
SCALA
DE GLOEDNIEUWE ŠKODA



De gloednieuwe ŠKODA SCALA is een gedurfde stap vooruit voor het merk.  
Zijn vooruitstrevende vormtaal creëert een opvallend schaduwspel waarbij een tijdloos design 
wordt verweven met een sportieve inborst. Zijn dynamisch profiel wordt geruggensteund door 
een praktisch karakter die van deze auto de ideale partner maakt voor iedere levensfase.

Verder pakt de SCALA uit met een hele resem technologieën die ongebruikelijk zijn voor  
het segment van de compacte vijfdeurs. Vooruitstrevende rijhulpsystemen en een nieuwe 
generatie Infotainment waarborgen jouw veiligheid zonder dat je hoeft in te boeten aan  
rijplezier, elke rit opnieuw. 

Dat is Simply Clever. Dat is ŠKODA.
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ACHTERAANZICHT 
Als een soort ereteken prijkt de naam ŠKODA trots over de hele breedte 
van de kofferklep. Het bewijst hoeveel vertrouwen het merk heeft in zijn 
nieuwe designfilosofie. Bij de modellen met een doorlopende donkere 
glaspartij voor de achterklep worden de achterlichten in het glasgedeelte 
geïntegreerd.

VOORAANZICHT 
Opvallende koetswerkfeatures zoals het radiatorrooster en de strak afgelijnde, 
pijlvormige koplampen geven de auto een authentieke look en een uitgesproken 
karakter. Kristalvormige elementen in de koplampen verwijzen naar het Tsjechische 
kristalvakmanschap, een bewijs dat het merk trots is op zijn herkomst.

ZIJAANZICHT
De typische profieltekening van de auto zet zijn rijdynamiek, vertaald 
door de designtaal van ŠKODA, in de verf. Met de SUNSET getinte ruiten 
wordt die indruk enkel nog versterkt omdat ze niet alleen het koetswerk 
aantrekkelijker laten ogen maar ook de achterpassagiers vrijwaren van 
verblindend zonlicht.
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Goed design spreekt zowel het hart als het hoofd aan. 
Zoals de nieuwe SCALA. Deze compacte vijfdeurs met een 
sportieve inborst luidt de volgende fase in van de designtaal 
van ŠKODA en zet tegelijkertijd nadrukkelijk in op de 
sterke band die het merk heeft met zijn eigen traditie en 
geschiedenis.

STEEK DE DAGELIJKSE 
SLEUR IN EEN  
SPORTIEF JASJEKOETSWERKDESIGN



FULL LED-KOPLAMPEN
De topuitvoering beschikt over LED-technologie om de weg 
te verlichten. De LED-dagrijlichten zijn prominent aanwezig 
en geven het model een sportieve look.

FULL-LEDACHTERLICHTEN
De SCALA pakt uit met horizontaal getekende achterlichten 

die een moderne interpretatie geven aan de vertrouwde 
C-signatuur. Die originele lichtvorm gaat samen met een 

perfecte functionaliteit. De Full LED-achterlichten zijn 
uitgerust met een dynamische richtingaanwijzer: een première 

voor het merk ŠKODA. Die geven niet alleen aan dat de 
bestuurder op het punt staat om af te draaien, ze geven de 

look ook een zekere dynamiek mee.

IN DE  
SCHIJNWERPERS 
ZETTEN

Licht doet zoveel meer dan verlichten. Het werkt inspirerend.  
De unieke koplampen en slanke achterlichten maken dat de auto 
in één oogopslag wordt herkend. Het kristallijne lampdesign met 
geïntegreerde LEDs verzoent perfect de Tsjechische kristaltraditie 
met moderne technologie.
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PERSONALISATIE
Om de dagelijkse ritten 
een extra sportieve 
en individuele toets 
mee te geven, kan de 
SCALA worden uitgerust 
met het optionele 
zwarte panoramadak, 
een dakspoiler, een 
doorlopende glaspartij 
voor de achterklep en 
aantrekkelijke lichtmetalen 
Vega Aero 18-duimsvelgen 
die een aanzienlijke impact 
kunnen hebben op de 
algemene stroomlijn van 
de auto.

