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ŠKODA RAPID SPACEBACK  
Puikiai subalansuotas pasirinkimas! 
 
Renkantis automobilį vidinis balsas dažnai sako, kad automobilis turi būti universalus, praktiškas, stilingas, 
kainuoti protingą sumą ir dovanoti gerą nuotaiką.  

Pasirink racionaliai: mėnesio įmoka nuo 96 EUR už ŠKODA RAPID SPACEBACK   – tiek nedaug už tiek daug! 
 
 

  Škoda Rapid Spaceback Ambition    paketas – NEMOKAMAI su Ambition komplektacija (paketo vertė – 1.098 EUR): 

✓ Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai, SAFE sistema (PDB) 
✓ Žiemos paketas - šildomos priekinės sėdynės ir šildomi langų plovimo purkštuvai (PWP) 
✓ Mažas odos paketas (3 stipinų vairaratis) (PL1) 
✓ Bluetooth laisvų rankų sąsaja (PT1) 
✓  Informacinė-pramoginė sistema SWING – 2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, automobilio nustatymų meniu (RAH) 

 

  Škoda Rapid Spaceback Style    paketas  – NEMOKAMAI su Style komplektacija (paketo vertė – 871 EUR): 

✓ Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai, SAFE sistema (PDB) 
✓ Akustinė galinė parkavimo sistema (7X1) 
✓ Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų vairaratis su radijo ir telefono valdymu) (PL3) 
✓ Bluetooth laisvų rankų sąsaja (su SWING) (PT1) 

 
 
 

 RAPID SPACEBACK   Emisijos Vid. sąn. CO2 Active Ambition Ambition  Style Style  

 Variklis   lygis l/100 km g/km ***2** ***3** ***3** ***4** ***4** 

NH1*M4 1.0 TSI  70 kW (95 AG) M5 EU 6 4,5 103 13.977 14.289 12.994 15.416 13.934 

NH1*N5 1.0 TSI  81 kW (110 AG) M6 EU 6 4,6 106 14.879 15.317 13.964 16.444 14.892 

NH1*ND 1.0 TSI DSG *  81 kW (110 AG)   A7 EU 6 n.d. n.d. 16.846 17.282 15.793 18.409 16.721 
 
* - nuo 2018 rugsėjo mėn. 
** - galioja tik esantiems sandėlyje automobiliams 

 
  Visos kainos nurodytos EUR, įskaitant PVM 21%    Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos   

       
  Garantija kėbului – 12 metų 

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
TDI CD DPF – Turbodyzelinis variklis su kietųjų dalelių filtru 
A – Automatinė transmisija DSG 
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ŠKODA švenčia 25-erių metų veiklos Lietuvoje jubiliejų. 

Šia proga automobiliai  ŠKODA RAPID   su gausia bazine ir papildoma įranga 
dabar už ypatingą jubiliejinę kainą! 

 
 

  Škoda Rapid Ambition    paketas – NEMOKAMAI su Ambition komplektacija (paketo vertė – 1.098 EUR): 

✓ Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai, SAFE sistema (PDB) 
✓ Žiemos paketas - šildomos priekinės sėdynės ir šildomi langų plovimo purkštuvai (PWP) 
✓ Mažas odos paketas (3 stipinų vairaratis) (PL1) 
✓ Bluetooth laisvų rankų sąsaja (PT1) 
✓  Informacinė-pramoginė sistema SWING – 2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, automobilio nustatymų meniu (RAH)  

 

  Škoda Rapid Style    paketas  – NEMOKAMAI su Style komplektacija (paketo vertė – 871 EUR): 

✓ Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai, SAFE sistema (PDB) 
✓ Akustinė galinė parkavimo sistema (7X1) 
✓ Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų vairaratis su radijo ir telefono valdymu) (PL3) 
✓ Bluetooth laisvų rankų sąsaja (su SWING) (PT1) 

 
 
 

