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VIENĪGAIS, KO IR VĒRTS VĒLĒTIES,
IR VISS
Jaunā ŠKODA RAPID ir automašīna, kurai nepatīk stereotipi.
Tās izskatās pēc stilīgas un kompaktas automašīnas, kas
ieguvusi ŠKODA kristāla līniju dizaina valodas interpretāciju,
paveriet savu skatienu salonā, un jūs sajutīsieties, kā iekāpjot
augstākas klases automašīnā. Ar progresīvākajām
savienojamības un drošības sistēmām, automašīna ir aprīkota
ar virkni tehnoloģiju, kas darbojas autonomi, padarot katru
jūsu braucienu vēl komfortablāku un bezrūpīgāku. Lai arī ko
jūs sagaidāt no šīs automašīnas, tā attaisnos uz sevi liktās
cerības un pat pārspēs tās.
RAPID ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai radīt skaistus
automobiļus, kas ir vērsti uz braukšanas baudījumu mūsdienās
tikpat ļoti kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ĀRĒJAIS
IZSKATS
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STILS, KAS
VIENMĒR IR MODĒ

SĀNSKATS
Pateicoties melnajam B statnim, šķiet, ka sānu
logi ir viens vesels un tas rosina domas par
plašumu automobiļa salonā SunSet logi ar
blīvāku tonējumu automobiļa aizmugurē pasargā
pasažierus no saules stariem.

Asa, kantaina, dinamiska - ir daži no vārdiem, kas
nāk prātā, skatoties uz RAPID no ārpuses. Tā ir
izteiksmīga, skaista un tikpat pievilcīga kā daudz
augstākas klases automašīnas.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Priekšējā radiatora reste ir
precīzi izvietota starp
priekšējiem lukturiem. Platā
gaisa ieplūes atvere starp
miglas lukturiem, kā arī
izteiksmīgā hroma līste rotā
automašīnas priekšpusi.
Augstākajā aprīkojuma līmenī
iekļauti arī Bi-Xenon priekšējie
starmeši ar LED dienas gaitas
lukturiem.

LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
RAPID aprīkots ar LED
aizmugurējiem lukturiem.
Atpazīstamais C formas
izgaismojums ir tipisks ikvienai
ŠKODA automašīnai.

Dizains

Dizains

SĀNU SPOGUĻI
Sānu pagriezienu rādītāji
ārējos atpakaļskata
spoguļos ir gan pievilcīga,
gan arī ļoti funkcionāla
detaļa.

INTERJERS
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JŪS NEKAD
NEVĒLĒSIETIES IZKĀPT
Pirms jūs apjautīsiet iespaidīgo RAPID salona
ietilpību, jūs pamanīsiet, cik tas ir estētiski
iekārtots. Lai arī kas jūs sagaida uz ceļa, iekšpusē
jūs vienmēr jutīsieties ērti.

PRIEKŠĒJAIS PANELIS
Forma seko funkcijai. Stilīgajam
mērinstrumentu panelim ir skaidrs un
loģisks izkārtojums, kā arī visa vadības
funkcionalitāte priekšējā panelī ir
praktiski izkārtota. Augstākajā
aprīkojuma līmenī automašīna ir
aprīkota arī ar multifunkcionālu stūri,
kas ļauj jums vadīt radio un telefonu.

IETILPĪBA
Automobilis ir savas klases
līderis aizmugurējo pasažieru
vietas daudzuma rādītājos.
Aizmugurējie sēdekļi ir
anatomiski izliekti, nodrošinot
maksimālu komfortu.

Dizains

Dizains

VIDES APGAISMOJUMS
Ar maigo vides apgaismojumu,
ieskaitot durvju rokturu
izgaismojumu, interjers kļūst
vēl mājīgāks un ērtāks.

SAVIENOJAMĪBA
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ESIET SASNIEDZAMI AR
ŠKODA CONNECT

PARKOŠANĀS VIETA
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa atrašanās vietas
informāciju lielās autostāvvietās visur, kur dodaties,
savā telefonā ar adresi, laiku un datumu, kad
novietojāt automobili.

TIEŠSAISTES
SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties
labāko maršrutu: aktuālā
informācija sniedz jums
perfektu pārskatu par
katru braucienu. Tā ļauj
arī reaģēt uz jauniem
satiksmes pavērsieniem,
piemēram, ceļu
remontiem, avārijām vai
sastrēgumiem.

