NÅ SOM DU HA R LEST OM D EN, HAR DU
KA NSKJE LYST TIL Å PRØVE OGSÅ?

NYE ŠKODA

RAPID
SPACEBACK

RIN G OSS FOR Å AVTA LE PRØVEKJ ØRI NG

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt
bleket papir og er 100% resirkulerbar.

Art. nr. SKO RAP H05

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Din ŠKODA-forhandler:
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UTVENDIG
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EKSTERIØRDESIGN
AV YPPERSTE KLASSE

SUN SET
Ekstra mørke ruter bak (SunSet) beskytter mot sterk sol og skjermer mot innsyn (ekstrautstyr). Den store bakluken,
gir glimrende tilgang til til det romslige bagasjerommet. Sporty detaljer som takkantspoiler med bremselys er standard.

Frontlyktene følger bilens linjer over i skjermene og gir bilen et distinkt uttrykk. Tåkelysene
foran er en annen attraktiv detalj som bidrar til bilens dynamiske utseende. Standard er hjørnelysfunksjonalitet hvor tåkelyset lyser i den retning du svinger. Hovedlyset inkluderer separate
LED kjørelys. Dette gir et lavere stømforbruk enn hvis hovedlyset brukes til kjørelys.

SETT FORFRA
Det mest slående utvendige designelementet er den nye frontgrillen med den iøynefallende
kromrammen. Frontens robuste
utseende blir også forsterket av
den kompakte støtfangeren og
forskjermene.

PANORAMATAK I GLASS
Med Panoramatak i glass får du en helt ny følelse av plass
og lys (ekstrautstyr).
FORLENGET BAKVINDU
Forlenget bakvindu gir din Rapid Spaceback en helt egen
karakter.

DESIGN

DESIGN

BAKLYS
Mesteparten av baklyset er reservert for kjørelys og
bremselys slik at bilen er godt synlig for medtrafikanter. Når
lyset er på, vil du se lyset forme bokstaven C. Denne formen
er et tradisjonelt element i moderne ŠkoDa-design.

INNVENDIG
DESIGN
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FULLT
MØBLERT
RAPID SPACEBACK er designet slik at alle vil sitte komfortabelt under
kjøreturen. Med et friskt og moderne interiørdesign er Rapid Spaceback
et godt utgangspunkt for både lange og korte kjøreturer. Og når det
kommer til plassutnyttelse er denne bilen i en egen klasse.

AMBIENT INTERIØRBELYSNING
Det myke lyset fra ambient interiørbelysning
inkluderer belyste innvendige dørhåndtak.

DESIGN

INTERIØR
Bilens interiør kjennetegnes av høy kvalitet og nøyaktiv utførelse. Det er lagt vekt. på horisontale linjer og en ﬁnjustert
ergonomi som gjør interiøret i denne kompakte bilen
komfortabel, selvsikker og overraskende romslig.
Det attraktive multifunksjonsrattet i skinn er ikke bare behagelig
å holde i, men gjør også at du kan kontrollere radio, kjørecomputer og den tilkoblede telefonen uten å ta hånden fra rattet.

KOPPHOLDER
FOR BAKSETET
koppholderen i midtkonsollen
står til disposisjon for
passasjerene i baksetet, men
er også lett tilgjengelig fra
forsetene. Det er også mulig
å oppbevare gjenstander i
forsetelommene og i oppbevaringsrommene i bakdørene.

DESIGN

SETESTOFF
Velg mellom en rekke kombinasjoner av skinn, delskinn
eller stoff i forskjellige farger.
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ŠKODA CONNECT:
PÅ NETT OVERALT

PARKINGSPOSISJON
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte, kan
du få opp bilens plassering direkte på mobiltelefonen – både adresse, klokkeslett og dato
for parkering vises.

ONLINE
TRAFIKKINFORMASJON
Med oppdatert informasjon
får du alltid perfekt oversikt
over kjøreturen og kan velge
den beste ruten. Du kan også
raskt raskt tilpasse ruten
etter endringer langs veien,
som veiarbeid, ulykker og kø.

Det å være online hele tiden, betyr ikke bare at du har tilgang
til underholdning og informasjon, men også assistanse når du
er underveis. ŠKODA CONNECT er inngangsporten til en
verden av ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.

SOS-KNAPP
RaPID SPaCEBaCks tilkoblingsmuligheter
omfatter også en egen nødtelefonlinje.
Nødsystemet aktiveres ved å trykke på en
rød knapp i taket over forsetene. Ved en
kollisjon opprettes nødanrop automatisk.