 RAPID   Emisijos Vid. sąn. CO2 Active Ambition Ambition  Style Style  

 Variklis   lygis l/100 km g/km ***2** ***3** ***3** ***4** ***4** 

NH3*M4 1.0 TSI  70 kW (95 AG) M5 EU 6 4,5 103 14.228 14.471 13.176 15.334 13.859 

NH3*N5 1.0 TSI  81 kW (110 AG) M6 EU 6 4,6 106 15.132 15.498 14.133 16.363 14.816 

NH3*ND 1.0 TSI DSG *  81 kW (110 AG)   A7 EU 6 n.d. n.d. 17.098 17.463 15.963 18.330 16.648 
 
* - nuo 2018 rugsėjo mėn. 
** - galioja tik esantiems sandėlyje automobiliams 

 
  Visos kainos nurodytos EUR, įskaitant PVM 21%    Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos   

    
  Garantija kėbului – 12 metų 

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
TDI CD DPF – Turbodyzelinis variklis su kietųjų dalelių filtru 
A – Automatinė transmisija DSG 
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ŠKODA Rapid ir Rapid Spaceback bazinė įranga Active Ambition Style 

Išorės dizainas    

5 durų kėbulas   

Plieniniai ratlankiai 15" su gaubtais DENTRO 6J x 15"   — 

Plieniniai ratlankiai 15" su gaubtais COSTA 6J x 15"   — 

Lengvo lydinio ratlankiai 15" MATONE (sidabrinės spalvos)  6J x 15" - 4 vnt.   

Juodos išorinės durų rankenėlės ir veidrodžiai  — — 

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės ir veidrodžiai —  

Paketas IMAGE – prailgintas galinis langas, juodo dizaino priekiniai rūko žibintai, tamsinti galiniai žibintai, juodai 
dažyti veidrodžiai (Spaceback) 

—  

Juodai dažytos išorinės durų rankenos (Spaceback) — — 

Chromuota juostelė priekiniame buferyje —  

Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai H7 su skaidria optika   

LED dienos šviesos —  

Integruoti į veidrodžius šoniniai posūkių rodikliai   

Tonuoti langai   

Kėbulo spalva dažyti bamperiai   

Chromuota juostelė ant radiatoriaus grotelių   

Tamsinto dizaino galiniai žibintai   

Be variklio žymėjimo   

Vidaus dizainas    

Interjeras ACTIVE (Black – EQ)  — — 

Interjeras AMBITION (Black – AB/Blue – AB+PLB) —  — 

Interjeras STYLE (Black – AB/Blue – AB+PLB / Beige – EU) — — 

Dekoratyvinė priekinės panelės apdaila LIGHT BRUSHED —  — 

Dekoratyvinė priekinės panelės apdaila DARK BRUSHED  — — 

3 stipinų vairaratis  — — 

3 stipinų vairaratis su chromo elementais   — 

3 stipinų oda trauktas vairaratis su chromo elementais  


  


Mažas odos paketas   

Pavarų perjungimo svirtis su juodu žiedu —  — 

Juodi blizgūs ortiekių rėmeliai —  — 

Chromuoti ortiekių rėmeliai — — 

Chromo paketas: pavarų perjungimo svirties dekoras ir apatinis rėmelis, rankinio stabdžio fiksatorius, klimato 
sistemos valdymo elementai 

— — 

Juodos vidinės durų rankenėlės  — — 

Chromuotos vidinės durų rankenėlės —  

Chromuoti apvadai prietaisų skydelyje —  

Saugumas    

Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržai   

5 tritaškiai saugos diržai   

5 reguliuojamo aukščio galvos atramos   

Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas   

Vairuotojo saugos oro pagalvė   

Keleivio saugos oro pagalvė   

Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija   

Šoninės saugos oro pagalvės   

Užuolaidinės saugos oro pagalvės   

Imobilaizeris   

Degalų bako užraktas   

ISOFIX paruoša galinėse kraštinėse sėdynėse   

VIN kodas po priekiniu stiklu   

Dieninės važiavimo šviesos   

Šviesų aukščio reguliatorius vairuotojo pusėje   

Priekiniai rūko žibintai   

Galinis rūko žibintas   

3-čias stop žibintas   

Visų ratų diskiniai stabdžiai   

ABS   

ESC – elektroninės stabilumo kontrolės sistema (įskaitant ABS, MSR, ASR, EDS ir HBA)   

