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НОВЕ УЯВЛЕННЯ
ПРО ПРОСТІР
Простір — це не тільки форма або розмір. Це емоції, що
виникають всередині нового ŠKODA SPACEBACK.

chapter name

З його динамічним стилем та характерним похилим
дахом автомобіль наділяє характером кожного, хто сідає
за його кермо. Його «юнацький» шарм доповнюють зрілі
технології, які часто використовуються в автомобілях
більш високого класу. Будь-то інноваційні пристрої зв’язку,
системи безпеки або рішення Simply Clever — всередині
цього автомобіля знайдеться багато речей, щоб зробити
кожну Вашу поїздку такою ж грандіозною, як Ваші амбіції.
Автомобіль SPACEBACK — це ще один приклад нашої
філософії створення автомобілів, керування якими
викликає справжнє захоплення.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ
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КРАСА
У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
Хороший дизайн — цінують. Чудовий дизайн — наслідують.
Завдяки виразній естетиці з чіткими лініями та унікальному стилю
SPACEBACK є привабливою пропозицією для кожного.

Дизайн

ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Повторювачі покажчиків
повороту на корпусах
зовнішніх дзеркал заднього
огляду являють собою
привабливу та, водночас,
дуже функціональну деталь
екстер’єру.

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ
Решітка радіатора ідеально
вписана між фарами головного
світла. Виразність передньої
частини автомобіля підкреслює
широка решітка повітрозабірника
з інтегрованими протитуманними
фарами та яскравою хромованою
смугою. Для моделей вищої
комплектації пропонуються як
додаткові опції біксенонові фари
та світлодіодні денні ходові вогні.
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ВИГЛЯД ЗБОКУ
Завдяки чорному кольору центральних та задніх стійок кузова
поверхня бокових вікон здається суцільною й надає відчуття
збільшеного простору в салоні автомобіля. Тоновані вікна
SunSet підкреслюють елегантність екстер’єру та чудово
захищають пасажирів на задніх сидіннях від сонячних променів.

ПАНОРАМНИЙ ДАХ
Спортивну стилістику SPACEBACK
підкреслює панорамний дах з тонованим
ск лом, подовженим над дверцятами
багажного відділення.

Дизайн

ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Задні ліхтарі автомобіля
мають характерну С-подібну
конфігурацію, характерну
для ŠKODA.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ
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ДОСКОНАЛЕ
ОЗДОБЛЕННЯ
Простір асоціюється із красою всередині
SPACEBACK. Витончений, але лаконічний
означає, що в ньому все на своєму місці
і знайдеться місце для всього.

Дизайн

ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ
М’яке підсвічування
по периметру салону, а також
на ручках дверей робить інтер’єр
більш комфортним та затишним.

ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
Форма визначається призначенням. Стильна
панель приладів вирізняється чіткістю ліній, а
перемикачі на елегантній панелі керування та
на дверях водія легкодоступні й розташовані
саме там, де водій інтуїтивно очікує їх знайти.
Автомобілі максимальної комплектації опціонально
оснащуються багатофункціональним рульовим
колесом, оздобленим шкірою, з органами керування
радіоприймачем та телефоном.
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СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ
В холодну погоду Ваші
друзі та рідні оцінять
функцію підігріву задніх
сидінь із незалежними
регуляторами на тильній
поверхні переднього
підлокітника.

Дизайн

ОЗДОБЛЕННЯ ТА ДЕКОР
Виберіть інтер’єр, який підсилюватиме
Ваше задоволення від керування.
Серед великої кількості комбінацій
високоякісного оздоблення та декору
обов’язково знайдеться таке, яким Ви
насолоджуватиметесь у широкому
просторі салону.

CONNECTIVITY
КОМУНІКАЦІЇ

16

ЗАЛИШАЙТЕСЬ НА ЗВ’ЯЗКУ
ЗІ ŠKODA CONNECT*

МІСЦЕ ПАРКУВАННЯ
Визначте точне розташування Вашого автомобіля
посеред великого паркувального простору з будь-якого
місця за допомогою Вашого мобільного телефону
із відображенням адреси, часу та дати паркування.

