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Úplne nový model ŠKODA SCALA je pre značku odvážnym krokom vpred. Jeho  
rafinované tvary vytvárajú pôsobivú hru svetla a tieňa, v ktorej sa nadčasový dizajn  
snúbi so športovým charakterom automobilu. Dynamický charakter automobilu  
je doplnený aj praktickosťou, čo z neho robí dokonalého partnera pre každú životnú etapu.

Model SCALA prináša množstvo technológií, ktoré nie sú v segmente kompaktných 
hatchbackov bežne dostupné. Pokročilé asistenčné systémy a nová generácia  
informačno-zábavného vybavenia vám pri každej jazde poskytne nielen dokonalú 
bezpečnosť, ale aj bezchybnú zábavu.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ODVÁŽNY 
NOVÝ SVET
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Dômyselný dizajn poteší nielen srdce, ale aj rozum. Presne 
ako nová SCALA. Tento kompaktný hatchback so športovým 
charakterom je predstaviteľom novej fázy dizajnovej filozofie 
spoločnosti ŠKODA, no zároveň vyjadruje silný vzťah tejto 
značky k vlastnej tradícii a histórii.

PRI POHĽADE SPREDU
Charakteristické vonkajšie 
prvky, ako sú mriežka chladiča 
alebo ostro rezané svetlomety 
v tvare šípu, dodávajú 
automobilu autentický 
vzhľad silnej osobnosti. 
Krištáľové prvky vyrazené 
na svetlometoch odkazujú 
na sklárske umenie českých 
majstrov a sú vyjadrením hrdej 
národnej tradície značky.

ZMEŇTE VŠEDNÚ JAZDU 
NA ŠPORTOVÝ ZÁŽITOK

ČIERNE PRVKY
Aby aj každodenná jazda 
získala športový nádych  

a individuálny štýl, je možné 
model SCALA doplniť 

voliteľnou panoramatickou 
strechou čiernej farby, 

strešným spojlerom, 
presahom skla ponad piate 

dvere a atraktívnymi 18" 
diskami z ľahkej zliatiny Vega 

Aero, ktoré môžu výrazne 
zlepšiť aerodynamiku 

automobilu.

<Multiple intersecting links>

<No data from link>
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PRI POHĽADE ZBOKU
Charakteristické línie po bokoch automobilu 
zvýrazňujú jeho dynamický tvar vytvorený 
dizajnovým rukopisom značky ŠKODA. Tento 
dojem ešte viac umocňujú tónované sklá SUNSET, 
ktoré zvýrazňujú atraktívny vzhľad exteriéru 
automobilu a zároveň chránia pasažierov vzadu 
pred oslnením.

PRI POHĽADE ZOZADU 
Ako znamenie hrdosti sa 

na piatych dverách vyníma 
názov ŠKODA. Tento posun 

naznačuje sebaistotu značky, 
ktorá pretvorila svoju dizajnovú 

filozofiu. Časť zadných svetiel 
na modeloch s tmavým sklom, 

ktoré presahuje aj cez piate dvere, 
je integrovaná priamo do skla.

AERODYNAMIKA
Každú hranu, kontúru a rozmer automobilu sme navrhli  
s cieľom dosiahnuť optimálnu aerodynamiku. Vďaka ideálnemu 
pomeru šírky a výšky je automobil bezpečný a spoľahlivý.

99.2%

99.9%

100.1%



VYZERÁ SKVELO  
   Z KAŽDÉHO UHLA

99.5%



SVETLÁ
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ZOSTAŇTE V ŽIARE 
REFLEKTOROV
Svetlo nie je len účelovým prvkom. Dokáže inšpirovať. Vďaka 
jedinečným svetlometom a štíhlym dlhým zadným svetlám 
automobil spoznáte na prvý pohľad. Krištáľovo čistý dizajn svietidiel 
s integrovanými LED diódami predstavuje dokonalú kombináciu 
tradície českého krištáľu a moderných technológií.

FULL LED SVETLOMETY
Najvyššia výbava naplno 
využíva technológiu 
LED, a to vrátane funkcie 
svietenia do zákrut. 
Prúžok LED diód na denné 
svietenie umiestnený 
v hornej časti svetlometu 
dodáva automobilu 
športovú charizmu.

ZADNÉ FULL LED SVETLÁ
Súčasťou modelu SCALA sú do šírky 

roztiahnuté zadné svetlá s dôverne 
známym osvetlením v tvare písmena C, 

ktorým sme dodali punc modernosti. 
Tento originálny svetelný podpis 
kráča ruka v ruke s funkčnosťou. 

Pri najvyšších stupňoch výbavy 
je automobil vybavený zadnými 

FULL LED svetlami s dynamickými 
smerovými svetlami — použitou 

po prvý raz na modeli ŠKODA. Slúžia 
nielen na označenie smeru, ktorým 

sa vodič chystá odbočiť, ale dodávajú 
mu aj dynamiku.