ŠKODA CONNECT
Det unike ŠkoDa CoNNECT-grensesnittet omfatter to
typer tjenester. Mens Infotainment online leverer navigasjon og informasjon i sanntid, fokuserer Care Connect
på hjelp og sikkerhet og legger til rette for ekstern tilgang og kontroll over bilen. Den har også en veihjelptjeneste for alle situasjoner der du har behov for det.

KJØREDATA
Informasjon om reisen, som gjennomsnittlig
forbruk, gjennomsnittshastighet, kjørelengde og kjøretid, sendes til bakserveren.
Du kan vise personlige kjøredata og få en
oversikt over alle turene dine.

VÆR
Få den siste værmeldingen
for stedet der du er eller er
på vei til. Du kan vise
detaljerte prognoser, blant
annet nedbørsprognoser
og advarsler.

TILKOBLINGSMULIGHETER

TILKOBLINGSMULIGHETER

BENSINSTASJONER
Du kan få informasjon om
avstanden til nærmeste
bensinstasjon, hvilken
type det er og gjeldende
drivstoffpriser. Denne
informasjonen vises i
sanntid. Bilens drivstofftype registreres og vises
automatisk.
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SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet (ŠkoDa Connectivity-pakke som støtter MirrorLink®,
apple CarPlay** og android auto**) kan du trygt bruke telefonen via bilens infotainmentsystem mens du kjører. I tillegg er alle apper på telefonen som er sertifisert
som trygge for bil, kompatible med MirrorLink®, apple CarPlay eller android auto.
SmartLink+-systemet omfatter også SmartGate-funksjonen. Med denne funksjonen
kan du koble smarttelefonen til bilen via WiFi og få tilgang til kjøredata som kjøreøkonomi, kjøredynamikk og serviceinformasjon.*

HJERTET I DITT
DIGITALE UNIVERS

AMUNDSEN
amundsen navigasjonssystem har en 6,5" stor berøringsskjerm og to SD-kort
innganger. amundsen leveres med kart forhåndsinstallert på et SD-kort og er
utstyrt med alle funksjoner en toppradio skal inneholde. Standard på Emotion.

ŠKODA SURROUND SOUND SYSTEM
Forvandle bilen til et konserthall. Utviklet i samarbeid med et
ledende audiomerke, ŠkoDa Surround Sound System benytter
seks høyttalere. Spesiell programvare kan i tillegg benytte to
virtuelle høyttalere i front og bak. Systemet kan også lage en
virtuell, men likevel imponerende subwoofer (ekstrautstyr).

* På nettsidene våre finner du mer informasjon
om SmartLink+, blant annet bruksbetingelser
og informasjon om kompatibilitet.
** Detaljert informasjon er tilgjengelig på
apple .co/ios/CarPlay og android.com/auto.

TILKOBLINGSMULIGHETER

TILKOBLINGSMULIGHETER

Infotainment har utviklet seg enormt. RAPID SPACEBACK byr
både på attraktiv design og mange imponerende funksjoner,
samt sømløs integrasjon med eksterne enheter. Og det beste
av alt: Barna kommer aldri til å kjede seg på turen.
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SIMPLY CLEVER
Alle har sine hemmeligheter. Noen ganger er det bare litt
som skal til før alt blir så mye enklere. RAPID SPACEBACK leveres derfor med funksjoner som er basert på
dine faktiske behov og omfatter Simply Clever-detaljer,
som er like smarte som de er intuitive.

PARKERINGSLAPPHOLDER
Bilen har en parkeringslappholder under
frontruten som gjør det lett å plassere
parkeringsbilletten godt synlig.

HANSKEROM
Hanskerommet leveres med lys og kjøling.

PARAPLYBOKS
Møt regnet med et smil. Under
passasjersetet finner du nemlig
en boks med en original
ŠkoDa-paraply.

OPPBEVARINGSROM FOR REFLEKSVEST
En spesiell lomme for refleksvest er plassert
under førersetet.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

ARMLENE
Et nedfellbart armlene med koppholdere
gjør at også passasjerene i baksetet sitter
mer komfortabelt.
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PLASSMESTEREN
I SIN KLASSE
LASTEKAPASITET
RaPID SPaCEBaCk har et romslig
bagasjerom på 415 liter. Feller du ned baksetet får du hele 1380 liter til disposisjon.
Det betyr god plass til feriebagasjen.

SIMPLY CLEVER

GJENNOMLASTINGSLUKE
Biler med fellbart midtarmlene i baksetet leveres med
en praktisk gjennomlastingsluke. Dette er spesielt hendig
ved transport av lengere
gjenstander som f.eks. ski og
golfkøller.

FORSKJELLIGE
LASTEROMSNETT
Med disse nettene får
du et mer fleksibelt
bagasjerom med god
sikring av løse gjenstander. Settet
omfatter ett horisontalt og to vertikale
nett. Du kan også sette
inn et ekstra nett
under bagasjeromstildekningen for
ytterlige lagringsplass.