AERODYNAMICA
Iedere hoek, oppervlakte 
of vorm van de auto werd 
gekozen in functie van 
een optimale stroomlijn. 
Een uitgekiende balans 
tussen de breedte en de 
hoogte van het voertuig 
duidt op veiligheid en 
betrouwbaarheid.
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VIRTUAL COCKPIT 
De Virtual Cockpit geeft de gegevens van de 
boordcomputer weer in combinatie met andere 
informatie zoals de navigatie. Je kan kiezen uit vijf 
lay-outs (lay-out ‘MODERN’ op de foto) via de 
View-knop op het stuurwiel. De Virtual Cockpit 
van de SCALA beschikt over een display van 10,25 
duim, het grootste display in het segment van de 
compacte vijfdeursmodellen.

SFEERVERLICHTING
Maak je binnenruimte extra sfeervol en comfortabel met 
de witte of rode sfeerverlichting die over de volledige 
breedte van het dashboard loopt. In voertuigen uitgerust 
met de Virtual Cockpit bepaalt de sfeerverlichting ook 
de achtergrondverlichting.

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Het interieur van de SCALA is aangekleed met kwalitatieve materialen en hoogstaand vakmanschap. Ruime 
combinatiemogelijkheden voor de afwerking en de aankleding zorgen ervoor dat je je auto een unieke persoonlijkheid 
kan meegeven. Bovendien wordt het aantrekkelijke design aangevuld met een perfecte functionaliteit. Het dashboard en 
de deurpanelen krijgen een speciaal zacht oppervlak mee met een kristalachtige structuur. Dit unieke detail zorgt ervoor 
dat voorwerpen niet wegglijden en zal in de toekomst een typisch ŠKODA-feature worden.

HET ZIT  
VANBINNEN

Plaats nemen in de SCALA is al even 
indrukwekkend. Het knap ingerichte interieur 
verleidt met strakke designdetails, uitzonderlijk 
veel ruimte en vooruitstrevende digitale 
technologie.

INTERIEURDESIGN
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VERGRENDEL & ONTGRENDEL
Met deze feature kan je in alle comfort je 
auto vergrendelen en ontgrendelen via de 
ŠKODA Connect App, waar jij je ook mag 
bevinden. Mocht je bijvoorbeeld vergeten 
zijn om je auto te vergrendelen, dan kan je 
dat van om het even waar heel makkelijk 
via je smartphone doen.

PARKEERPOSITIE
Vind om het even waar altijd de exacte 
locatie van je auto terug. ŠKODA 
Connect toont op je smartphone het 
adres van parkeren, het tijdstip en de 
datum.

ŠKODA CONNECT
Dit aanbod omvat twee types diensten. Infotainment Online geeft je realtime-informatie 
over onder andere het verkeer terwijl Care Connect vooral is toegespitst op hulp en 
veiligheid door je vanop afstand toegang tot en controle over je voertuig te bieden.  
Het omvat bovendien bijstand in iedere situatie waarin dat nodig zou kunnen zijn.

SMARTLINK+
Met het systeem SmartLink+ (ŠKODA’s 
connectiviteitsbundel die MirrorLink®, Apple CarPlay en 
Android Auto ondersteunt) stelt het infotainmentsysteem 
van de auto de bestuurder in staat om tijdens het 
rijden op een veilige manier gebruik te maken van zijn 
smartphone. Ook alle geïnstalleerde apps die erkend zijn 
als veilig voor gebruik in de auto zijn compatibel met 
MirrorLink®, Apple CarPlay of Android Auto. Verder biedt 
SmartLink+ de mogelijkheid om autogegevens naar je 
smartphone te sturen zodat jij interessante informatie 
ontvangt over je rijstijl, je verbruik, de rijdynamiek en de 
onderhoudsinformatie. (Surf naar onze website voor de 
gebruiksvoorwaarden en de compatibiliteitsinformatie 
van SmartLink+).

EMERGENCY CALL
In een noodsituatie onderweg wordt automatisch een 
SOS-oproep tot stand gebracht. Het systeem kan ook 
manueel worden geactiveerd door de rode knop op de 
dakconsole in te drukken

ŠKODA CONNECT:
NEEM DE ONLINE  
WERELD MEE  
AAN BOORD

Altijd geconnecteerd, waar je je ook bevindt.  
Volledig en ononderbroken online houdt in dat je altijd 
toegang hebt tot entertainment en nuttige informatie. 
Bovendien geniet je onderweg 24/7-bijstand. 
ŠKODA Connect is jouw toegang tot een wereld van 
onbegrensde communicatiemogelijkheden.