99.9%

99.7%
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VIRTUÁLNY KOKPIT 
Funkcia virtuálneho kokpitu zobrazuje detaily  
z palubného počítača spolu s ďalšími informáciami, 
ako sú napríklad údaje z navigácie. Môžete  
si vybrať z piatich nastavení zobrazenia  
(na obrázku moderné rozloženie), ktoré je možné 
ovládať tlačidlom View (Zobrazenie) na volante. 
Súčasťou virtuálneho kokpitu modelu SCALA  
je displej s uhlopriečkou 10,25 palca – najväčšou  
v segmente kompaktných hatchbackov.
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ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Interiér automobilu 

SCALA je vyhotovený 
z kvalitných materiálov 

so skvelým spracovaním. 
Vďaka niekoľkým 

kombináciám čalúnenia 
a dekoračných prvkov 

môžete svojmu 
automobilu dodať 

jedinečný osobný štýl. 
Atraktívny dizajn sa 

pritom snúbi s dokonalou 
funkčnosťou. Prístrojová 

doska, ako aj panely 
vo dverách majú 

špeciálny jemný povrch, 
ktorý svojou štruktúrou 

pripomína krištáľ. 
Tento jedinečný detail 

zabraňuje skĺznutiu 
položených predmetov 
a v budúcnosti sa stane 

typickým prvkom  
značky ŠKODA.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Vytvorte si útulný a komfortný priestor s červeným 
alebo bielym osvetlením priestoru pozdĺž celej 
prístrojovej dosky.
V automobiloch vybavených funkciou virtuálneho 
kokpitu toto nastavenie určuje aj osvetlenie pozadia.

ČO JE VNÚTRI,  
TO SA POČÍTA

Nastúpiť do modelu SCALA je taktiež pôsobivý 
zážitok. Dobre vybavenému interiéru dominujú 
elegantné dizajnové prvky, výnimočná 
priestrannosť a špičkové digitálne technológie. 

99.7%

99.1% 99.5%

99.9%
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ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE
Táto funkcia vám umožní pohodlne 
zamknúť a odomknúť automobil 
prostredníctvom aplikácie ŠKODA 
CONNECT bez ohľadu na to, kde sa práve 
nachádzate. Ak ste napríklad zabudli 
zamknúť auto, môžete to jednoducho 
urobiť prostredníctvom svojho 
smartfónu, a to odkiaľkoľvek.

PARKOVACIA POLOHA
Presnú polohu automobilu si môžete 
zobraziť na mobilnom telefóne  
z ľubovoľného miesta. Služba ŠKODA 
CONNECT vám na telefóne zobrazí 
adresu, čas a dátum parkovania.

ŠKODA CONNECT
Táto funkcia zahŕňa dve kategórie služieb. Služba 
Infotainment Online poskytuje okrem iného aj 
informácie pre navigáciu v reálnom čase, služba Care 
Connect sa zasa zameriava na pomoc a bezpečnosť  
a umožňuje prístup k automobilu na diaľku. Ponúka  
aj pomoc v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

SMARTLINK
Vďaka systému SmartLink (balík ŠKODA Connectivity 
podporujúci MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) 
infotainment systém umožňuje vodičovi bezpečne 
používať telefón aj počas šoférovania. A navyše sú všetky 
inštalované aplikácie, ktoré disponujú certifikátom 
pre bezpečné používanie v automobiloch, kompatibilné 
so systémami MirrorLink®, Apple CarPlay alebo 
Android Auto. Systém SmartLink+ vám tiež umožňuje 
odosielať údaje z automobilu do smartfónu a vy tak 
budete mať prístup k zaujímavým informáciám o jazde, 
napríklad o spotrebe paliva, dynamike jazdy či servisných 
informáciách. (Podmienky používania a informácie 
o kompatibilite s funkciou SmartLink nájdete na našej 
webovej stránke.)

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky v prípade núdzovej 
situácie. Systém možno aktivovať aj ručne stlačením 
červeného tlačidla v hornom paneli.

ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU

Nech ste kdekoľvek, môžete byť stále pripojení. 
Byť online plne a trvalo neznamená mať 
len neustály prístup k zábave a užitočným 
informáciám, ale aj možnú pomoc na cestách. 
ŠKODA CONNECT je vašou bránou do sveta 
neobmedzených možností komunikácie.

OBCHOD
Vďaka obchodu, ktorý  
je prístupný prostredníctvom 
systému infotainment,  
si môžete zakúpiť dátové 
balíčky, stiahnuť aplikácie 
infotainmentu (ako napríklad 
Počasie či Správy) a predĺžiť 
licenciu na používanie služby 
ŠKODA CONNECT priamo  
z automobilu.

ONLINE INFORMÁCIE 
O DOPRAVE
Aktuálne informácie vám 
poskytnú užitočný prehľad 
pri každej jazde. Môžete 
tak reagovať na aktuálne 
dianie, ako sú cestné práce, 
dopravné nehody a zápchy. 
Okrem toho dostanete  
v prípade komplikácií  
na ceste upozornenia 
na miestne 
nebezpečenstvá, ktorými 
sú napríklad náročné 
jazdné podmienky či 
znížená viditeľnosť.

APLIKÁCIE 
INFOTAINMENTU 
Aplikácie infotainmentu 
zlepšujú možnosti pripojenia 
priamo v automobile. Budú 
k dispozícii na stiahnutie 
z obchodu priamo 
prostredníctvom systému 
infotainmentu. S aplikáciou 
Počasie môžete napríklad 
získať podrobnú predpoveď 
počasia pre aktuálnu lokalitu 
či ktorékoľvek iné miesto. 
Aplikácie infotainmentu 
budeme pravidelne 
aktualizovať a časom budú 
pribúdať aj celkom nové.