SIMPLY CLEVER

Lagre. Heng. Løft. Lås. Utvid det romslige bagasjerommet
enda lenger med geniale detaljer.

BAGASJEROMSFESTER
For å unngå at gjenstander i bagasjerommet
flytter på seg under kjøring er disse to bagasjeromsfestene i plast med borrelås svært
hendige. De kan plasseres i rommene bak
hjulbuene når de ikke er i bruk.
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KOMFORT
Kjøring skal være en glede, ikke en plikt. Uansett om det er
jobbkjøring eller ferietur, gjør de mange praktiske funksjonene
og de smarte detaljene at hver eneste kjøretur blir mer
komfortabel.

EASY START
RaPID har en start/stopp-knapp
på rattstammen for nøkkelfri start
og stopp av motoren.

MULTIFUNKSJONSRATT
Det flotte 3-eikers sportsrattet
med multifunksjonsknapper og
perforert skinn gjør at du med
enkle tastetrykk styrer både radio
og telefon uten å ta blikket fra
veien.

LYKTESPYLERE
Integrerte teleskopiske lyktespylere
får enkelt bukt med støv og skitt.

KOMFORT

KOMFORT

CRUISE CONTROL
Cruise control: For maksimal komfort på lengre kjøreturer. Når cruise controlen er innstilt på ønsket hastighet
vil bilen automatisk holde denne helt til du selv velger å
avbryte. Dette gjøres enkelt ved bryteren eller å bruke
bremsepedalen.
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TRETTHETSVARSLING
Dette smarte assistentsystemet evaluerer data
fra servostyringssensorene og registrerer
det dersom tretthet
påvirker kjøreatferden.
I slike tilfeller varsler
kjørecomputeren føreren
om å ta en pause.

PÅ DEN
SIKRE SIDEN
RYGGEKAMERA
Velger du å utstyre bilen med et ryggekamera i
håndtaket på bakluken, går parkeringen som en
lek. kameraet overvåker området bak bilen og
viser kjørebaner basert på bilens bredde.
Integrert spyleranlegg forbedrer kameraets
funksjonalitet.

FRONT ASSIST
Ved hjelp av en radar under støtfangeren foran vil Front assistant.
initiere et lyd/bilde signal for å varsle
om en forestående kollisjon. om.
føreren ikke reagerer vil systemet
starte oppbremsing for å minimere
en mulig kollisjon.

KOLLISJONSPUTER
kollisjonsputene foran
aktiveres ved en frontkollisjon sammen med
beltestrammerne foran.
Hodekollisjonsputene på
hver side av bilen, strekker
seg fra forsete til baksete,
og beskytter passasjerene
mot hodeskader.

SIKKERHET

SIKKERHET

Din sikkerhet i trafikken avhenger av en rekke faktorer. Som bilprodusent er vi i stand til å påvirke
noen av disse faktorene på en positiv måte, og vi overlater naturligvis ingenting til tilfeldighetene.
I tillegg til grunnleggende sikkerhetselementer, slik som svært solid karosserier og topp kjøreegenskaper, tilbyr vi et stort utvalg standardutstyr som beskytter alle som sitter i bilen. Alle RAPID
SPACEBACK leveres med seks kollisjonsputer: kollisjonsputer på fører- og passasjersiden foran,
sidekollisjonsputer foran og hodekollisjonsputer.

KJØREYTELSER
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KREFTER TIL
HVERDAGSBRUK
Kom deg kjapt og trygt fra A til B uten unødvendige stopp. Oppnå dette med moderne motorer som bruker
mindre drivstoff og er mer miljøvennlig, uten at dette går på bekostning av ytelse.

MOTORER
alle motorer har TSI-teknologi som gir
dem dynamiske egenskaper. Du kan
velge mellom 3 forskjellige motorstørrelser; 95 hk, 110 hk og 125 hk.

GIRKASSER
7-trinns automatgirkassen DSG (Direct
Shift Gearbox) kombinerer fordelene med
en tradisjonell manuell girkasse og automatgirkasse. Med denne girkassen er du
garantert komfortabel og dynamisk kjøring.
DSG vil til enhver tid velge rett gir og holde
motorens turtall på et optimalt nivå slik at
forbruk og Co2-utslipp holdes så lavt som
mulig.

KJØREYTELSER

KJØREYTELSER

START-STOP SYSTEM
Start-Stop systemet sparer drivstoﬀ ved
å automatisk slå av motoren ved stopp i
f.eks. lyskryss. Motoren starter opp i det
øyeblikk du slipper clutchen igjen.
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STYLE

Style kommer i to versjoner. Den ene har sort stofftrekk på setene, og dashbord og dørtrekk er sorte.
Den andre har beige setetrekk og nedre del av dashbord og dører er beige. Interiøret er utstyrt med
flere kromelementer.