Būt tiešsaistē pilnībā un nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja izklaidei un
informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena laikā. ŠKODA CONNECT
ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

DEGVIELAS UZPILDES
STACIJAS
Jūs varat noskaidrot
attālumu, degvielas
uzpildes stacijas veidu un
aktuālās degvielas cenas.
Šī informācija tiek
attēlota reālā laikā.
Automobiļa degvielas
veids tiek noteikts
automātiski, un jūs
saņemat tikai jūs
interesējošo informāciju.

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT saskarne ietver divas
pakalpojumu kategorijas. Tiešsaistes informācijas un
izklaides sistēma sniedz informāciju reālā laikā, bet
Care Connect nodrošina atbalstu un uzlabo drošību,
ļaujot attālināti piekļūt automobiļa vadībai. Tā piedāvā
palīdzību situācijās, kurās tas var būt nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram, vidējais
degvielas patēriņš, vidējais ātrums, nobrauktais attālums
un brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam serverim. Jūs
varat aplūkot savu personisko braucienu informāciju un
iegūt pārskatu par visiem braucieniem.

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un
jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu
atrašanās vietu vai
galamērķi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem..

Savienojamība

Savienojamība

SOS POGA
OCTAVIA savienojamības sistēma ietver
SOS zvanu. Šī ārkārtas sistēma tiek
aktivizēta, nospiežot sarkano pogu uz
automobiļa griestiem. Ja notiek
negadījums, zvans tiek veikts automātiski.
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ESIET SAVIENOTI.
ESIET AR SAVIENOJUMU

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības
paketi ar MirrorLink®, Apple CarPlay un Android
Auto atbalstu) automobiļa informācijas un izklaides
sistēma ļauj vadītājam droši lietot telefonu
brauciena laikā. Turklāt visas uzstādītās lietotnes,
kas ir sertificētas izmantošanai automobilī ir
savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai
Android Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī
SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot
viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai
piekļūtu interesantai informācijai par jūsu
braucienu, piemēram, degvielas patēriņa datiem,
braukšanas dinamikai vai servisa informācijai.*

Jūsu automašīna ir visu ar darbu un izklaidi
saistīto lietu portāls. Informācijas un
izklaides sistēmas nodrošina augstākā
līmeņa savienojamību, lai jūs varat baudīt
labākās savu mobilo ierīču funkcijas ceļā.

AMUNDSEN
Amundsen navigācijas sistēma tiek vadīta, izmantojot 6,5"
skārienjutīgu displeju, un tai ir divu SD karšu lasītājs, kā arī viena
SD karte nāk komplektā ar iepriekš uzstādītām kartēm. Tās
aprīkojumā ir arī USB/Aux-in pieslēgvieta un visas augstākā
līmeņa radio standarta funkcijas, ieskaitot ŠKODA Surround
skaņas sistēmu un Bluetooth. Ierīci var izmantot, lai vadītu
automašīnas izvēlni. SmartLink+ un DAB (ciparu audio
uztveršana) pieejamas papildaprīkojumā.

ŠKODA SURROUND
Pārvērtiet savu automašīnu amfiteātrī. Izstrādāta
sadarbībā ar vadošo audio sistēmu zīmolu,
ŠKODA Surround aprīkota ar sešiem skaļruņiem.
Īpašs programmnodrošinājums var papildus
izmantot divus virtuālos skaļruņus priekšā un
aizmugurē. Kaut arī virtuāli, sistēma spēj
atveidot iespaidīgu zemo frekvenču skaļruņa
skanējumu.

* SmartLink+ lietošanas
noteikumi un savietojamības
informācija pieejama mūsu
mājaslapā.

Savienojamība

Savienojamība

MY ŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais
MyŠKODA lietotnes
asistents (Android un iOS
sistēmām), kurš var būt
noderīgs visdažādākajās ikdienas situācijās.
Piemēram, jūs varat izmantot to, lai piekļūtu
sava automobiļa informācijai vai lai gūtu
padziļinātas zināšanas par vadības
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs
interesējošais indikatora signāls utt. Pols
spēj arī sazināties ar jūsu personisko
kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst
par tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to
visērtāk nokļūt.