99.7%97.4%

99.6%

99.5% 99.2% 98.7%

99.7%

99.7%



SIMPLY
    CLEVER

<Multiple intersecting links>



S
im

p
ly

 C
le

ve
r

28

ÚLOŽNÝ PRIESTOR 
NA DÁŽDNIK

Vo dverách vodiča sa 
nachádza dômyselný 

úložný priestor  
s originálnym dáždnikom 

značky ŠKODA. Je 
skonštruovaný tak, aby 

odvádzal vodu  
z automobilu, pričom 

interiér zostane suchý.

SKLOPNÉ OPERADLO
Sklopné operadlo na sedadle  

spolujazdca zlepšuje variabilitu automobilu 
a umožňuje prepravovať predmety  

s netypickými rozmermi.

ŤAŽNÉ 
ZARIADENIE

Model SCALA 
má sklopné 

ťažné zariadenie 
s elektrickým 

vysúvaním. Ovládač 
sa nachádza  

v batožinovom 
priestore.

INTELIGENTNÉ AUTO
Model SCALA je vybavený radom detailov v štýle Simply Clever, ktoré 
vám pomôžu vyriešiť všetko potrebné. Či už potrebujete naložiť batožinu, 
sklopiť ťažné zariadenie, alebo upraviť vnútorný priestor na odloženie 
veľkých aj malých predmetov, vďaka týmto dômyselným prvkom  
a funkciám to bude úplná hračka.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením 

tlačidla na diaľkovom ovládači alebo na dverách 
vodiča, čo je obzvlášť užitočné v nepriaznivom 

počasí. Môžete tiež nastaviť hornú polohu dverí 
tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Tlačidlo 

na zatvorenie piatych dverí sa nachádza aj 
na samotných dverách.

99.2%

99.7%99%

97.5%
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NÁDRŽKA NA KVAPALINU
Pri dolievaní kvapaliny do ostrekovačov už nikdy 
nevylejete ani kvapku. Nádržka na kvapalinu je ľahko 
dostupná a zároveň vybavená vstavaným lievikom.

ŠKRABKA NA ĽAD
Škrabka na ľad 
uchytená na veku 
palivovej nádrže 
zároveň slúži aj 
na zmeranie hĺbky 
dezénu pneumatiky.

MEDZIPODLAHA
S medzipodlahou sa 

spodok batožinového 
priestoru nachádza 

na úrovni nakladacej hrany, 
čo uľahčuje manipuláciu 

s batožinou. Okrem 
toho slúži aj ako skrytý 

odkladací priestor.

ODKLADACIE PRIESTORY V PREDNÝCH DVERÁCH
V priestrannom odkladacom priestore v predných dverách nájdete držiak na 1,5-litrovú 
fľašu a gumený popruh. Práve sem môžete umiestniť aj vyberateľný odpadkový kôš.

100.3%

99.3%

99.3%

98.9%
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NECESTUJTE NAĽAHKO

HÁČIKY
Vďaka robustným háčikom na bočných stranách batožinového 
priestoru je preprava tašiek jednoduchšia a bezpečnejšia.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Jedna vodorovná a dve zvislé siete zvyšujú 
flexibilitu batožinového priestoru a zároveň 
pevne zaistia prepravované predmety.

SIEŤ POD KRYTOM
Táto sieť pod krytom batožinového priestoru môže 
slúžiť ako bezpečný odkladací priestor na predmety, 
ktoré chcete prepravovať oddelene od ostatných.

OBOJSTRANNÝ KOBEREC
Keď neprepravujete nič, čím by 

ste mohli váš automobil znečistiť, 
môžete koberec otočiť elegantnou 
textilnou stranou nahor. V prípade 

potreby ju môžete jednoducho 
otočiť naopak a využiť umývateľnú 

gumenú stranu.

Už nemusíte premýšľať, čo zabalíte a čo nie. Veľkorysý batožinový priestor 
s objemom 467 litrov a ďalšími 1 410 litrami po sklopení zadných sedadiel 
zaraďuje tento automobil medzi špičku vo svojej triede. Navyše v ňom 
nájdete veľa možností na zaistenie nákladu, aby bol bezpečne uložený  
a nepoškodil automobil.

99.9%

99.3%100%

100%
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TEMPOMAT
Automobil môže byť vybavený praktickým 
tempomatom alebo aj pokročilým adaptívnym 
tempomatom až do rýchlosti 210 km/h (pozrite  
si kapitolu Bezpečnosť).

SKLÁPATEĽNÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Automatické sklápateľné bočné spätné zrkadlá sa 
po zamknutí automobilu sklopia a sú chránené pred 
prípadným poškodením.

KESSY
Automobil môže byť vybavený systémom KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) alebo jednoduchšou verziou 
Easy Start. Tlačidlo na naštartovanie/vypnutie motora 
bez kľúča je umiestnené priamo na volante. 

PRIEHRADKA NA TELEFÓN/USB
Model SCALA je vybavený väčšou odkladacou priehradkou na telefón poskytujúcou zosilnenie signálu pre vaše 
mobilné zariadenie a zároveň bezdrôtovo nabíja váš telefón počas jazdy. Táto priehradka je veľmi ľahko 
prístupná a zároveň vhodná aj pre zariadenia s väčším displejom. Dve zásuvky USB-C na stredovej konzole vám 
umožnia jednoducho pripojiť externé zariadenia bez potreby ďalších redukcií či adaptérov.