DYNAMIC

Dynamic interiør med komfortable sportsseter som kan leveres med 3-ekers sportsratt.

DYNAMIC INTERIØR
Dekor i Piano Black
Sportsseter

STYLE SORT INTERIØR
Dekor i Piano Black
Setetrekk i stoff

STYLE SORT INTERIØR
Dekor i Piano Black
Setetrekk i delskinn (ekstrautstyr)

VALG

STYLE BEIGE INTERIØR
Dekor i Piano Black
Setetrekk i delskinn (ekstrautstyr)

VALG

DYNAMIC INTERIØR
Dekor i Piano Black
Sportsseter

STYLE BEIGE INTERIØR
Dekor i Piano Black
Setetrekk i stoff
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SETETREKK

Black (stoff/skinn) – Style*

ALUMINIUMSFELGER
16" VIGo sølv aluminiumsfelger

16" VIGo sort aluminiumsfelger

17" CaMELoT aluminiumsfelger

17" BLaDE sort polert aluminiumsfelger

VALG

Dynamic (sportsseter sort stoff) – Style*

Style sort (stoff)

Style Beige (beige-sort stoff)

VALG

Beige (stoff/skinn) – Style*

* Ekstrautstyr

DENIM BLUE METALLIC
RACE BLUE

MAGIC BLACK METALLIC

VALG
CORRIDA RED

VALG

QUARTZ GREY METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

PACIFIC BLUE

LASER WHITE

MOON WHITE METALLIC

RALLYE GREEN METALLIC

CANDY WHITE

Tilgjengelig fra september 2017

RIO RED METALLIC

FARGER
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1.0 TSI/95 hk
70 kW

TEKNISKE
DATA

1.0 TSI/95 hk
70 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

1.4 TSI/125 hk
92 kW

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Type 5-seter,

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt
direkte innsprøytning

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

3/999

3/999

3/999

4/1.395

Utvendige mål

Karosseri
5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Lengde/bredde (mm)

4.3040/1.706

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,306–0,309 avhengig av motorisering

Høyde (mm)

1.459

Chassis

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering

2.602

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Sporvidde foran/bak (mm)

1463, 1457/1500,1494

Bakaksel

Compound Link bakaksel

Bakkeklaring (mm)

134

Innvendige mål

Maks. effekt ved o/min

95/5.000–5.500

95/5.000–5.500

110/5.000–5.500

125/5.000–6.000

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

Maks. dreiemoment ved o/min

160/1.500–3.500

160/1.500–3.500

200/2.000–3.500

200/1.400–4.000

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper

Innvendig bredde foran/bak (mm)

1.418/1.428

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6

EU6

EU6

EU6

– bak

Trommel-/ eller skivebremser avhengig av motorisering

Innvendig høyde foran/bak (mm)

1.014/980

Drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Styring

Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo

Bagasjeromsvolum (l)

Dekk

215/45 R16, 215/40 R17

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned

Topphastighet (km/t)

184

186

198

205

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

11,0

11,3

9,8

8,9

– Bykjøring (l/100 km)

5,4*

5,5*

5,5*

6,2*

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

4,0*

4,1*

4,0*

4,2*

– Blandet kjøring (100 km)

4,5*

4,6*

4,6*

4,9*

CO2 -utslipp (g/km)

103*

107*

106*

115*

NOx (mg/km)

21,1

21,7

22,4

34,9

Vendediameter (m)

10,9

10,9

10,9

10,9

Type

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Forhjulsdrift

Clutch

Hydraulisk enplate clutch

Twinkoaksial flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Hydraulisk enplate clutch

Twinkoaksial flerplateclutch,
elektrohydraulisk styrt

Girkasse

5-trinns manuell

7-trinns automat
DSG

6-trinns manuell

7-trinns automat
DSG

Egenvekt uten fører (kg)

1.090

1.124

1.110

1.156

Nyttelast (kg)

580

580

580

580

Totalvekt (kg)

1.625

1.659

1.645

1.691

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

580

590

590

610

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.000

1.000

1.100

1.200

Drivstofftank (l)

55

55

55

55

KJØREYTELSER

415/1.381

980

1,459

64

13.8°

1,463

1,940

877

415 l
842

16.5°

VEKT

*

1,014

KRAFTOVERFØRING

88
7

Drivstofforbruk 99/100**

2,602

825

4,304

Lavoktan bensin kan påvirke ytelsene..

1,500

1,706

1,428

1,004

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

1,418

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.