SHOP
Dankzij de shop die toegankelijk 
is via het infotainmentsysteem 
kan je data-abonnementen 
kopen, infotainmentapps (voor 
weer of nieuws) downloaden 
en je ŠKODA Connect-licentie 
van in je auto rechtstreeks 
uitbreiden.

ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE
Up-to-date informatie biedt 
een perfect overzicht van 
iedere rit. Zo kan je inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen zoals 
wegenwerken, ongevallen 
en files. Bovendien zal de 
lokale gevareninformatie je 
verwittigen voor ieder ongemak 
op je route zoals moeilijke 
rijomstandigheden of een 
beperkte zichtbaarheid.

INFOTAINMENTAPPS
Infotainmentapps geven de 
connectiviteit aan boord een 
extra meerwaarde. Deze 
apps zullen vanuit de shop 
gedownload kunnen worden 
via het infotainmentsysteem. 
Zo kan je met de weerapp een 
gedetailleerd weerrapport 
ontvangen voor de plaats 
waar je je bevindt of eender 
welke andere locatie. De 
infotainmentapps worden 
geregeld geüpdatet en het 
aanbod aan apps zal steeds 
verder worden uitgebreid.



PARAPLUHOUDER
Een ingenieus opbergvak 

met originele ŠKODA-
paraplu vind je aan 

de binnenkant van de 
bestuurdersdeur. Het 

werd speciaal ontwikkeld 
om het water te laten 
wegsijpelen zodat het 

interieur droog blijft.

NEERKLAPBARE RUGLEUNING
De neerklapbare rugleuning voor de 
passagiersstoel vooraan maakt de auto  
nog moduleerbaarder en laat toe om erg 
lange voorwerpen te vervoeren.

TREKHAAK
De SCALA kan 

worden uitgerust 
met een elektrisch 

ontgrendelbare 
trekhaak. De 

schakelaar 
bevindt zich in de 

kofferruimte.

DE AUTO  
MET IQ
De SCALA is uitgerust met een hele waaier aan Simply Clever-
details die al je noden afdekken. Je bagage inladen, je trekhaak 
uitklappen of de binnenruimte aanpassen om grote of kleine 
spullen te vervoeren: deze uitgekiende features maken het 
reizen gewoon gemakkelijk.

ELEKTRISCH BEDIENDE KOFFERKLEP
Met een druk op de knop van de afstandsbediening of in de bestuurdersdeur klapt de kofferklep 

open en toe: handig, vooral als het pijpenstelen regent. Je kan bovendien de hoogte van de 
uitgeklapte kofferklep aanpassen aan jouw noden. Op de kofferklep zelf zit bovendien  

een drukknop waarmee je de achterklep kan sluiten.
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NEEM GERUST 
ALLES MEE

Geen getwijfel over wat je wel of niet zou meenemen. Met een ruime kofferinhoud van  
467 liter en zelfs 1.410 liter met neergeklapte achterbank staat de SCALA helemaal bovenaan 
zijn segment. Bovendien biedt hij talrijke mogelijkheden om te zorgen dat je spullen niet heen 
en weer slingeren in de koffer en er schade kunnen aanrichten.

DUBBELE LAADBODEM 
De dubbele laadbodem van de koffer brengt de koffervloer  

op gelijke hoogte met de laaddrempel. Onder de laadbodem  
zit een discreet opbergvak.

BAGAGEHAKEN
De robuuste haken aan de zijkant van de 
kofferruimte maken het makkelijker en 
veiliger om tassen te vervoeren.

NET ONDER DE HOEDENPLANK 
Dit opbergnet onder de hoedenplank 
vormt een veilige opbergoplossing voor de 
spullen die u liever gescheiden houdt van 
andere voorwerpen in de koffer.

KOFFERNETTEN
Eén horizontaal net en twee verticale netten tillen  
de flexibiliteit van de koffer nog een trapje hoger  
en houden alle spullen mooi op hun plaats.

OMKEERBARE KOFFERMAT
Als je geen vuile spullen vervoert, kan de mat gebruikt 
worden met de verfijnde stoffen zijde naar boven. In een 
handomdraai kan je kiezen voor de afwasbare rubberen zijde 
wanneer dat nodig is.
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RUITENSPROEIERRESERVOIR
Tijdens het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof 
verspil je geen druppel meer. Niet alleen omdat het 
reservoir makkelijk bereikbaar is, maar ook dankzij  
de geïntegreerde trechter.