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ/USB
V chladnom počasí vaša rodina aj priatelia určite ocenia vyhrievanie 
zadných sedadiel, ktoré sa reguluje samostatným ovládačom v zadnej 
časti prednej lakťovej opierky. Dve zásuvky USB-C umožňujú univerzálne 
nabíjanie mobilných telefónov.
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Vnútorný priestor modelu SCALA poskytuje komfort 
pre každého používateľa. Vďaka dômyselným detailom, ako sú 
napájacie konektory a špičkový zábavno-informačný systém 
s GPS, bude cestovanie príjemným zážitkom. Inými slovami, 
prináša najvyššiu úroveň komfortu vo svojej triede.

CESTUJTE 
KOMFORTNOU TRIEDOU

<Multiple intersecting links>

98.2%

99.1%99.8%

99.4%



K
o

m
fo

rt
41

K
o

m
fo

rt
4

0

INFOTAINMENT SYSTÉM AMUNDSEN 9,2"
Atraktívny dizajn sa snúbi s dokonalou funkčnosťou. Nová 
generácia infotainment systému je vybavená displejom, ktorý 
je umiestnený vysoko na prístrojovej doske priamo v zornom 
poli vodiča. Pod displejom sa nachádza aj ergonomická opierka 
zápästí, ktorá uľahčuje ovládanie obrazovky. Zariadenie možno 
prakticky ovládať dotykom, ale aj gestami.

FUNKCIE VYHRIEVANIA 
Funkcia vyhrievania čelného skla, 
ktorá bleskovo odstráni námrazu 
a zahmlenie, a vyhrievanie 
multifunkčného volantu sa 
ovládajú prostredníctvom 
infotainment systému.

ELEKTRICKY OVLÁDATEĽNÉ 
SEDADLO VODIČA
Automobil je možné vybaviť 
elektricky nastaviteľným 
sedadlom vodiča, ktoré  
vám za volantom poskytne  
dokonalé pohodlie.

ŠKODA SOUND SYSTÉM 
Vychutnajte si dokonale 
čistý zvuk, či už hudby, alebo 
hovoreného slova, vďaka 
Sound systému vyvinutému 
značkou ŠKODA pre model 
SCALA. Systém je vybavený 
desiatimi reproduktormi 
vrátane stredového 
reproduktora v prístrojovej 
doske a subwoofera 
v batožinovom priestore. 
Okrem iných funkcií je možné 
pomocou profilov All, Front 
a Driver prispôsobiť zvuk 
podľa počtu osôb v automobile 
a sedadiel, na ktorých sedia. 
Zariadenie poskytuje celkový 
výstupný výkon 405 W.

99.9%99.7%

99.8% 99.3%
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Vydajte sa na dobrodružnú výpravu s dokonalým pocitom istoty. 
Nový model SCALA je vybavený množstvom asistenčných 
systémov, ktoré zdokonalia vaše vodičské zručnosti na ceste, 
pomôžu pri parkovaní a dokonca zabránia dopravným nehodám.

BUDEME VÁM 
KRYŤ CHRBÁT

SIDE ASSIST 
Pomocou radarových snímačov v zadnom nárazníku sleduje bočný asistent oblasť za a vedľa automobilu, pričom dokáže 
zachytiť prítomnosť iných vozidiel a dokonca aj ťažšie rozpoznateľných objektov, ako sú cyklisti, až na vzdialenosť 70 m.  
Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých vozidiel upozorňuje vodiča a predchádza nepríjemným situáciám.

REAR TRAFFIC ALERT 
Tento pomocník, ktorý je 

súčasťou systému bočného 
asistenta Side Assist, 

pomáha bezpečne vycúvať 
z parkovacieho miesta pri zlej 
viditeľnosti. Ak zistí hroziace 

nebezpečenstvo, dokáže 
automaticky zabrzdiť.

MANOEUVRE ASSIST, 
ASISTENT MANÉVROVANIA

Pomocou snímačov parkovacieho 
asistenta poskytuje tento 

systém ochranu pred prekážkami 
v jazdnej vzdialenosti vozidla (pri 

rýchlosti do 10 km/h). Ak systém 
rozpozná prekážku, dokáže 

v závislosti od danej vzdialenosti 
prekážky a rýchlosti automobilu 

aktivovať núdzové zabrzdenie.

98.8%

98.8%

98.7%
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PARK DISTANCE CONTROL 
Model SCALA umožňuje ešte 
jednoduchšie a bezpečnejšie 
parkovanie vďaka parkovacím 
snímačom v prednom 
a zadnom nárazníku, 
ktoré merajú vzdialenosť 
automobilu od prekážok.

FRONT ASSIST S PREDIKTÍVNOU OCHRANOU CHODCOV
Systém Front Assist s radarom v mriežke chladiča monitoruje vzdialenosť od vozidla pred vami a dokáže aj automaticky 
zabrzdiť. Model SCALA sa dodáva so systémom Front Assist rozšíreným o prediktívnu ochranu chodcov, ktorá upozorní 
vodiča zvukovou/vizuálnou výstrahou, ako aj jemným pribrzdením.