MULTI COLLISION BRAKE – stabdymo sistema, padedanti išvengti tolimesnio nekontroliuojamo automobilio 
judėjimo, suveikus  priekinėms oro pagalvėms 

  

Įkalnės asistentas (serija su DSG 7 pavarų dėže)  DSG 7  DSG 7  DSG 7

Padangų slėgio monitoringas   

Padidintos pėsčiųjų apsaugos priemonės (pagal 2 fazės reikalavimus): speciali priekinės dalies – bamperio, žibintų, variklio 
gaubto bei jo tvirtinimo, taip pat paties variklio dalių – konstrukcija, sumažinanti susidūrimo su pėsčiaisiais  pasekmes 
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ŠKODA Rapid ir Rapid Spaceback bazinė įranga (tęsinys) Active Ambition Style 

Funkcionalumas    

Vairo stiprintuvas   

Start/Stop sistema ir regeneracinė stabdymo energijos sistema, EU 6  reikalavimus atitinkantys varikliai   

Dėtuvė keleivio pusėje be apšvietimo   — 

Dėtuvė keleivio pusėje su apšvietimu (su CLIMATRONIC – kondicionuojama) —  

Papildomas elektrinis oro šildytuvas su dyzeliniais varikliais   

Tachometras su integruotu skaitmeniniu laikrodžiu   

Borto kompiuteris —  

Rastrinis tamsinimas priekinio stiklo viduryje   

Akinių skyrelis —  

Priekinis ranktūris su dėtuve   

Dėtuvės priekinių durų apmušimuose su vietomis 1,5L buteliui   

Laikiklis gėrimams centrinėje konsolėje   

Dėtuvės galinių durų apmušimuose su vietomis 0,5L buteliui   

Paruoša stogo bagažinės tvirtinimui   

Vientonis garso signalas  — — 

Dvitonis garso signalas —  

Neišjungtų šviesų perspėjantysis signalas   

12V rozetės centrinėje konsolėje ir bagažinėje   

Salono lubų šviestuvas   

Skaitymo lemputės vairuotojui ir keleiviui —  

TOP-TETHER – papildomas viršutinis vaikiškos kėdutės tvirtinimo taškas   

Vairuotojo saulės skydelis su veidrodėliu   

Keleivio saulės skydelis su veidrodėliu —  

Parkavimo bilietų laikiklis   

Rūkančiųjų paketas (peleninė, pridegiklis)   

Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairo kolonėlė   

Bagažinės apšvietimas (1 šviestuvas)   

Tvirtinimo kilpos bagažinėje (4 vnt.)   

Atsarginis ratas (plieninis), keltuvas, ratų raktas   

Kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse —  

Atlenkiamas, nedalomas galinės sėdynės atlošas  — — 

Atlenkiamas ir dalinamas (60:40) galinės sėdynės atlošas —  

Priekiniai AERO tipo valytuvai (4 dažnio intervalai)   

Šildomas galinis langas   

Pakeliama bagažinės lentynėlė   

Bagažinės paketas (kabliukai pirkiniams, dėtuvės už galinių ratų, bagažo tvirtinimo tinklas su segtukais)   

Saugos liemenės laikiklis po vairuotojo sėdyne   

Vidaus apšvietimo aktyvacija nuo visų durų   

Skėtis (skyrelyje po keleivio sėdyne) —  

Tekstiliniai kilimėliai   

Komfortas    

Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu (1 užlenkiamas ir 1 paprastas raktai)   

Oro kondicionierius CLIMATIC (išskyrus Active 1.0 77kW TSI)   — 

Mechaniškai valdoma šildymo sistema (tik su Active 1.0 77kW TSI)  — — 

Klimato kontrolės sistema CLIMATRONIC, drėgmės jutiklis, automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodis —  