IJSKRABBER
De ijskrabber, die aan 
de binnenzijde van de 
tankklep zit, kan ook 
worden gebruikt om 
de profieldiepte van de 
banden te meten.

OPBERGRUIMTES VOORDEUREN
Het ruime opbergvak in de voordeur is voorzien van een rubberen riem en biedt  
plaats voor een fles van 1,5 liter. Hier kan je ook het wegneembare afvalmandje  
een plaats geven.



CRUISE CONTROL
Zowel een handige Cruise Control als de 
geavanceerde Adaptive Cruise Control tot 210 km/u 
(zie hoofdstuk Veiligheid) zijn beschikbaar op de 
SCALA.

INKLAPBARE BUITENSPIEGELS
De automatisch inklapbare kunnen dichtgeklapt worden 
zodat ze minder snel beschadigd raken.

VERWARMDE STOELEN / USB
Bij koud weer zullen de familie en vrienden 
de verwarmde achterstoelen naar waarde 
weten te schatten. Hun aparte bediening 
vind je terug op de achterzijde van de 
armsteun tussen de voorstoelen. Aan de 
twee USB-C-aansluitingen kunnen alle 
universele mobiele telefoons worden 
opgeladen.

KESSY
De modellen uitgerust met KESSY (Keyless Entry, Start 
and Exit System) of met het eenvoudigere Easy Start 
beschikken over een startknop op de stuurkolom.

PHONE BOX / USB
De SCALA is beschikbaar met een grotere Phone Box die het signaal van je mobiel toestel versterkt en tegelijkertijd 
je telefoon draadloos oplaadt tijdens het rijden. De Phone Box is niet alleen vlot toegankelijk, hij is ook geschikt voor 
toestellen met een grotere schermdiameter. Via de twee USB-C-poorten in de middenconsole kan je makkelijk externe 
toestellen aansluiten.

19
C

om
fo

rtCOMFORT

Wat jij ook verstaat onder comfort, de SCALA heeft het zeker en vast aan boord. 
Reizen doe je in alle comfort dankzij slimme details zoals de oplaadstekkers en het 
geavanceerde Infotainment met GPS. Kortom, ongezien comfort voor dit segment.

REIS IN ALLE 
COMFORT
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AMUNDSEN 9,2" INFOTAINMENT
Aantrekkelijk design aangevuld met een perfecte werking. De jongste generatie 
infotainmentsystemen krijgt een display helemaal bovenop het dashboard, 
duidelijk in het gezichtsveld van de bestuurder. Onder het display  
is een ergonomische polssteun voorzien voor de bediening van het  
touchscreen. Het systeem kan niet alleen rekenen op een groot  
bedieningsgemak, het beschikt ook over gebarenbediening.

VERWARMINGSFUNCTIES  
De verwarmingsfunctie voor de 
voorruit, dat een halt toeroept 
aan ijs of bewaseming, en voor 
het multifunctionele stuur 
wordt aangestuurd via het 
infotainmentsysteem.

ELEKTRISCH VERSTELBARE 
BESTUURDERSSTOEL 
De ideale rijhouding meet 
je je aan met de elektrische 
verstelbare bestuurdersstoel.

ŠKODA SOUND SYSTEM 
Geniet met het soundsysteem 
dat ŠKODA voor de SCALA 
ontwikkelde van een absoluut 
heldere klank ongeacht of het 
gaat om muziek of gesproken 
taal. Het systeem beschikt 
over tien luidsprekers, 
waaronder een centrale 
luidspreker in het dashboard 
en een subwoofer in de koffer. 
De klank kan via de profielen 
All, Front en Driver onder 
meer worden aangepast aan 
het aantal inzittenden en waar 
ze in de auto zitten. Het totale 
muzikale vermogen van het 
systeem bedraagt 405 Watt.
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Ga in alle vertrouwen eender welk avontuur aan. 
De nieuwe SCALA is uitgerust met een hele rits 
rijhulpsystemen die je rijtalenten ondersteunen,  
je helpen bij het parkeren en zelfs aanrijdingen  
helpen voorkomen.