SIMPLY
CLEVER
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STĀVVIETAS KVĪŠU TURĒTĀJS
Kad redzamā vietā uz priekšējā
paneļa nepieciešams novietot
stāvvietas kvīti, risinājums ir
vienkāršs. Automobilis ir aprīkots ar
stāvvietas kvīšu turētāju aiz vējstikla.
LEDUS SKRĀPIS
Degvielas bākas vāciņā iebūvētais
ledus skrāpis nepieciešamības
gadījumā vienmēr būs pa rokai un
jums nebūs jālauza galva kur to
novietot, kad tas būs mitrs.

Simply Clever

Virkne pārdomātu, nelielu detaļu RAPID
salonam piešķir vēl lielāku praktiskumu,
padarot katru braucienu par atjautīgu
piedzīvojumu.

ELKOŅBALSTS
Priekšējais elkoņbalsts sevī slēpj
praktisku sīklietu nodalījumu.

LIETUSSARGA NODALĪJUMS
Zem pasažiera sēdekļa izvietots
nodalījums ar oriģinālu ŠKODA
lietussargu.

AIZMUGURĒJAIS ELKOŅBALSTS
Aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsts, kurā
iebūvēts turētājs diviem dzērienu
traukiem, sniegs iespēju aizmugurē
sēdošajiem baudīt braucienu ar
atspirdzinošiem dzērieniem.

ATSTAROJOŠĀS VESTES NODALĪJUMS
Viens no daudzajiem Simply Clever
risinājumiem atrodas zem autovadītāja sēdekļa.
Šeit atrodama īpaša kabata atstarojošajai
vestei, padarot to pieejamu, līdzko jums tā ir
nepieciešama

Simply Clever

DĀRGUMU
MEDĪBAS SALONĀ
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IETILPĪBA, KAS AUG
KOPĀ AR JUMS
RAPID bagāžas nodalījums ir ne tikai
pārsteidzošs, tas ir arī pārsteidzoši
pielāgojams. Tajā jūs atradīsiet neskaitāmas
iespējas salikt, izbīdīt, pastumt un pakarināt
priekšmetus atbilstoši jūsu vajadzībām.

IETILPĪBA
Ar 550 litru ietlpību un 1 490 litriem,
nolaižot aizmugurējo sēdekļu
atzveltnes, automašīnas bagāžas
nodalījums ir lielākais savā klasē. Ja
nepieciešams, jūs varat nolaist vienu vai
divas atzveltnes, lai iegūtu vairāk vietas
bagāžai, saglabājot vietu arī
aizmugurējiem pasažieriem.

DIVPUSĒJAIS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PAKLĀJS
Divpusējam bagāžas
nodalījuma grīdas paklājam
vienā pusē ir audums un
otrā pusē mzagājama
gumijas apdare. Ja
nepieciešams, Jūs varat to
apgriezt uz otru pusi un
tad pat netīri zābaki
nertaucēs jums uzturēt
bagāžas nodalījumu tīru un
sakoptu.

Simply Clever

Simply Clever

TĪKLU SISTĒMA
Tīklu sistēma, kas sastāv
no diviem vertikāliem
tīkliem un viena
horizontāla tīkla uz
bagāžas nodalījuma
grīdas sniegs jums
iespēju bez grūtībām
nostiprināt lietas, lai
tās nepārvietotos
braukšanas laikā.
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KOMFORTS
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IZBAUDIET
ĒRTĪBAS
Braukšanas baudījums nav tikai ātruma izraisīta zosāda. Tās
ir nelielas detaļas, kas rada lielu atšķirību, padarot jūsu
ikdienas braucienus ērtākus.

STŪRE
Multifunkcionāla ādas stūre
ļauj jums vadīt radio un
telefonu.

ELEKTRISKI VADĀMI LOGI UN SĀNU SPOGUĻI
Elektriski vadāmu priekšējo un aizmugurējo logu
vadības pogas ir ērti izvietotas vadītāja durvju
apdarē.

APSILDĀMI SĒDEKĻI
Aukstā laikā jūsu draugi un ģimene
novērtēs aizmugurējo sēdekļu
apsildes sniegtās ērtības, ko
iespējams kontrolēt ar
atsevišķiem slēdžiem priekšējā
elkoņbalsta aizmugurējā daļā.