Vidinė oro recirkuliacija, žiedadulkių filtras   

Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai   

Elektra valdomi priekiniai langai   

Elektra valdomi galiniai langai   

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė   

Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė   

Žiemos paketas – šildomos priekinės sėdynės ir šildomi langų plovimo purkštuvai 


 


Kruizo kontrolės sistema —  

Borto kompiuteris MAXIDOT —  

4 užlenkiamos lubų rankenos, galinės - su kabliukais drabužiams   

Ledo gramdiklis   

Galinio lango valytuvas (serija su Spaceback) /Sb /Sb /Sb 
Radijo paruoša su 4 garsiakalbiais priekyje   

ŠKODA SURROUND garso sistema (6 garsiakalbiai) —  

Informacinė-pramoginė sistema BLUES – 1 DIN, vienspalvis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, automobilio nustatymų 
meniu 

  — 

Informacinė-pramoginė sistema SWING – 2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, automobilio 
nustatymų meniu 




 


 
  – standartinė įranga  – pasirenkama įranga  —  – negalima įranga 
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Kodas ŠKODA Rapid ir Rapid Spaceback papildomai užsakoma įranga  Active Ambition Style 

EM1 DRIVER ALERT - nuovargio perspėjimo sistema + Swing/Amundsen — 41 41 

KA1 Galinio vaizdo kamera +  Swing+ PT1 / Amundsen     Limo: + 8M1 — 268 268 

PDB 
Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami 
raktai, SAFE sistema 

 
250 

250 

  

250 

  

PDD 
Antras užlenkiamas raktas nuotoliniam centriniam durų užraktui;  
be SAFE sistemos 

 
10 10 10 

PDH 
EASY START – variklio užvedimas mygtuku + apsauga su 2 sulankstomais 
raktais, SAFE sistema (PDB) 

Negal. PDB/PDJ 
— 463 463 

PDJ 
KESSY – beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema + apsauga su 2 
sulankstomais raktais, SAFE sistema (PDB) 

Negal. PDB/PDH 
— 652 652 

PGD Panoraminis stoglangis; be akinių skyrelio (Spaceback) Blues: +R1A / Swing: +R1H /  Amundsen: +R1I 757 757 — 

PHB 
CLIMATRONIC - elektronikos valdoma klimato kontrolės sistema, drėgmės 
jutiklis, automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodis 

 
— 464 

PHE 
CLIMATIC - mechaninis oro kondicionierius   
(serija; užsakoma tik su Active 1.0 77kW TSI) 

 
/1.227  — 

PHZ Elektra valdomi galiniai langai Act: + PW4 183 183 

PH6 
SUNSET - labiau tonuoti galiniai langai (įskaitant galines duris).  
Pastaba: su PST kodas keičiamas į 4KF  

 
149 149 149 

PKC Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė  59  

PKD Rūkančiųjų paketas (pridegiklis ir peleninė)  28  

PKI 
Bagažinės paketas: fiksuoti kabliukai krepšiams, dėtuvės už galinių ratų 
arkų, su Limo – tinklelių programa 

 
89  

PKJ Bagažinės paketas PKI + tinklelių programa (Spaceback) Negal. PMP 101 53 53 

6SJ Dvipusis vartomas bagažinės kilimėlis – tekstilinis/guminis Negal. PMP 47 47 47 

PMP Dvigubos bagažinės grindys (Spaceback) Negal. PKJ/6SJ — 154 154 

3NZ Dalinamas galinės sėdynės atlošas  72  

PK1 Dalinamas galinės sėdynės atlošas + galinis centrinis ranktūris  234 — — 

PK2 Galinis centrinis ranktūris  — 163 163 

PK4 Blogų kelių paketas Negal. su 17“ ratlankiais 164 164 164 

PK5 Teleskopinė priekinių žibintų plovimo sistema  134 134 134 

PR1 
Šviesų asistentas EASY LIGHT ASSIST (automatinis šviesų įsijungimas, 
palydėjimo/pasitikimo šviesos) 