WIJ HEBBEN WEL 
OGEN OP ONZE RUG

SIDE ASSIST 
Side Assist, dat dankzij radarsensoren in de achterbumper andere voertuigen en 
zelfs minder opvallende objecten zoals fietsers kan opmerken tot 70 m achter het 
voertuig, monitort wat er zich achter en opzij van je auto bevindt. Op basis van de 
afstand en de snelheid van de omringende voertuigen bepaalt het of de bestuurder 
moet worden gewaarschuwd of niet.

MANOEUVRE ASSIST
Door gebruik te maken van de sensoren van de Park Assist beschermt dit systeem  

je tegen aanrijdingen met obstakels die zich dichtbij de auto bevinden  
(tot een snelheid van 10 km/u). Indien het systeem een obstakel detecteert 

 zal het, in functie van de afstand tot het obstakel en de snelheid  
van het voertuig, een noodstop uitvoeren.

REAR TRAFFIC ALERT 
Dit rijhulpsysteem maakt deel uit van Side Assist en helpt je om, wanneer je weinig 
zicht hebt op het verkeer, toch op een veilige manier een parkeerplaats uit te rijden. 
Het systeem kan zelf automatisch ingrijpen wanneer het een dreigend gevaar 
detecteert.

VEILIGHEID
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PARKING DISTANCE 
CONTROL 
De SCALA parkeren verloopt 
een stuk vlotter en veiliger 
met de geïntegreerde 
parkeersensoren in de voor- 
en achterbumper. Deze 
houden de afstand tussen de 
auto en obstakels in het oog.

LANE ASSIST 
Laat het maar aan Lane Assist  

over om je auto op de juiste 
rijstrook te houden.

PARK ASSIST 
Beperk het gedoe tijdens 
het parkeren in een krappe 
ruimte tot een minimum met 
Park Assist. Het systeem 
selecteert een geschikte 
parkeerplaats in een rij 
parallel of haaks op de rijbaan 
geparkeerde voertuigen.

AUTO LIGHT ASSIST 
De Light Assist schakelt automatisch over 
tussen dim- en grootlichten voor meer 
comfort en veiligheid onderweg.

FRONT ASSIST MET 
VOORUITZIENDE 
VOETGANGERDETECTIE
Het systeem Front Assist, 
dat een noodremfunctie 
omvat, maakt gebruik 
van een radar in het 
radiatorrooster en is 
ontworpen om de afstand tot 
de voorligger te monitoren. 
De SCALA krijgt Front Assist 
mee, maar dan uitgebreid 
met een vooruitziende 
voetgangerdetectie die de 
bestuurder auditief, visueel 
en met een lichte tik tegen 
de remmen waarschuwt.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Door gebruik te maken van een 
radar in het radiatorrooster en 

de basisfunctie van de Cruise 
Control kan dit rijhulpsysteem, 

dat operationeel is tot een 
snelheid van 210 km/u, een 
veiligheidsafstand bewaren 

ten opzichte van voorliggers.
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VERBORGEN 
LIJFWACHTEN

FRONTALE AIRBAGS
De bestuurdersairbag is ingewerkt in het 
stuurwiel, die voor de voorste passagier 

zit in het dashboard. Deze laatste kan, 
als dat nodig is, worden uitgeschakeld; 

bijvoorbeeld wanneer vooraan een 
kinderstoel wordt gemonteerd.

GORDIJNAIRBAGS
Bij activatie vormen 

deze airbags een 
beschermend gordijn 

dat de inzittenden voor- 
en achterin beschermt 

tegen hoofdletsels.

KNIE-AIRBAG
Deze airbag bevindt zich onder de stuurkolom  
en beschermt de knieën en scheenbenen van  
de bestuurder.

ZIJDELINGSE AIRBAGS VOOR EN ACHTER
Deze vier airbags beschermen het bekken en de 
borstkast van de bestuurder en de andere passagiers  
bij een zijdelingse aanrijding.

In extreme situaties wanneer de bestuurder niet meer 
actief kan ingrijpen, neemt de passieve veiligheid van 
de auto het over. De airbags bijvoorbeeld. In de SCALA 
kunnen tot negen airbags je beschermen.



PRESTATIES
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Stil, soepel, betrouwbaar en zuinig: zo kan je de motoren 
die in de SCALA worden aangeboden het best typeren.  
Of je nu kiest voor benzine of voor diesel, je SCALA  
zal altijd vinnig voor de dag komen.