PARK ASSIST 
Funkcia Park  
Assist minimalizuje  
problémy s parkovaním  
v stiesnených priestoroch.  
Automaticky vyberie vhodné  
parkovacie miesto v rade  
rovnobežne alebo kolmo  
parkujúcich vozidiel.

99.9%99.9%

100%
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ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL
Nad rámec základnej 
funkcie tempomatu 
dokáže tento 
asistenčný systém 
pomocou radaru 
v mriežke chladiča 
udržiavať bezpečný 
odstup od vozidiel 
idúcich pred vami, 
a to až do rýchlosti 
210 km/h.

LANE ASSIST 
Jazdu v správnom pruhu môžete 
prenechať na asistenta pre jazdu 
v pruhu Lane Assist.

AUTO LIGHT ASSIST
Tento asistent 
automaticky prepína 
medzi diaľkovými 
a stretávacími svetlami 
pre zvýšený komfort 
a bezpečnosť cestnej 
premávky.

100%99.9%

99.1%
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SKRYTÍ OSOBNÍ 
STRÁŽCOVIA

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo volante, 

airbag spolujazdca sa nachádza 
v prístrojovej doske. Podľa potreby je 
možné ho vypnúť, keď je na prednom 

sedadle namontovaná detská sedačka.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa aktivujú 

hlavové airbagy, 
vytvoria stenu, ktorá 

ochráni cestujúcich 
na predných a zadných 

sedadlách pred 
zranením hlavy.

KOLENNÝ AIRBAG
Tento airbag sa nachádza 
pod stĺpikom volantu a chráni kolená 
a holenné kosti vodiča.

BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia panvu 
a hrudník vodiča a ostatných cestujúcich 
v prípade bočného nárazu.

V extrémnych situáciách, ktoré vodič nedokáže 
aktívne ovplyvniť, prevezmú kontrolu pasívne 
bezpečnostné prvky automobilu –  
ako napríklad airbagy. Váš automobil môže  
byť vybavený až deviatimi.

99.6%99.6%99.2%

98.7%

100%
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Tiché, pružné, spoľahlivé a úsporné – to sú vlastnosti 
každého z našich motorov ponúkaných pre model 
SCALA. Bez ohľadu na to, či si vyberiete benzínovú 
alebo naftovú motorizáciu, váš automobil SCALA 
bude vždy jazdiť ako živý hatchback.

VÝKONNÝ,  
NIE NENÁSYTNÝ

MOTORY
V našej ponuke nájdete 70 kW*, 85 kW a 110 kW benzínové motory 
s vynikajúcim zrýchlením a vysokým krútiacim momentom, ako 
aj 85 kW naftový agregát s výnimočne nízkou spotrebou paliva. 
V závislosti od zvoleného motora je dostupná 6-stupňová manuálna 
alebo 7-stupňová automatická prevodovka DSG.

VÝBER JAZDNÉHO REŽIMU
Funkcia Driving Mode Select, ktorá sa aktivuje tlačidlom 
na stredovej konzole, ponúka na výber režimy Eco, Normal, Sport 
a Individual. Ak je automobil vybavený zníženým podvozkom, 
ktorý sa presne vyladí pomocou funkcie ovládania športového 
podvozka, môžete si prostredníctvom funkcie Driving Mode 
Select vybrať medzi režimom Sport a Normal.

OVLÁDANIE PREVODOVKY DSG
Automatickú 7-stupňovú prevodovku DSG možno pohodlne 
ovládať prostredníctvom multifunkčného volantu.

* Daná motorizácia dostupná na jeseň 2019.

99.3%

98.3%

98.7%
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Štandardná výbava verzie Active zahŕňa vonkajšie spätné zrkadlá (elektricky 
sklápateľné) a kľučky dverí v čiernej farbe, nárazníky vo farbe karosérie, chrómovanú 
prednú mriežku chladiča, tónované sklá, denné LED svetlá, chrómové vnútorné 
kľučky dverí, centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie, čierno-biely displej Maxi 
DOT, 6,5" infotainment systém Swing, dve zásuvky USB a ďalšie prvky.

ACTIVE

DEKOR GRAINED GREY/
ČIERNE RELIÉFNE LIŠTY

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Látkové čalúnenie

INTERIÉR ACTIVE V ČIERNOM VYHOTOVENÍ
Látkové čalúnenie

99.9%

98.2%

99.3%
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INTERIÉR AMBITION ČERVENÝ
Látkové čalúnenie

DEKOR BLACK DOTS/ 
ČERVENÉ RELIÉFNE LIŠTY

DEKOR SILVER HAPTIC/
ČIERNE RELIÉFNE LIŠTY

DEKOR GRAINED BLACK/
ČIERNE RELIÉFNE LIŠTY

INTERIÉR AMBITION ČERVENÝ
Látkové čalúnenie

Štandardná výbava verzie Ambition zahŕňa vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe 
karosérie, hmlové svetlá, Jumbo BOX, odkladací priestor na dáždnik vrátane dáždnika 
značky ŠKODA, odkladacie priečinky pod prednými sedadlami, priečinok na slnečné okuliare, 
odkladaciu sieť na vnútornej strane operadiel predných sedadiel, dvojzónovú automatickú 
klimatizáciu Climatronic, predné sedadlá s ručne nastaviteľnou bedrovou opierkou, 12 V 
zásuvku v batožinovom priestore a ďalšie prvky.