Act: + PDB/PDD 
36 36 36 

PST 
Spaceback EMOTION paketas – panoraminis stoglangis, prailgintas galinis 
langas, juodo dizaino priekiniai rūko žibintai, tamsinti galiniai žibintai, juodai 
dažyti veidrodžiai (Spaceback) 

 
— 985 865 

PWR Priekiniai rūko žibintai  208  

PWH 
LIGHT AND RAIN ASSIST - šviesų asistentas (COMMING HOME, LEAVING 
HOME, tunelio šviesos) + lietaus jutiklis + vidinė iliuminacija 

+ Swing/ Amundsen 
— 299 244 

PWJ 
LIGHT AND RAIN ASSIST - šviesų asistentas (COMMING HOME, LEAVING 
HOME, tunelio šviesos) + lietaus jutiklis + AUTO LIGHT ASSIST – automatinis 
tolimųjų šviesų perjungimas 

+ Swing/ Amundsen 
— 452 397 

PWT BI-XENON (LOW) priekiniai žibintai  — 526 526 

PWP Žiemos paketas - šildomos priekinės sėdynės ir šildomi langų plovimo purkštuvai 
 

227 
227 

  


PWU 
Žiemos paketas - šildomos priekinės ir galinės sėdynės ir šildomi langų plovimo 
purkštuvai, priekinis porankis 

Negal. UQ4 
516 516 169 

PW4 Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai  198  

UG1 Įkalnės asistentas (serija su DSG 7 pavarų dėže)  81 81 81 

WBB 
Paketas DYNAMIC (sportinės sėdynės, sportiniai pedalai, BLACK PIANO 
apdaila) (apmušimo kodas ET) 

+ PL1-PL6 
Negal. WM1 

— 286 253 

WBI 
Paketas IMAGE – prailgintas galinis langas, juodo dizaino priekiniai rūko žibintai, 
tamsinti galiniai žibintai, juodai dažyti veidrodžiai (Spaceback) 

Negal. WBB, PGD 
— 108  

WM1 
Kombinuotas odos ir gobeleno apmušimas, galinės sėdynės centrinis ranktūris;  
 su Ambition + žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės ir šildomi priekinio 
stiklo plovimo purkštuvai) 

Negal. PKD 
— 896 724 

1D2 Vilktis priekabai (nuimama, su užraktu)  538 538 538 

PK0 Vilktis priekabai (nuimama, su užraktu) su adapteriu  574 574 574 

1D7 Vilkties priekabai paruoša (el. instaliacija)  128 128 128 

4B2 Kėbulo spalva dažytos šoninės apsauginės juostos  57 57 57 

4ZG Chromuoti šoninių langų apadai ir chromuota juostelė priekiniame buferyje  — 166 125 

4ZH Chromuota juostelė priekiniame buferyje   — 41 

4ZP Chromuoti šoninių langų apadai  — 125 — 

6E3 Priekinis centrinis ranktūris (Active)  121 — — 

6E4 Priekinis centrinis ranktūris (Ambition/Style)  — 121 

6E2 Priekinis centrinis ranktūris (Active) + 2x USB Negal. PWU 171 — — 

6E7 Priekinis centrinis ranktūris (Ambition/Style) + 2x USB Negal. PWU — 171 50 

6FM Juodai dažyti veidrodžiai (serija su Spaceback Style)  — 21 21/SB 

7TH Dekoratyvinė priekinės panelės apdaila PIANO BLACK  — — 38 

QQ8 Salono iliuminacija AMBIENT LIGHTING  — 48 48 
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Kodas ŠKODA Rapid ir Rapid Spaceback papildomai užsakoma įranga (tęsinys)  Active Ambition Style 

6K2 FRONT ASSIST – priekinis radaras, automatinis stabdymas 
Amb: +  4ZG/4ZH, 
Swing/Amundsen 

— 306 306 

6M5 Bagažinės tinklas (Spaceback)  — 55 55 

7X1 Akustinė galinė parkavimo sistema 
 

360 360 
360 

  