POWER TE KOOP,  
GEEN POWER TE KORT

MOTOREN
Het aanbod omvat benzinemotoren van 95pk*, 115pk, en 150pk die stuk  
voor stuk een prima acceleratievermogen en veel koppel bieden.  
De 115pk sterke diesel laat uitzonderlijke lage verbruikswaarden noteren. 
In functie van de gekozen motor kan er geopteerd worden voor een 
manuele 6-versnellingsbak of een DSG 7-versnellingsbak.

DRIVING MODE SELECT
Met de modusknop op de middenconsole kies je met Driving 
Mode Select uit de modi Eco, Normal, Sport of Individual. Indien 
het voertuig is uitgerust met een verlaagde ophanging uitgebreid 
met Sport Chassis Control, heb je met Driving Mode Select 
keuze tussen de modi Sport en Normal.

DSG-CONTROLE
De DSG 7-versnellingsbak kan in alle comfort 
worden bediend via de optionele DSG-peddels.

* Deze motor zal later beschikbaar zijn.
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De standaarduitrusting van de Active-versie omvat onder andere LED-dagrijlichten, elektrisch verstelbare 
en verwarmbare buitenspiegels, boordcomputer met MAXI DOT-scherm in zwart/wit, infotainmentsysteem 
SWING van 6,5 duim, twee USB-poorten, Light Assist, Front Assist, Emergency call, wegrijhulp voor 
hellingen, Lane Assist, DAB+, Bluetooth en LED-dimlichten.

ACTIVE

DECORATIEVE INLEG GRAINED GREY /  
HOT STAMPING BLACK

ACTIVE-INTERIEUR BLACK
Bekleding in stof

ACTIVE-INTERIEUR BLACK
Bekleding in stof
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AMBITION-INTERIEUR RED 
Bekleding in stof

DECORATIEVE INLEG BLACK DOTS /  
HOT STAMPING RED

DECORATIEVE INLEG SILVER HAPTIC /  
HOT STAMPING BLACK

DECORATIEVE INLEG GRAINED BLACK /  
HOT STAMPING BLACK

AMBITION-INTERIEUR RED 
Bekleding in stof

De standaarduitrusting van de Ambition-verise omvat, bovenop de Active-versie, de manuele 
airconditioning CLIMATIC, lichtmetalen velgen 16", LED-achterlichten met dynamische 
richtingaanwijzer, LIGHT & RAIN Assist, mistlichten vooraan, parapluhouder inclusief ŠKODA-paraplu, 
elektrisch bediende ruiten voor-en achteraan, Cruise Control, Parking Distance Control achteraan met 
Manoeuvre Assist, zelfdimmende binnenspeigel, 8 luidsprekers, 2 USB-C-poorten achteraan, lederen 
stuurwiel, centrale armsteun vooraan - JUMBO BOX. 

AMBITION
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DECORATIEVE INLEG BEIGE BRUSHED /  
HOT STAMPING CHROME

DECORATIEVE INLEG COPPER BRUSHED / 
HOT STAMPING CHROME

DECORATIEVE INLEG LATTICE GREY /  
HOT STAMPING COPPER

STYLE-INTERIEUR BLACK 
Bekleding in stof/suedia

De standaarduitrusting van de Style-versie omvat, bovenop de Ambition-versie, de automatische 
airconditioning CLIMATRONIC met 2 zones, KESSY (Keyless entry) met Easy Start-functie, 
lichtmetalen velgen STRATOS 17", Full LED-koplampen, elektrisch inklapbare en zelfdimmende 
buitenspiegels, SUNSET - donkergetinte ruiten achteraan, Parking Distance Control voor-en 
achteraan met Manoeuvre Assist, Infotainmentsysteem BOLERO van 8 duim met SmartLink.

STYLE

STYLE-INTERIEUR BLACK 
Bekleding in stof/suedia
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DYNAMIC

DECORATIEVE INLEG BLACK DOTS /  
HOT STAMPING RED
(voor de Ambition-versie)

DECORATIEVE INLEG SILVER HAPTIC /  
HOT STAMPING BLACK 
(voor de Ambition-versie)

DECORATIEVE INLEG BLACK DOTS /  
HOT STAMPING CHROME
(voor de Style-versie)

DYNAMIC STYLE INTERIEUR  
Bekleding in stof/suedia

DYNAMIC STYLE INTERIEUR  
Bekleding in stof/suedia

Het pack Dynamic, dat beschikbaar is in optie voor de 
afwerkingsniveaus Ambition en Style, omvat sportzetels, 
een multifunctioneel sportstuur, edelstalen afwerking voor 
de pedalen en een zwarte dakhemel.