Komforts

Komforts

KRUĪZA KONTROLE
Papildu nemainīga izvēlētā ātruma uzturēšanai
kruīza kontrole ļauj jums
paātrināties vai samazināt ātrumu,
neizmantojot pedāļus.

DROŠĪBA
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PAŠSAPROTAMA
DROŠĪBA
ATPAKAĻSKATA KAMERA
Uz bagāžas nodalījuma vāka
roktura ir izvieotta atpakaļskata
kamera. Ar tās palīdzību iespējams
redzēt, cik daudz vietas ir aiz
automobiļa, un papildu drošībai
tiek attēlotas arī uz automobiļa
platumu balstītas palīglīnijas.
Integrētie tīrītāji uzlabo kameras
funkcionalitāti.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS
Izmantojot radaru priekšējā bamperī,
Front Assist priekšējā asistenta
sistēma uzrauga distanci līdz priekšā
braucošajam automobilim un reaģē
ar audiovizuālu signālu uz MaxiDOT
displeja, lai brīdinātu par iespējamu
sadursmi. Ja vadītājs nereaģē,
sistēma pārņem bremžu vadību, lai
maksimāli samainātu sadursmes
iespēju.

GAISA DROŠĪBAS
SPILVENI
Automobilis ir aprīkots ar
sešiem gaisa drošības
spilveniem, kā arī galvas
gaisa drošības aizkariem,
kas aktivējoties pasargā
gan priekšējos, gan
aizmugurējos pasažierus no
galvas traumām sadursmes
gadījumā.

Drošība

Drošība

Drošības nekad nevar būt par daudz. Tieši tāpēc RAPID
ir aprīkots ar virkni drošības risinājumiem un
asistējošām sistēmām, kas sniedz jums pārliecību uz
ceļa.

VADĪTĀJA AKTIVITĀTES
ASISTENTS
Vadītāja noguruma
noteikšanas sistēma analizē
stūres mehānisma sensoru
datus, lai savlaicīgi noteiktu
jebkādas ar nogurumu
saistītas vadītāja uzvedības
pazīmes. Tādos gadījumos
sistēma uz Maxi DOT displeja
brīdina vadītāju par
nepieciešamību paņemt
pārtraukumu.

VEIKTSPĒJA
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SABALANSĒTA
JAUDA

BENZĪNA DZINĒJI
Visi benzīna dzinēji aprīkoti ar TSI
tehnoloģiju, kas piešķit tiem
dinamisku raksturu. Jūs varat
izvēlēties starp 66 kW, 81 kW vai 92
kW versijām.

DĪZEĻDZINĒJI
66kW un 85kW
dīzeļdzinēji garantē vieglu
darbību un pārsteidzoši
zemu degvielas patēriņu.

PĀRNESUMKĀRBAS
Ja vēlaties baudīt jaudu pilnīgā komfortā, ir
pieejama 7 pārnesumu DSG (divsajūgu
tiešās pārslēgšanās pārnesumkārba)
transmisija. Vadītājiem, kas vairāk novērtē
manuālas pārnesumkārbas sniegtās
iespējas, izvēloties atbilstošu dzinēju, ir
pieejamas 5 un 6 pārnesumu manuālās
transmisijas, kas nodrošina precīzu un
vieglu pārslēgšanos, pateicoties īsiem
pārnesumiem.

START-STOP
Start-Stop sistēma taupa degvielu,
automātiski izslēdzot dzinēju stāvot,
piemēram, gaidot, kad ieslēgsies
zaļais luksofora signāls vai lēni
braucot sastrēgumā. Kad tiek
nospiests sajūga pedālis, dzinējs
automātiski tiek iedarbināts. Dzinēja
slodzes samazināšana nozīmē
ekonomiskāku darbību, kas
papildināta ar enerģijas atjaunošanas
funkciju, kas efektīvi izmanto
automobiļa kinētisko enerģiju
akumulatora uzlādei.

Veiktspēja

Veiktspēja

Pārliecinoša jauda ir tad, kad jums nekad tās netrūkst.
Spēcīgo un ekonomisko dzinēju klāstā savām vajadzībām
atbilstošāko spēs atrast visdažādākie vadītāji.