7X2 Akustinė priekinė ir galinė parkavimo sistema + Swing/Amundsen 681 681 681 

8M1 Galinio lango valytuvas su plovimo sistema (serija su Spaceback)  85 85 85 

8T2 Kruizo kontrolės sistema  186 186 

8T6 Kruizo kontrolės sistema + greičio ribotuvas Limo: + 8M1 231 231 45 

8WS Tamsinti priekiniai rūko žibintai su CORNER funkcija  — 114 114 

9S3 Borto kompiuteris  53  

9S5 MAXIDOT + PL1-PL6 174 121 

EA9 Pratęsta garantija – 5 metai iki 150 000 km ridos  232 232 232 

TA 
Techninės apžiūros komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinio sustojimo 
ženklas, šviesą atspindinti liemenė) 

 
40 40 40 

 
 

Kodas Informacinės-pramoginės, navigacinės ir komunikacinės sistemos bei paslaugos  Active Ambition Style 

NZ4 
Pagalbos skambutis SOS. Techninės pagalbos ir informacinis 
skambučiai (integruotas GSM modulis su dedikuota SIM kortele) 

+ YOK+Swing/YOX+Amundsen 
 Amb: + 9S5, PL1-PL6 

— 0 0 

YOU Infotainment Online  1 metų paslauga 
+ Amundsen 

Amb: + 9S5, PL1-PL6 
— 0 0 

YOK Care Connect  3 metų paslauga 
+ NZ4+Swing 

Amb: + 9S5, PL1-PL6 
— 378 378 

YOX Care Connect  3 metų +  Infotainment Online  1 metų paslaugos 
+ NZ4+Amundsen  

Amb: + 9S5, PL1-PL6 
— 378 378 

RAH 
Informacinė-pramoginė sistema SWING – 2 DIN, 6,5“ spalvinis 
jutiklinis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, automobilio nustatymų meniu  
Su PGD/PST – kodas R1H 

 
263 

263 

  


RAI 

Navigacinė ir informacinė-pramoginė sistemos AMUNDSEN – 2 DIN, 
6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, FM,  MP3, SD, USB, BT komfortiška 
laisvų rankų įranga, SMS, valdymas balsu, ŠKODA SURROUND garso 
sistema (9VB), automobilio nustatymų meniu. Europos žemėlapiai (SD 
kortelėje). Nemokamas 3 metų atnaujinimas internetu  
Su PGD/PST – kodas R1I 

+ 7RE, YOU/YOX+NZ4 
Amb: + 9S5, PL1-PL6 

 
— 1.022 688 

7RE Navigacinės sistemos žemėlapiai – Europa (SD kortelė) + Amundsen — 0 0 

8RL 2 papildomi garsiakalbiai gale (su Ambition) Su Blues 36 36 

9VB ŠKODA SURROUND garso sistema + Swing 72 72 

9WT SMARTLINK + funkcija (įskaitant SMARTGATE) +  Swing+PT1/Amundsen 172 172 172 

9WV 
Media Command (Wireless RSE  App) - informacinės-pramoginės 
sistemos valdymas bevieliu ryšiu 

+ Amundsen 
— 80 80 

9WX 
SMARTLINK + funkcija (įskaitant SMARTGATE) + Media Command 
(Wireless RSE  App) - informacinės-pramoginės sistemos valdymas 
bevieliu ryšiu 

+ Amundsen 
— 251 251 

PT1 Bluetooth laisvų rankų sąsaja (su SWING) 
+ RAH/R1H 

126 
126 

  

126 

  

PL1 Mažas odos paketas (3 stipinų vairaratis) 
 

232 
232 

  


PL2 
Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų vairaratis su radijo 
valdymu) 

 + 9S5 
— 349 117 

PL3 
Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų vairaratis su radijo ir 
telefono valdymu) 

+ 9S5, Swing+PT1/Amundsen 
— 366 

135

 

PL5 
Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų sportinis vairaratis su 
radijo valdymu) – su DYNAMIC paketu 