BEKLEDING
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Ambition Black (stof) Style Beige  (stof/suedia)Ambition Red (stof) Style Beige (leder/kunstleer/suedia)
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Beschikbaar vanaf augustus 2019Beschikbaar vanaf oktober 2019
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WIELEN

18" zwart-zilver lichtmetalen velg, 
gepolijst VEGA AERO

18" lichtmetalen velg VEGA 17" zwart-zilver lichtmetalen velg, 
gepolijst PROPUS AERO

18" lichtmetalen velg SIRIUS

16" lichtmetalen velg ORION16" zwart-zilver lichtmetalen velg, 
gepolijst HOEDUS AERO

17" lichtmetalen velg VOLANS 17" lichtmetalen velg STRATOS

16" lichtmetalen velg ALARIS 16" stalen velg met TECTON-sierdeksel
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ACCESSOIRES
DOOR ŠKODA GEMAAKT, 
VOOR JOU ONTWORPEN

Accessoires zijn geen modegrillen. Met ŠKODA Genuine 
Accessories kunt u uw wagen ‘naar uw hand zetten’ en 
hem praktischer, veiliger en efficiënter uitrusten, zodat 
hij beter is aangepast aan uw specifieke noden.

SMART HOLDER – HAAK 
Handtassen en rugzakken bezetten voortaan geen plaats 
meer op de achterste stoelen. Hang ze aan de slimme haak 
op de hoofdsteunen van de voorste stoelen.

SMART HOLDER – MULTIMEDIAHOUDER
De houder voor een extern apparaat, die eveneens aan de 
hoofdsteunen van de voorstoelen bevestigd kan worden, 
zal bij de achterste passagiers zeker in de smaak vallen.

SMART HOLDER – KLEERHANGER
De kleerhanger, die op de hoofdsteunen van de 
voorstoelen kan worden gemonteerd, is een 
uitzonderlijk praktisch accessoire, zeker voor wie 
dagelijks in pak en das naar het werk gaat.

BESCHERMING ACHTERSTOELEN
Deze handige bescherming zorgt dat het interieur 
van uw auto vuil of beschadigd raakt.

VEILIGHEIDSGORDEL HOND
Wie regelmatig een hond als passagier aan boord heeft,  
die bevelen we een speciale veiligheidsgordel aan (maten S tot XL).
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Let op, geld lenen kost ook geld.
ŠKODA : Een programma op maat van uw wensen.

Adverteerder: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Maliestraat 50, 1050 Brussel. RPR Brussel, KBO 0841046715. 
ŠKODA Financial Services is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

Bent u een particuliere of een professionele klant?
ŠKODA Financial Services vergemakkelijkt uw leven door haar financiële producten en diensten op maat.

Meer info? Raadpleeg uw verkoper of surf naar www.skodafinancialservices.be 

VARIABELE ONDERHOUDSINTERVALLEN
Omdat de onderhoudsintervallen alsmaar langer worden, zal u uw concessiehouder van 
ŠKODA beslist niet vaak meer te zien krijgen! Omdat uw wagen zo betrouwbaar is, moeten 
de modellen met benzine- en dieselmotor uiterst na elke 30.000 km of om de twee jaar 
naar de garage. Mocht uw auto vóór deze termijn toch aan onderhoud toe zijn, ook dan kan u 
gerust zijn: de onderhoudsindicator op het dashboard zal u daar op tijd van verwittigen.

DEKKING ONDER GARANTIE OP AUTO’S, 
DE ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 

VAN ŠKODA.
ŠKODA Auto biedt u de volgende garanties: 
- 2 jaar waarborg op uw auto 
- 2 jaar waarborg op de originele ŠKODA accessoires 
- 2 jaar waarborg op gefactureerde herstellingen 
  (wisselstukken en uurloon) 
- 3 jaar garantie tegen lakfouten 
- 12 jaar garantie tegen doorroesten