Комунікації

Бути online скрізь і завжди означає не лише мати доступ
до розваг та інформації, але й можливість отримати допомогу
просто на ходу. ŠKODA CONNECT — це Ваш портал у світ
необмежених можливостей комунікації.

ŠKODA CONNECT
Цей портал пропонує сервіси двох категорій. Наприклад, сервіси Infotainment
Online в режимі реального часу забезпечують доступ до інформації щодо
навігації, такої як ситуація на дорогах, а сервіси Care Connect, призначені
для допомоги та захисту, надають можливість віддаленого доступу
та контролю автомобіля. Ви також можете скористатися сервісами допомоги
за будь-яких ситуацій, які можуть статися.
* Для ринку України доступна лише Infotainment Online.

ДАНІ ПРО КЕРУВАННЯ
Дозволяє зберегти інформацію про Вашу
поїздку, наприк лад середню витрату палива,
середню швидкість, відстань та час у дорозі.
Ви можете переглянути персональні дані
про керування й отримати загальні відомості
про всі Ваші поїздки.
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ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СИТУАЦІЮ
НА ДОРОГАХ
Завжди вибирайте
оптимальний маршрут:
актуальна інформація
дозволить Вам мати
повне уявлення
про будь-який шлях.
Вона також дозволить
Вам вчасно відреагувати
на несподіванки, наприк лад
дорожні роботи, аварії
або затори.

ЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ
Ви можете дізнатися
про тип заправної
станції, відстань до неї
та актуальні ціни
на паливо. Ця інформація
відображається в режимі
реального часу.
Тип палива, яке використовується в автомобілі,
визначається автоматично
і відображається
на дисплеї.

ПОГОДА
Отримайте найсвіжіші
відомості про погоду
в місці, де Ви перебуваєте,
або там, куди Ви прямуєте,
з детальним прогнозом,
вк лючаючи ймовірність
опадів та попередження.

Комунікації

ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК
Функції комунікації SPACEBACK вк лючають
виділену лінію для екстрених вик ликів.
Ця система вик лику екстреної допомоги
активується натисканням червоної кнопки,
розташованої на стелі. У випадку аварії
екстрений вик лик здійснюється автоматично.
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БУДЬТЕ В КУРСІ.
ТРИМАЙТЕ РИТМ

Комунікації

Ваш автомобіль — це осередок для будь-чого —
для роботи та розваг. Інформаційно-розважальна
система забезпечує можливості комунікації
найвищого рівня, тож Ви можете насолоджуватися
найкращими функціями своїх портативних
пристроїв просто під час руху.

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА AMUNDSEN
Навігаційна система Amundsen пропонує зручне сенсорне керування за допомогою
6,5-дюймового дисплея. Оснащена двома слотами для SD-карт і постачається
із підготовкою під встановлення SD-карти з картографічними даними (мож ливо
придбати як Оригінальний аксесуар ŠKODA). Крім того, вона має роз’єм для
підк лючення USB/AUX-пристроїв, а також всі стандартні функції високоякісної
аудіосистеми, вк лючаючи звукову систему ŠKODA Surround і систему Bluetooth.
Функції SmartLink+ та DAB (цифрове аудіомовлення) доступні в якості додаткових
опцій.

ŠKODA SURROUND
Перетворіть свій автомобіль на концертний зал. Акустична
система ŠKODA Surround, розроблена у співробітництві
із провідним виробником аудіосистем, вк лючає в себе шість
динаміків. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє
створити два додаткових віртуальних динаміки в передній та
задній частині салону, а також віртуальний, проте вражаючий
сабвуфер.
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SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+ (Комунікаційний пакет
ŠKODA із підтримкою MirrorLink®, Apple CarPlay
та Android Auto) водій може безпечно користуватися
телефоном під час руху за допомогою інформаційнорозважальної системи автомобіля. Крім того, всі
встановлені додатки, сертифіковані для безпечного
використання в автомобілі, є сумісними із MirrorLink®,
Apple CarPlay та Android Auto. Система SmartLink+
також має функцію SmartGate, яка дозволяє підк лючити
смартфон до системи автомобіля через Wi-Fi, щоб
отримувати доступ до потрібних Вам даних щодо руху
або сервісної інформації.*

* Щоб дізнатися про значення
використовуваних термінів
та характеристики сумісності
SmartLink+, зверніться
в авторизований дилерський центр.