AMBITION 99.9%

99.7%

99.3% 99.3% 99.3%
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DEKOR BEIGE BRUSHED/ 
CHRÓMOVÉ RELIÉFNE LIŠTY

DEKOR COPPER BRUSHED/
CHRÓMOVÉ RELIÉFNE LIŠTY

DEKOR LATTICE GREY/
MEDENÉ RELIÉFNE LIŠTY

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Látkové čalúnenie/Suedia 

Štandardná výbava verzie Style zahŕňa plnohodnotné zadné LED svetlá, kožený 
volant, hlavicu rýchlostnej páky a rukoväť ručnej brzdy, textilné rohože, funkciu Easy 
Start, dvojzónovú automatickú klimatizáciu Climatronic, 8" infotainment systém 
Bolero vrátane funkcie SmartLink+ a Bluetooth a ďalšie prvky.

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNY 
Látkové čalúnenie/Suedia

99.9%

99.7%
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DYNAMIC

DEKOR BLACK DOTS/ČERVENÉ RELIÉFNE LIŠTY
(pre verziu Ambition)

DEKOR SILVER HAPTIC/ČIERNE RELIÉFNE LIŠTY
(pre verziu Ambition)

DEKOR BLACK DOTS/CHRÓMOVÉ RELIÉFNE LIŠTY
(pre verziu Style)

INTERIÉR DYNAMIC VERZIE STYLE
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR DYNAMIC VERZIE STYLE
Látkové čalúnenie/Suedia

Balík Dynamic, ktorý je dostupný pre verzie Ambition 
a Style ako príplatkové vybavenie, obsahuje športové 
sedadlá, multifunkčný športový volant, kryty pedálov  
z ušľachtilej ocele a čierne stropné čalúnenie.

99.9%

99.7%

99.3% 99.3%
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Čierna látka Ambition Béžová látka/Suedia Style Červená látka Ambition Béžová koža/koženka/Suedia Style 
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Dostupná v priebehu druhej polovice augusta 2019

Dostupná v priebehu druhej polovice októbra 2019

Dostupná v priebehu druhej polovice októbra 2019
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DISKY

Čierno-strieborné disky z ľahkej zliatiny 
18" VEGA AERO, leštené

Disky z ľahkej zliatiny 18" VEGA Čierno-strieborné disky z ľahkej zliatiny 
17" PROPUS AERO, leštené

Disky z ľahkej zliatiny 18" SIRIUS

Disky z ľahkej zliatiny 16" ORIONČierno-strieborné disky z ľahkej zliatiny 
16" HOEDUS AERO, leštené

Disky z ľahkej zliatiny 17" VOLANS Disky z ľahkej zliatiny 17" STRATOS

Disky z ľahkej zliatiny 16" ALARIS Oceľové disky kolies 16" s krytmi TECTON Oceľové disky kolies 15" s krytmi HERMES

96.3% 96.3%

96.3% 96.3%

96.4% 96.3%

96.3% 96.3%

96.4% 96.4%
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VÝKLOPNÁ PODLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Výklopná obojstranná (gumená/textilná) podložka slúži na zakrytie zadného 
nárazníka pri nakladaní a chráni ho pred znečistením a poškodením.

TEXTILNÉ KOBERCE 
PRESTIGE –  
MEDENÉ PRVKY
Kvalitné textilné 
koberce s ozdobným 
medeným lemovaním 
dokonale zapadnú  
do interiéru  
vybaveného dekórom  
Copper Brushed.

ODOLNÉ GUMENÉ 
KOBERCE – 
ČERVENÉ PRVKY
Pomocou gumených 
kobercov na podlahu 
zabránite znečisteniu 
interiéru automobilu. 
Je možné ich ľahko 
vybrať a vysypať 
alebo utrieť dočista.

NOSIČ NA BICYKLE
Uzamykateľný nosič 

na bicykle s uhlíkovým/
hliníkovým profilom 

môžete bezpečne pripevniť 
na základný strešný nosič.

VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU 
ŠKODA, NAVRHNUTÉ VAMI

Príslušenstvo nie je len módnou hračkou. 
S originálnym príslušenstvom značky ŠKODA 
môžete svoj automobil premeniť tak,  
aby ste zvýraznili jeho praktickosť,  
bezpečnosť alebo ho prispôsobili 
konkrétnemu účelu a svojim potrebám.

SMART HOLDER – HÁČIK 
Kabelky a batohy nemusia zaberať miesto na zadných 
sedadlách. Zaveste ich na inteligentný držiak, ktorý sa 
upevňuje na opierky hlavy predných sedadiel.

SMART HOLDER – DRŽIAK NA MULTIMEDIÁ
Cestujúci na zadných sedadlách určite ocenia 
držiak na externé zariadenie, ktorý sa tiež upevňuje 
na opierky hlavy predných sedadiel.

SMART HOLDER – VEŠIAK NA SAKO
Vešiak na oblečenie, ktorý sa uchytáva na opierky hlavy 
predných sedadiel, je mimoriadne praktickým doplnkom 
najmä pre tých, ktorí cestujú do práce v obleku.

OCHRANA ZADNÝCH SEDADIEL
Praktická prikrývka ochráni interiér vášho 
automobilu pred nečistotami a poškodením.

BEZPEČNOSTNÝ PÁS PRE PSA
Ak je jedným z vašich zvyčajných pasažierov pes, odporúčame do automobilu 
namontovať špeciálny bezpečnostný pás (vo veľkosti S – XL).
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DISKY KOLIES

Disky z ľahkej zliatiny 17" 
MESSA v striebornej metalíze

Disky z ľahkej zliatiny 17" MESSA  
v antracitovej metalíze

Disky z ľahkej zliatiny 18" BLADE  
v striebornej metalíze

Disky z ľahkej zliatiny 18" BLADE  
v antracitovej metalíze

Disky z ľahkej zliatiny 17" MESSA  
v čiernej metalíze

Disky z ľahkej zliatiny 18" BLADE  
v čiernej matnej metalíze

OZDOBNÉ KRYTY VENTILOV
S krytmi ventilov s logom ŠKODA 
bude váš automobil vyzerať štýlovo až 
do toho najmenšieho detailu.

BALÍK WHEEL CARE  
& STYLE PRE DISKY KOLIES

OBALY NA  
KOMPLETNÉ KOLESÁ
Táto súprava kvalitných 
polyesterových obalov 
na kolesá vám umožní 
jednoduchú manipuláciu  
a prenášanie.

KRYTY SKRUTIEK
V našej ponuke nájdete 
aj dekoratívne kryty 
na štandardné aj 
bezpečnostné skrutky kolies.

Kolesá sú ako topánky. Bez ohľadu na to, či sú „topánky“ 
vášho automobilu ŠKODA štýlové, športovo ladené alebo 
čisto funkčné, náš balíček WHEEL CARE & STYLE ponúka 
pestrý sortiment doplnkov, vďaka ktorým budú kolesá vášho 
automobilu ešte príťažlivejšie a úplne jedinečné!
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ŠKODA GARANCIA MOBILITY
Niekedy sa môžu vyskytnúť neočakávané okolnosti a 
v prípade nepravdepodobnej poruchy budete možno 
potrebovať asistenciu. ŠKODA Garancia Mobility vám 
poskytuje istotu, že dorazíte do svojho cieľa, dokonca 
aj v prípade poruchy vášho automobilu. V prípade 
poruchy vášho automobilu môžete privolať našu cestnú 
asistenčnú službu ŠKODA Assistance, ktorá vám 
poskytne najlepšie možné poradenstvo a profesionálnu 
pomoc. Je v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.  
ŠKODA Assistance poskytne nasledujúce služby*: 
  Pomoc cez telefón.
  Pomoc pri poruche priamo na mieste.
  Odťahovú službu do najbližšieho partnerského servisu 

ŠKODA vrátane prepravy cestujúcich, pokiaľ nie je 
možné poruchu odstrániť na mieste.

  Prioritnú opravu vášho automobilu u servisných 
partnerov ŠKODA.

  Pokiaľ nie je možné opraviť automobil v deň poruchy, 
servisný partner ŠKODA alebo ŠKODA
Assistance vám ponúkne nasledujúce možnosti:
a) Náhradný automobil na max. 3 pracovné dni
b) Hotel pre cestujúcich na 1 noc
c) Alternatívnu prepravu (vlak alebo autobus,

prípadne taxi v rámci mesta)

*  Všetky tieto služby sú poskytované zadarmo. 
Špecifický rozsah služieb na miestnom trhu 
definuje importér.

PRODUKTY 
ŠKODA CARE
Keďže ŠKODA chce stáť po vašom boku ešte veľa rokov po tom, ako si kúpite automobil, a tak 
vám pomáhať vo všetkých situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť počas života vášho automobilu, 
vytvorili sme pre vás produkty ŠKODA Care. Produkty ŠKODA Care vás udržia v pohybe, 
poskytnú vám maximálny komfort, bezpečnosť a kvalitu za dobrú cenu.

BALÍKY ŠKODA SERVIS A ÚDRŽBA
Servisné balíky a balíky údržby ŠKODA sú navrhnuté 
špeciálne pre zákazníkov, ktorí chcú udržiavať svoj 
automobil vo výbornej kondícii a bez najmenšej chybičky 
presne ako v deň, keď si ho kúpili. Je to výborný spôsob, 
ako zabezpečiť, aby váš automobil ŠKODA bežal hladko 
a bezpečne, ale zároveň vám pomôže investovať do jeho 
budúcej hodnoty a ochráni vás pred neočakávanými 
nákladmi a infláciou. Servisné balíky a balíky údržby 
ŠKODA používajú iba Originálne náhradné diely ŠKODA 
a služby školených technikov ŠKODA, aby ste mali istotu, 
že je váš automobil v rukách profesionálov.

