

Sportistmed saadaval varustustasemetel
Ambition ja Elegance.

SPORTISTMED
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Dark Brushed-värvi dekoratiivliistud (lisavarustusena)

SPORTISTMED
Piano Black-värvi dekoratiivliistud
Dark Brushed-värvi
dekoratiivliistud (lisavarustusena)

21

ISTMEKATTED

Ambition Black (kangas)

Ambition/Elegance Blue (kangas)

Active Black (kangas)

Black (kangas/nahk) – Ambition*, Elegance*

Elegance Black (kangas)

Elegance Beige (beež/must kangas)

Beige (kangas/nahk) – Elegance*

Dynamic (sportistmed, must kangas) – Ambition*, Elegance*
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* Lisavarustus

VÄRVID
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TAVAVÄRV CANDY WHITE

TAVAVÄRV LASER WHITE

METALLIKVÄRV MOON WHITE

METALLIKVÄRV BRILLIANT SILVER

METALLIKVÄRV CAPPUCCINO BEIGE

METALLIKVÄRV QUARTZ GREY

TAVAVÄRV CORRIDA RED

METALLIKVÄRV VELVET RED

METALLIKVÄRV RALLYE GREEN

METALLIKVÄRV DENIM BLUE

TAVAVÄRV PACIFIC BLUE

TAVAVÄRV RACE BLUE

METALLIKVÄRV MAPLE BROWN

METALLIKVÄRV MAGIC BLACK

VELJED
15" terasveljed ilukilpidega COSTA

15" terasveljed ilukilpidega DENTRO

15" valuveljed MATONE

15" mustad valuveljed MATONE

15" valuveljed MATO

16" valuveljed EVORA

16" hõbedased valuveljed VIGO

16" mustad valuveljed VIGO

16" valuveljed ITALIA*

17" valuveljed CAMELOT

17" valuveljed TRIUS

* Saadaval ainult mudelil Monte Carlo

24

AUTOGA
POODLEMAS
Kaks RAPIDIT ei pea välja nägema ühesugused.
ŠKODA originaaltarvikud aitavad muuta teie auto
praktilisemaks, turvalisemaks ja otstarbekamaks olenevalt
sellest, millised plaanid teil autoga on.

DEKORATIIVKATTED KÜLJEPEEGLITELE
Teie auto võib olla palju pilkupüüdvam
tänu küljepeeglite Carbon-värvi
dekoratiivkatetele.
(5JA 072 530B) 106 € (paigaldusega 117 €)

PAKIRUUMI ERALDUSVÕRE
Kui üheks teie sõidukaaslaseks on suur koer, soovitame
varustada auto pakiruumi eraldusvõrega, mis eraldab ohutult
sõitjate- ja pakiruumi teie lemmikloomast.
(5JA 071 195) 155 € (paigaldusega 207 €)

VÕRK PAKIRIIULI
ALL
See pakiruumikatte
all olev võrk ei
ole mitte ainult
sobiv panipaik
vihmavarjule, vaid
ka kõigele sellele,
mida soovite muust
pagasist eraldada.

PORISIRMID
Nii eesmised kui ka tagumised
porisirmid kaitsevad keret pori
ja lenduvate kivide eest.
Eesmised (5JA 071 111) 17 €
(paigaldusega 33 €)
Tagumised (5JA 071 101A) 17 €
(paigaldusega 38 €)
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VÕRGUSÜSTEEM
Punast värvi võrkude komplekt on
väga pilkupüüdev ja praktiline tarvik, mis hoiab pagasi ja muud pakiruumis olevad esemed kindlalt paigal.
(5JA 017 700) 42 € (paigaldusega 53 €)
DEKORATIIVSED
REHVIVENTIILI KORGID
ŠKODA logo kandvate
rehviventiili korkidega näib
teie auto stiilne iga pisimagi
detailini.
(000 071 215C) 23 €
(paigaldusega 33 €)

PAKIRUUMI PLASTMATT (VANN)
Kui veate sageli asju, mis võivad pakiruumi määrida,
on parim lahendus plastmatt, mida saab hõlpsalt eemaldada ja
pesta. Sel on kõrgem serv ja alumiiniumist eralduslatt,
mis võimaldab matti oma vajaduste järgi jaotada.
Plastikmatt (5JA 061 162) 80 € (paigaldusega 91 €)
Eralduslatt (3T0 017 254) 40 € (paigaldusega 51 €)

26