MONTE CARLO
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STILĪGAS DETAĻAS
Multifunkcionāla 3 spieķu
sporta stūre ar melnu,
perforētu apdari izrotāta
ar sarkanām šuvēm, kuras
atrodamas arī uz
ātrumpārslēga sviras un
paklājiņiem.

DODIET PAPARACI
IEMESLU JUMS SEKOT

ĀRĒJAIS IZSKATS
Automobilis aprīkots ar īpašām melna dizaina
detaļām: ārējiem sānu spoguļiem, priekšējā
radiatora režģi, miglas lukturiem, priekšējā
bampera spoileri, bagāžas nodalījuma vāka
spoileri, plastmasas moldingiem automobiļa
lejasdaļā, aizmugurējiem lukturiem un
izkliedētāju. Uz B kolonnām atrodams Monte
Carlo logo. Pievilcīgo automašīnas izskatu
pasvītro arī Bi-Xenon priekšējie lukturi ar LED
dienas gaitas gaismām.

TĪKLU SISTĒMA
Dažāda izmēra tīklu
sistēma uz bagāžas
nodalījuma grīdas sniegs
jums iespēju bez grūtībām
nostiprināt lietas, lai tās
nepārvietotos braukšanas
laikā.

INTERJERS
Interjeru raksturo
sarkanas, melnas un
pelēkas krāsas
apdare.

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Priekšējo durvju sliekšņu
uzlikām ar Monte Carlo
gravējumu ir gan dekoratīva,
gan aizsargfunkcija.

Monte Carlo

Monte Carlo

ŠKODA RAPID MONTE CARLO radīts, apvienojot
veiksmīgos ŠKODA automobiļu panākumus leģendārajā
Montekarlo rallijā ar grāfistei raksturīgo stilu un valdzinājumu.
Automobilis aprīkots ar īpaša dizaina melniem eksterjera
elementiem, kas piešķir tam unikālu stilu un niknu skatienu..
Sagatavojieties dzīvei, kurā ir mazāk vienkāršības.

PERSONALIZĒŠANA
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ACTIVE

Active versijas interjerā iekļauti melni dekoratīvie
elementi: durvju rokt uri, gaisa vent ilācijas atveru un
mērinstrumentu rāmji. St andartaprīkojumā iekļauti
elektriski regulējami priekšējie logi un daudz kas cits

AMBITION

Ambition versijas pamataprīkojumā iekļauti virsbūves krāsas ārējie sānu spoguļi
(elektriski un apsildāmi) un durvju rokturi, priekšējie lukturi ar LED dienas gaitas
gaismām, centrālā atslēga ar pulti, manuāls gaisa kondicionieris, augstumā
regulējams vadītāja sēdeklis, lietussargs zem priekšējā pasažiera sēdekļa,
saulesbriļļu nodalījums un daudz kas cits.

AMBITION BLUE INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

ACTIVE BLACK INTERJERS
Auduma apdare

AMBITION BLACK INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

AMBITION BLUE INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

AMBITION BLACK INTERJERS
Cool Brushed dekoratīvie elementi
Auduma/ādas apdare

Personalizēšana

Personalizēšana

ACTIVE BLACK INTERJERS
Auduma apdare
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ELEGANCE

Elegance versijas standartaprīkojumā iekļauta priekšējā bampera
hroma līste, hromēti dekoratīvie interjera elementi, mazā ādas
pakete (stūre, ātrumpārslēga svira un apdare, stāvbremzes
rokturis), elektriski priekšējie un aizmugurējie logi, Maxi DOT,
Radio Blues un daudz kas cits.

DYNAMIC

ELEGANCE BLACK INTERJERS
Piano Black dekoratīvie
elementi Auduma apdare

Dynamic interjers pieejams Ambition un Style
versijām, aprīkots ar sporta sēdekļiem, mazo ādas
paketi un tērauda pedāļu uzlikām.