ŠKODA POISTENIE 
Nikto nepozná váš automobil ŠKODA tak dobre ako tí, 
ktorí ho vyrobili, a práve preto vám vieme ponúknuť to 
najlepšie krytie pre vás a váš automobil. ŠKODA Poistenie 
je členom skupiny značkových produktov ŠKODA 
AUTO. Ide o komplexné poistenie automobilu, ktoré 
poskytuje svojim klientom ešte väčší komfort v prípade 
neočakávaných udalostí.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA ŠKODA
Kľúčovým dôvodom, prečo by ste sa mali rozhodnúť 
pre automobil ŠKODA, je kvalita a spoľahlivosť. Tie neplatia 
iba pre nové automobily ŠKODA, ale aj pre servis ŠKODA. 
Predĺžte svoje potešenie z jazdy z dvoch na päť rokov alebo 
150 000 km vďaka Predĺženej záruke ŠKODA a chráňte sa 
tak pred neočakávanými nákladmi na opravy.
Vaše výhody so ŠKODA Predĺženou zárukou: 
  Čakajte nečakané. Predĺžená záruka ŠKODA je podobná 

dvojročnej záruke od výrobcu. Všetky opravy vykonávajú 
výhradne servisní partneri ŠKODA. 

  Máte istotu, že budú použité najnovšie technické 
informácie a postupy.

  Rovnako zaručujeme, že pri opravách budú použité  
iba Originálne diely ŠKODA.

  Pri výkupe vášho automobilu tak môžete očakávať  
vyššie ohodnotenie. 

100% 100.1% 100.1%

100%
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1,0 TSI/85 kW
(115 k) 6° MP

1,5 TSI/110 kW
(150 k) 7° AP

1,6 TDI/85 kW
(115 k) 6° MP 

1,6 TDI/85 kW
(115 k) 7° AP 

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 362/1 793/1 471 4 362/1 793/1 471 4 362/1 793/1 471 4 362/1 793/1 471

Rázvor (mm) 2 649 2 649 2 649 2 649

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 531/1 516 1 531/1 516 1 531/1 516 1 531/1 516 

Stopový priemer otáčania (m) 10,2 10,2 10,2 10,2

Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 50

Objem batožinového priestoru

Základný/maximálny so sklopenými operadlami 467/1 410 467/1 410 467/1 410 467/1 410

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť EÚ* (kg) 1 240 – 1 386 1 265 – 1 432 1 324 – 1 489 1 339 – 1 503

Užitočná hmotnosť s vodičom (kg)* 375 – 575 378 – 582 375 – 577 375 – 577

Celková hmotnosť 1 668 – 1 765 1 718 – 1 815 1 760 – 1 864 1 774 – 1 878

Hmotnosť nebrzdeného prívesu 620 620 650 660

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (maximálna) 1 200 1 250 1 250 1 250

MOTORY

Druh

pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies

zážihový preplňovaný 
motor s priamym 
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný 
motor s priamym 
vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 1 498/4 1 598/4 1 598/4

Max. výkon (kW pri 1/min.) 85 pri 5 000 – 5 500 110 pri 5 000 – 6 000 85 pri 5 000 – 5 500 85 pri 5 000 – 5 500

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.) 200 pri 2 000 – 3 500 250 pri 1 500 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka
hydraulicky ovládaná  
jednokotúčová

dve súosové spojky,  
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná  
jednokotúčová

dve súosové spojky,  
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG

VÝKONY AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,8 8,2 10,1 10,3

Maximálna rýchlosť (km/h) 201 219 201 200

SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1154

Cyklus podľa zaťaženia motora

Nízky 7,1 – 7,9 8,1 – 8,8 5,8 – 6,5 6,2 – 6,9

Stredný 5,3 – 6,1 5,7 – 6,8 4,5 – 5,2 4,7 – 5,4

Vysoký 4,5 – 5,4 4,8 – 6,0 3,9 – 4,6 4,0 – 5,0

Mimoriadne vysoký 5,3 – 6,7 5,6 – 7,1 4,6 – 5,6 4,8 – 6,1

Kombinovaný 5,3 – 6,3 5,7 – 6,9 4,5 – 5,3 4,7 – 5,7

Emisie CO2 (g/km) 119 – 143 129 – 157 119 – 139 124 – 145

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51

TECHNICKÉ ÚDAJE

* Hmotnosť automobilu je závislá od zvolenej motorizácie a doplnkovej výbavy. Pohotovostná hmotnosť EÚ zahŕňa 90 % objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7 kg na batožinu.
Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
Viac sa o WLTP dozviete na našej webovej stránke www.skoda-auto.sk/wltp.

ĎALŠIE ÚDAJE  

Karoséria Podvozok

Druh 5-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami Predná náprava
zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými 
ramenami a priečnym skrutným stabilizátorom

Svetlá výška (mm) 149 Zadná náprava kľuková náprava s vlečnými ramenami

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm) 164 Brzdová sústava
hydraulická dvojokruhová, diagonálne prepojená brzdová 
sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate

Súčiniteľ odporu vzduchu Cx 0,303 – 0,306 v závislosti od motorizácie - predné brzdy
kotúčové brzdy s vnútorným chladením  
a jednopiestovým plávajúcim strmeňom

Vnútorné rozmery - zadné brzdy kotúčové brzdy

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 439/1 425 Riadenie
hrebeňové priamočinné  
s elektromechanickým posilňovačom

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 031/982 Kolesá 6,5J x 16"

Pneumatiky 215/60 R 16
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Váš partner ŠKODA:

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE  
SA NA TESTOVACIU JAZDU.

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na 
ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.
Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, 
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných 
automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou 
o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na 
najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho 
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s 
Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám 
pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj 
pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. 
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte 
prístup k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to 
budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie 
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.