+WBB, 9S5 
— 456 224 

PL6 
Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų sportinis vairaratis su 
radijo ir telefono valdymu) – su DYNAMIC paketu 

+ WBB, 9S5, 
Swing+PT1/Amundsen 

— 473 241 

QV3 DAB – skaitmeninės radijo transliacijos imtuvas + Swing/ Amundsen 106 106 106 

 
 – standartinė įranga        — – negalima įranga 

 
 

Kodas Spalvos EUR 

EXC* K1K1 – Velvet Red 920 

MET* 
8E8E – Brilliant Silver G0G0 – Denim Blue  F6F6 – Quartz Grey  8X8X – Race Blue 
4K4K – Cappuccino Beige 1Z1Z – Black Magic  P7P7 – Rallye Green  4Q4Q – Maple Brown 
2Y2Y – Moon White      

420 

SPE* J3J3 – Laser White 280 

CHR* 9P9P – Candy White  8T8T – Corrida Red 140 

UNI* K4K4 – Energy Blue 0 

 
  



Šiame kainoraštyje pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija  gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas 
suteiks Jums informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas. NH-FL-MY2019 – 2018CW31 • Rev. 2018-08-14 • 2018-08-14 

 

Kodas Ratai ir padangos   Active Ambition Style 

PJ0 
Plieniniai ratlankiai 15" su gaubtais DENTRO 6J x 15" 

- su padangomis 185/60 R15 

 

Negal. PJA  0 — 

PCA 
Plieniniai ratlankiai 15" su gaubtais COSTA 6J x 15" 

- su padangomis 185/60 R15 

 

Negal. PJA 0  — 

PJ1 
Lengvo lydinio ratai  MATONE (sidabrinės spalvos)  6J x 15  - 4 vnt. 

- su padangomis 185/60 R15 

 

Negal. PJA 495 495 

PJD 
Lengvo lydinio ratai  MATONE (juodos spalvos)  6J x 15  - 4 vnt. 

- su padangomis 185/60 R15 

 

Negal. PJA 604 604 109 

PCB 
Lengvo lydinio ratai  MATO  (sidabrinės spalvos)  6J x 15  - 4 vnt. 

- su padangomis 185/60 R15 

 

Negal. PJA, H35 495 495 0 

PCE 
Lengvo lydinio ratai  EVORA  (sidabrinės spalvos)   7J x 16  - 4 vnt. 

- su padangomis 215/45 R16 

 

+ PJA 806 806 311 

PCC 
Lengvo lydinio ratai  VIGO  (sidabrinės spalvos)   7J x 16  - 4 vnt. 

- su padangomis 215/45 R16 

 

+ PJA 806 806 311 

PCF 
Lengvo lydinio ratai  VIGO  (juodos spalvos)   7J x 16  - 4 vnt. 

- su padangomis 215/45 R16 

 

+ PJA 915 915 420 

PCJ 
Lengvo lydinio ratai  TRIUS  (sidabrinės spalvos)  7J x 17  - 4 vnt. 

- su padangomis 215/40 R17 

 

+ PJA — 1.117 622 

PJ6 

Lengvo lydinio ratai  CAMELOT  (sidabrinės spalvos)  7J x 17  - 4 

vnt. 

- su padangomis 215/40 R17 

 

+ PJA — 1.117 622 

PJG 
Lengvo lydinio ratai  SAVIO  (juodos spalvos)  7J x 17  - 4 vnt. 

- su padangomis 215/40 R17 

 

+ PJA — — 820 

PCL 
Lengvo lydinio ratai  BLADE  (bi-spalviai)  7J x 17  - 4 vnt. 

su padangomis 215/40 R17 

 

+ PJA — 1.315 820 

H35 Visasezoninės padangos 185/60 R15 88H xl  + 15“ ratlankiai 164 164 164 

PJA Laikinas atsarginis ratas  + PCC/PCE/PCF/PCJ/PJ6/PJG 0 0 0 

PJC Lengvo lydinio atsarginis ratas (Rapid Limo)  + PJ1/PJD/PCB 149 149 149 

 