DYNAMIC INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Dark Brushed dekoratīvie elementi
(papildaprīkojumā)
Sporta sēdekļi

ELEGANCE BLACK INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Auduma/ādas apdare (papildaprīkojumā)

Personalizēšana

ELEGANCE BEIGE INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Auduma/ādas apdare (papildaprīkojumā)

Personalizēšana

DYNAMIC INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Dark Brushed dekoratīvie elementi
(papildaprīkojumā)
Sporta sēdekļi

ELEGANCE BEIGE INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Auduma apdare

Beige (audums/āda) – Elegance*
Black (audums/āda) – Ambition*, Elegance*

Personalizēšana

Active Black (audums)

Elegance Black (audums)

Elegance Beige (bēšs, melns audums)

Ambition Black (audums)

Ambition/Elegance Blue (audums)

Personalizēšana

* Papildaprīkojums

APDARE

Dynamic (sporta sēdekļi, melns audums) – Ambition*, Style*
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DENIM BLUE METALLIC

RACE BLUE UNI

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Personalizēšana
CORRIDA RED UNI

PACIFIC BLUE UNI

LASER WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

Personalizēšana

CANDY WHITE UNI

Pieejams sākot ar 2017. gada septembri

RALLYE GREEN METALLIC
Pieejams līdz 2017. gada jūnijam

RIO RED METALLIC

KRĀSAS
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DISKI

Personalizēšana

15" MATONE melni vieglmetāla diski

15" tērauda diski ar COSTA
uzlikām

15" MATO vieglmetāla diski

15" tērauda diski ar DENTRO
uzlikām

16" EVORA vieglmetāla diski

16" ITALIA vieglmetāla diski

17" SAVIO melni vieglmetāla diski*

17" CAMELOT vieglmetāla diski

17" BLADE melni, pulēti vieglmetāla diski**

17" TRIUS vieglmetāla diski

17" SAVIO spīdīgi melni vieglmetāla diski**

15" MATONE vieglmetāla diski

16" VIGO vieglmetāla diski sudraba krāsā

* Pieejami tikai Monte Carlo versijai.
** Pieejami tikai kā Emotion paketes aprīkojums.

Personalizēšana

14" tērauda diski ar FLAIR
uzlikām

16" VIGO melni vieglmetāla diski

PIEDERUMI
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DODIES IEPIRKTIES
AR SAVU AUTO
Diviem RAPID nav jābūt vienādiem. ŠKODA
oriģinālo aksesuāru klāsts var pārveidot jūsu
automašīnu, paplašinot tās praktiskumu, drošību
un funkcionalitāti, atkarībā no jūsu nodomiem.

TĪKLS ZEM BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PLAUKTA
Šis tīkls zem bagāžas nodalījuma
plaukta ne tikai būs piemērota
uzglabāšanas vieta lietussargiem,
bet itin visam, ko vēlēsieties turēt
atsevišķi no pārējās bagāžas.
BAGĀŽAS NODALĪJUMA ATDALOŠĀ RESTE
Ja viens no jūsu pasažieriem ir liels suns, mēs
iesakām aprīkot automašīnu ar bagāžas nodalījuma
atdalošo restu, kas droši atdala salonu un bagāžas
nodalījumu no jūsu četrkājainā drauga.

SĀNU SPOGUĻU
DEKORATĪVĀS UZLIKAS
Jūsu automašīna var būt vēl
pievilcīgāka ar oglekļa šķiedras
dizaina ārējo sānu spoguļu
dekoratīvajām uzlikām.

DUBĻU SARGI
Priekšējie un
aizmugurējie dubļu
sargi pasargā šasiju no
dubļiem un lidojošiem
akmeņiem.

TĪKLU SISTĒMA
Sarkanas krāsas tīklu komplekts ir ļoti
pievilcīgs un praktisks piederums, kas
lieliski pasargās jūsu bagāžu no slīdēšanas
nodalījumā.

PLASTMASAS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PALIKTNIS
Ja bieži pārvadājat priekšmetus, kas var sasmērēt
bagāžas nodalījumu, plastmasas paliktnis ar augstām
malām būs perfekts risinājums, jo to var viegli izņemt
un nomazgāt. Tam ir augsta mala un alumīnija atdalītājs,
kas ļauj jums sadalīt paliktni atbilstoši jūsu vajadzībām.