DE MOBILITEITSGARANTIE VAN ŠKODA
zonder beperking noch in tijd noch in kilometers. Als gebruiker van een ŠKODA, die volgens 
de voorschriften van de constructeur onderhouden en hersteld wordt 
door een erkende ŠKODA-verdeler, geniet u van de Mobiliteitsgarantie, met onder meer: 
- Depannage van uw voertuig 24 uur/ 24, 7d/ 7.  
- Sleping tot bij de erkende Service Partner van uw keuze indien uw ŠKODA niet ter plaatse 
kan worden hersteld of tot bij de dichtstbijzijnde erkende Service Partner bij een reis in het 
buitenland. 
- Een vervangwagen, met een maximum van 3 dagen OF één hotelovernachting, inclusief 
ontbijt, voor alle inzittenden OF één van de volgende mobiliteitsoplossingen (vliegtuig, trein, 
taxi of openbaar vervoer) zodat u steeds op uw bestemming geraakt. 

ŠKODA SERVICE
Op ons kan u altijd rekenen. ŠKODA Service is de naam van het onderhouds- en 
mobiliteitspack van ŠKODA, uw partner. Wij blijven ons met andere woorden voor u 
inzetten, ook nadat u uw ŠKODA hebt gekocht. Het personeel van uw ŠKODA verdeler zal 
zich met al zijn knowhow en jarenlange ervaring inzetten om u het leven met uw wagen zo 
aangenaam mogelijk te maken. Want zelfs de meest gesofisticeerde technologie kan nooit 
de mens zelf vervangen. Neem contact op met uw ŠKODA-verdeler en hij zal u weten te 
vertellen wat ons dienstenpakket precies inhoudt.

ORIGINELE ŠKODA ONDERDELEN
De originele onderdelen van ŠKODA worden tijdens de productie permanent getest. Zij 
bieden dan ook een zeer hoge kwaliteit op het gebied van betrouwbaarheid en maximaal 
rijplezier en zijn voor u een garantie voor uw veiligheid. Wij gebruiken uitsluitend eersteklas 
materialen om er zeker van te zijn dat onze onderdelen lang meegaan. Voor het volledige 
gamma originele onderdelen voor uw wagen kan u terecht bij alle erkende verdelers van 
ŠKODA.

ORIGINELE ŠKODA ACCESSOIRES
De originele toebehoren van het voertuig zijn al even specifiek en polyvalent als uzelf. 
Alle originele toebehoren werden onderworpen aan strenge testen op het gebied van 
duurzaamheid, veiligheid en sterkte. Met de originele toebehoren van ŠKODA boet uw 
wagen niets van zijn maximale betrouwbaarheid in. En omdat zij zo nauwkeurig op maat zijn 
gemaakt, kunnen zij makkelijk worden gemonteerd en bieden zij een optimale functionaliteit. 
Onze gespecialiseerde adviseur zal u met raad en daad bijstaan en u begeleiden bij uw keuze. 
Onze professionele ingesteldheid en de aangeboden garanties zijn een zekerheid waar u 
altijd op kan rekenen.UITVOUWBAAR KOFFERTAPIJT 

STOFFEN 
VLOERTAPIJTEN
PRESTIGE – COPPER
Kwalitatief hoogstaande 
voetmatten met 
koperkleurige afwerking 
vormen een perfecte 
aanvulling op het interieur 
met koperkleurige 
afwerking.

WEERBESTENDIGE 
VLOERTAPIJTEN  – RED
De rubberen voetmatten 
helpen uw interieur proper 
te houden. Ze kunnen 
gemakkelijk worden 
uitgenomen, schoon 
geschud en gereinigd.

FIETSENREK
Het vergrendelbare 

fietsenrek met carbon/
aluminium profielen kan 

veilig op de basisdakrails 
worden bevestigd.



U VOND HET PRETTIG OM EROVER TE LEZEN?
― STEL U EENS VOOR DAT U ERMEE ZOU RIJDEN

BEL ONS OM EEN TESTRIT TE BOEKEN

DISCLAIMER BIJ AFBEELDINGEN:
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) zijn enkel ter 
illustratie. Ze zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een 
contractuele verbintenis of waarborg. Ze tonen wagens 
van vóór de serieproductie. Het is mogelijk dat bepaalde 
illustraties, kenmerken, onderdelen en uitrusting niet 
overeenstemmen met de eigenlijke productiewagens en er 
kunnen van land tot land verschillen zijn.
Voor exacte informatie over kenmerken, onderdelen en 
uitrusting kunt u terecht bij de ŠKODA-verdeler in uw buurt.
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Uw ŠKODA-verdeler
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