Комунікації

ПРОГРАМНИЙ
ДОДАТОК MyŠKODA
Познайомтеся з Полом —
інтерактивним помічником програмного
додатка MyŠKODA (для систем
на базі Android або iOS), який може
бути корисним у різних повсякденних
ситуаціях. Ви можете скористатися
ним для доступу до інформації
про Ваш автомобіль або детального
описання правил використання органів
керування, призначення сигналів
індикаторних ламп тощо. Крім того,
Пол може стежити за датами у Вашому
щоденнику. Ви не лише в жодному разі
не забудете про зустріч, а й зможете
отримати пораду, як туди дістатися.

SIMPLY
CLEVER
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У ВСІХ
СВОЇ СЕКРЕТИ

ТРИМАЧ ДЛЯ ТАЛОНІВ
Тримач для талонів — це ідеальне
рішення для зберігання паркувального
талона у полі зору. Тримач
розташований у нижній частині
вітрового ск ла автомобіля.

Simply Clever

Скрізь, куди б Ви не подивилися, знайдуться
ретельно продумані маленькі або великі відділення,
акуратно приховані й готові прислужитися Вам за
першої потреби. Це те, що робить кожну захопливу
подорож ще більш яскравою і водночас практичною
з численними рішеннями Simply Clever.

ВІДДІЛЕННЯ В ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ
У нижній частині панелі приладів з боку переднього пасажира
знаходиться відділення для речей, яке може охолоджуватися
за допомогою кондиціонера, що, наприк лад, дозволяє зберігати
охолодженими напої під час подорожі.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПАРАСОЛІ
Оригінальна парасоля ŠKODA
завжди на своєму місці —
у відділенні під сидінням пасажира.
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ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СВІТЛОВІДБИВНОГО ЖИЛЕТА
Завдяки спеціальній кишені, яка знаходиться
під сидінням водія, у разі необхідності світловідбивний
жилет не доведеться довго шукати.

Simply Clever

ПІДЛОКІТНИК
Підлокітник заднього сидіння
із вбудованим подвійним тримачем
для напоїв додасть комфорту
пасажирам на задніх сидіннях.
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ПРОСТІР
РОЗШИРЮЄТЬСЯ

Simply Clever

Простір здатен розширюватися всередині багажного
відділення SPACEBACK. Ви маєте безліч можливостей
скласти, розтягнути, закріпити та підвісити, щоб
адаптувати автомобіль до своїх потреб.

МІСТКІСТЬ
Завдяки об’єму багажного відділення — 415 та 1380 л
за обох ск ладених спинок заднього сидіння — цей
автомобіль є лідером у своєму к ласі за місткістю.
Якщо потрібно, Ви можете ск ласти тільки одну спинку
заднього сидіння, отримавши більший простір для
багажу й водночас залишивши на задньому сидінні місце
для пасажира.
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ЗНІМНІ ФІКСАТОРИ БАГАЖУ
Щоб запобігти небажаному
переміщенню багажу під час руху
автомобіля, ідеально підійдуть два
пластикові фіксувальні елементи
з липучкою. Їх можна зберігати
у відділеннях за арками задніх коліс.

СІТКА БАГАЖНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
Сітка забезпечує
легке кріплення
речей для
запобігання
їх зсуванню під час
руху. Крім того,
завдяки сітці
Ви одразу знатимете,
куди пок лали речі.

Simply Clever

ПРАКТИЧНИЙ ОТВІР
В моделях із відкидним
заднім підлокітником можна
використовувати отвір
між салоном і багажним
відділенням, залишивши
достатньо місця для пасажирів
на крайніх задніх сидіннях.
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КОМФОРТ

27

28

ПОДОРОЖІ
КОМФОРТ-КЛАСУ
Задоволення від керування — це не лише захоплива
швидкість. Це також зручні дрібнички, які, поєднуючись
разом, роблять навіть повсякденні поїздки більш
комфортними для кожного водія.

Комфорт

KESSY
Автомобіль може бути
оснащений системою KESSY
(система санкціонованого
доступу та запуску двигуна
без к люча) або ї ї простішою
версією Easy Start. Для запуску
чи зупинки двигуна без
використання к люча просто
натисніть кнопку Start/Stop,
розташовану на рульовій
колонці.

КЕРМО
Багатофункціональне кермо
зі шкіряним оздобленням
дозволяє керувати функціями
аудіосистеми та телефону.
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ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані висувні омивачі фар
головного світла забезпечують
їх відмінне очищення.

Комфорт

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Система круїз-контролю, призначена
для підтримання попередньо
встановленої швидкості, дозволяє
сповільнювати й прискорювати
автомобіль без використання педалей.

БЕЗПЕКА

32

МИ ПІКЛУЄМОСЬ
ПРО ВАШУ БЕЗПЕКУ

Безпека

Справжня безпека — це коли Вам не потрібно
хвилюватися про неї. Саме тому SPACEBACK
оснащений великою кількістю систем безпеки
та допомоги під час керування, які піклуються
про Вас та тих, кого Ви любите.

КАМЕРА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Встановлена на ручці дверцят багажного
відділення, ця камера дозволяє
контролювати простір позаду автомобіля,
а також виводити на екран зображення
ліній прогнозованої траєкторії відповідно
до ширини автомобіля. Функціональність
камери підвищується завдяки
інтегрованому омивачу.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПРОСТОРУ
ПОПЕРЕДУ
Завдяки радару в передньому бампері система
Front Assist (система контролю дистанції
попереду) стежить за дистанцією до автомобіля,
який рухається попереду, та подає звукові/
візуальні сигнали за допомогою дисплея Maxi
DOT, щоб попередити водія про ймовірність
зіткнення. Якщо водій не реагує на попередження,
система самостійно ініціює гальмування для
мінімізації ризику зіткнення.
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ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Окрім фронтальних
та передніх бокових
подушок безпеки,
автомобіль оснащено
подушками-шторками
(додаткова опція),
які під час спрацьовування
утворюють своєрідну
завісу, захищаючи
пасажирів від потенційного
травмування.

Безпека

СИСТЕМА
РОЗПІЗНАВАННЯ
ОЗНАК ВТОМИ ВОДІЯ
Ця високотехнологічна
система DRIVER ALERT
оцінює дані від датчиків
підсилювача керма для
виявлення ознак, які
можуть свідчити про
втому водія. У такому
випадку на дисплеї
Maxi DOT відображається
попередження
про необхідність
відпочинку.

ПОТУЖНІСТЬ
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ПОТУЖНИЙ
КОЖНОГО ДНЯ

Потужність

Переконливі ходові характеристики означають, що в жодній
ситуації Вам не забракне потужності. Лінійка потужних
та економічних двигунів дозволить підібрати оптимальний
варіант згідно з індивідуальними вподобаннями водія.

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
В бензинових двигунах потужністю 70 кВт та 81 кВт
використано технологію TSI, яка надає їм динамічного
характеру.
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ТРАНСМІСІЇ
Прихильники механічної трансмісії можуть вибрати 5-ступінчатий або 6-ступінчатий варіант залежно
від типу двигуна, які пропонують чітке та легке перемикання завдяки короткому ходу важеля.

Потужність

START-STOP
Система Start-Stop допомагає заощадити
паливо за рахунок автоматичного вимкнення
двигуна під час його роботи на холостому ходу,
наприк лад у разі зупинки перед світлофором
або повільного руху у щільному транспортному
потоці. Для автоматичного запуску двигуна
достатньо лише натиснути педаль зчеплення.
Зменшення навантаження на двигун та більш
економічна експлуатація мож ливі завдяки
системі регенерації енергії, яка використовує
кінетичну енергію для заряджання
акумуляторної батареї.
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chapter name

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

chapter name
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ACTIVE

Стандартне обладнання версії Active передбачає
чорне оздоблення зовнішніх дзеркал заднього огляду
та ручок дверей, тоновані вікна, затемнені задні ліхтарі,
центральний замок, електросклопідіймачі передніх вікон
та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK
Тканинна оббивка

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK
Тканинна оббивка
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AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає оздоблення зовнішніх дзеркал заднього
огляду (з електроприводом регулювання й обігрівачем) та ручок дверей під колір кузова,
фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями, центральний замок із дистанційним
керуванням, систему кондиціювання повітря з ручним керуванням, регульоване за висотою
сидіння водія, парасолю під сидінням переднього пасажира, відділення для сонцезахисних
окулярів, розетку на 12 В у багажному відділенні та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLUE
Декор Cool Brushed
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Декор Dark Brushed
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Декор Cool Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLUE
Декор Cool Brushed
Тканинна оббивка
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STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає хромовану смугу
на передньому бампері, заднє скло, подовжене понад дверцятами
багажного відділення, хромовані декоративні елементи в салоні, малий
шкіряний пакет (кермо, рукоятка й кожух важеля трансмісії та рукоятка
стоянкового гальма), електросклопідіймачі передніх та задніх вікон,
дисплей Maxi DOT, Radio Blues та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Декор Piano Black
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Декор Piano Black
Тканинна/шкіряна (у якості опції) оббивка

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Декор Piano Black
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Декор Piano Black
Тканинна/шкіряна (у якості опції) оббивка
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DYNAMIC

Інтер’єр Dynamic, доступний для версій обладнання
Ambition та Style, передбачає спортивні сидіння,
малий шкіряний пакет та накладки на педалі
з нержавіючої сталі.

ІНТЕР’ЄР DYNAMIC
Декор Piano Black
Декор Dark Brushed (у якості опції)
Спортивні сидіння

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР DYNAMIC
Декор Piano Black
Декор Dark Brushed (у якості опції)
Спортивні сидіння

Інтер’єр Style Beige
(тканина, бежевий/чорний)

Інтер’єр Ambition Black (тканина)

Інтер’єр Ambition/Style Blue (тканина)

Персоналізація

ОББИВКА

Інтер’єр Active Black (тканина)
Бежевий (тканина/шкіра) — версія Style*
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45
* Додаткове обладнання.

Інтер’єр Style Black (тканина)

Персоналізація

Інтер’єр Dynamic (спортивні сидіння, чорна тканина) —
версія Ambition*, Style*

Чорний (тканина/шкіра) — версія Ambition*, Style*

CANDY WHITE UNI

LASER WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

Персоналізація

КОЛЬОРИ
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DENIM BLUE METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

RACE BLUE UNI

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Персоналізація
CORRIDA RED UNI

RALLYE GREEN METALLIC

Доступний з вересня 2017 року

RIO RED METALLIC
Доступний до червня 2017 року
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Персоналізація

КОЛІСНІ ДИСКИ

14-дюймові сталеві диски FLAIR
з ковпаками

15-дюймові сталеві диски COSTA
з ковпаками

15-дюймові сталеві диски DENTRO
з ковпаками

15-дюймові легкосплавні диски
MATONE

15-дюймові легкосплавні диски
MATONE чорного кольору

15-дюймові легкосплавні диски
MATO

16-дюймові легкосплавні диски
EVORA

16-дюймові легкосплавні диски
VIGO сріблястого кольору
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16-дюймові легкосплавні диски
VIGO чорного кольору

17-дюймові легкосплавні диски TRIUS

* Щодо наявності та доступності уточнюйте у сертифікованих дилерів.

Персоналізація

17-дюймові легкосплавні диски
CAMELOT
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPACEBACK

1.0 MPI / 55 кВт

1.0 TSI / 70 кВт*

1.0 TSI / 81 кВт*

1.6 MPI / 81 кВт

ДВИГУН

Бензиновий чотиритактний
з іскровим запалюванням

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування
під високим тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього впорскування
під високим тиском

Бензиновий чотиритактний з іскровим
запалюванням, без турбонаддуву

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

3 / 999

3 / 999

3 / 999

4 / 1598

Макс. потужність/Оберти (к. с. /хв-1)

75 / 6200

95 / 5000-5500

110 / 5000–5500

110 / 5800

Макс. обертальний момент/Оберти (Н•м/хв-1)

95 / 3000–4300

160 / 1500–3500

200 / 2000–3500

155 / 3800–4000

Норма викидів в атмосферу

EU 6

EU 6

EU 6

EU 5

Паливо

Неетилований бензин, ROZ 95**

Неетилований бензин, ROZ 95**

Неетилований бензин, ROZ 95**

Неетилований бензин, ROZ 95**

Макс. швидкість (км/год)

172

185

196

190

Прискорення 0-100 км/год (с)

14,7

10,6

9,5

9,8

– міський цикл

5,8

5,1

5,3

7,8 (8,0)

– заміський цикл

4,2

3,8

3,8

4,6 (4,6)

– комбінований цикл

4,8

4,3

4,3

5,7 (5,9)

Викиди CO2 (г/км)

108

99

101

109 (110)

Діаметр розвороту (м)

10,4

10,4

10,4

9,8

Тип

Передній

Передній

Передній

Передній

Зчеплення

Гідравлічне однодискове. Сухий диск
зчеплення

Гідравлічне однодискове. Сухий диск
зчеплення з мембранною пружиною

Гідравлічне однодискове. Сухий диск
зчеплення з мембранною пружиною

Гідравлічне однодискове сухе
(Гідродинамічний трансформатор)

Коробка передач

Механічна 5-ступінчата

Механічна 5-ступінчата

Механічна 6-ступінчата

Механічна 5-ступінчата
(Автоматична 6-ступінчата)

Споряджена маса — стандартна версія із водієм вагою 75 кг (кг)

1055

1110

1130

1150

Вантажопідйомність — з водієм та додатковим обладнанням (кг)

530

530

530

330

Загальна вага (кг)

1510

1565

1585

1541 (1581)

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

520

550

560

540

Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12%) (макс., кг)

800

1000

1100

1100

Об’єм паливного бака (л)

55

55

55

55

ПОТУЖНІСТЬ

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

ПРИВОД

ВАГА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Габаритні розміри

Тип

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,306–0,309 (залежно від версії двигуна)

Висота (мм)

1459

Колісна база (мм)

2602

Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм) — залежно від версії двигуна

1463; 1457/1500; 1494

Задня вісь

Багатовузлова

Дорожній просвіт (мм)

134

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсиленням

Внутрішні розміри

– передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та рухомим однопоршневим супортом

Ширина салону в передній/задній частині (мм)

1418/1428

– задні гальма

Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна)

Висота салону від подушки сидіння в передній/задній частині (мм)

1014/980

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Об’єм багажного відділення (макс., л)

Диски

5.0J x 14"; 6.0J x 15"

Шини***

175/70 R14; 185/60 R15

Без запасного колеса, з піднятою/опущеною спинкою заднього
сидіння

415/1381

* Доступний з 22-го календарного тижня 2017 р.
** Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна.
Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2] (ДСТУ 4840).
*** Автомобіль може бути оснащений всесезонними шинами. За детальною інформацією зверніться до Вашого авторизованого дилера ŠKODA.

113,8°
1463
1940

877

2602
4304

825

1500
1706

1004

1428

88

415
5л
842

1418

64

980

1459

1014

7

Наведені значення стосуються стандартних моделей без додаткового обладнання.
() Для автомобілів з автоматичною коробкою передач.

16,5°

Технічні характеристики

Шасі

4304/1706
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Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Вінниця:
«Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир: «Опад»,
(0412) 41 9330; Запоріжжя: «Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536; Краматорськ:
«Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький:
«Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь:
«Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр»,
(03131) 3 1332; Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 707 8855; Полтава: «Автоцентр Полтава», (0532) 59 8667; Рівне:
«Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «АвтотрейдінгХарків», (057) 7601470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070; Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 41 5051; (050) 318 8804;
Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы», (0472) 33 9222; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: «Полтавакар», (0532) 59 8673; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.08.2017.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.

ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну,
обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін без попереднього повідомлення про
це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо
відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 серпня 2017 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
www.eurocar.com.ua

http://www.facebook.com/skoda.ua

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.com