Piederumi

Piederumi

DEKORATĪVI
VENTIĻU
VĀCIŅU
Ar dekoratīvajiem
ventiļu vāci ņiem
jūsu automobilis
izskatiīses stilīgs
pat visniecīgākajās
detaļās.
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PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKIE DATI

1.0 TSI / 70 kW
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

1.0 TSI / 70 kW
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

1.0 TSI / 81 kW
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

1.4 TSI / 92 kW
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

1.4 TDI CR/66 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

1.4 TDI/66 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

1.6 TDI/85 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

DZINĒJS

Virsbūve
Tips
Aerodinamiskā
pretestība CW

Ārējie izmēri
5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Garums/platums (mm)

4,483/1,706

0.293–0.298 (atkarībā no izvēlētā dzinēja)

Augstums (mm)

1,461

Garenbāze (mm)

2,602

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm)

1,463; 1,457/1,500; 1,494
136

Šasija
Priekšējā ass

Cilindri/darba tilpums (cc)

3/999

3/999

3/999

4/1,395

3/1,422

3/1,422

4/1,596

Aizmugurējā ass

Kombinētais torsiona tipa tilts

Klīrenss (mm)

Maksimālā jauda (kW / min-1)

70/5,000–5,500

70/5,000–5,500

81/5,000–5,500

92/5,000–6,000

66/3,000–3,250

66/3,000–3,250

85/3,500–4,000

Bremžu sistēma

Divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar vakuuma pastiprinātāju

Salona izmēri

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

160/1,500–3,500

160/1,500–3,500

200/2,000–3,500

200/1,400–4,000

230/1,750–2,500

230/1,750–2,500

250/1,500–3,000

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Degviela

– priekšējās bremzess Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu
aizmugurējās
– bremzes
Trumuļu vai disku bremzes, atkarībā no izvēlētā dzinēja

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Benzīns, RON min. 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)

187

189

200

208

185

185

201

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

11.0

11.3

9.8

9.0

11.7

11.8

10.0

– pilsētā

5.3/5.2*

5.5/5.4*

5.5/5.4*

6.2/6.1*

4.0/3.9*

4,5/4,4*

4.7/4.6*

– ārpus pilsētas

4.0/3.9*

4.1/4.0*

4.0/3.9*

4.2/4.1*

3.7/3.6*

3,8/3,7*

4.0/3.9*

– kombinētais

4.5/4.4*

4.6/4.5*

4.6/4.5*

4.9/4.8*

4.0/3.9*

4,0/3,9*

4.2/4.1*

CO2 izmeši (g/km)

103/101*

107/105*

106/104*

115/113*

105/103*

106/104*

109/107*

Apgriešanās diametrs (m)

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Hidraulisks viena diska

VEIKTSPĒJA

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1,418/1,428

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

1,014/972

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski

5.0J x 14"; 6.0J x 15"

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm - paceltām/nolaistām

Riepas **

175/70 R14; 185/60 R15

550/1,490

64

83

972

1,461

1,014

9

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

550 l
1,048

TRANSMISIJA

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 5 pakāpju

SVARS

Tehniskie dati

1,463

877

2,602

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1,170

1,204

1,190

1,236

1,244

1,265

1,295

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

535

535

535

535

535

535

535

Pilnā masa (kg)

1,630

1,664

1,650

1,696

1,704

1,725

1,755

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

580

600

590

610

620

630

640

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1,000

1,000

1,100

1,200

1,000

1,000

1,200

Degvielas tvertnes tilpums (l)

55

55

55

55

55

55

55

* Attiecas uz automašīnu ar 185/60 R15 riepām ar samazinātu rites pretestību.
** Automašīnu var aprīkot ar vissezonas riepām
Lai iegūtu vairāk informācijas, vērsieties pie sava autorizētā ŠKODA partnera.

Norādītās vērtības (izņemot vērtības, kas atzīmētas ar *) attiecas uz standarta modeli bez papildaprīkojuma.
Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

1,500
1,706

1,004

4,483

1,940

Tehniskie dati

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 5 pakāpju

1,008

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju

1,428

Manuāla 5 pakāpju

1,418

Pārnesumkārba

112.3°

Sajūgs

14°

Piedziņas tips

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, kā
arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATI KA PA R TO LAS ĪT I Z T ĒLOJIETIES, KĀ BŪTU AR TO BR A UKT
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PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS UZ
TESTA BRAUCIENU

Jūsu ŠKODA partneris:

