ÚPLNE NOVÁ ŠKODA

SCALA

ODVÁŽNY
NOVÝ SVET
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 spája so športovým
charakterom automobilu.
Dynamický charakter automobilu je doplnený aj praktickosťou,
čo z neho robí dokonalého partnera pre každú životnú etapu.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

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
Ostro vykrojené
svetlomety dodávajú
prednej maske jedinečný
charakter. 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 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.
Technológia LED
prispieva k lepšej
viditeľnosti, a vďaka
tomu aj k vyššej
bezpečnosti.

AJ VNÚTRI BUDETE
NEPREHLIADNUTEĽNÝ
Aby aj každodenná jazda získala výraz športovosti
a jedinečnosti, model SCALA možno doplniť
panoramatickou strechou čiernej farby, strešným
spojlerom, preskleným vekom batožinového priestoru
a atraktívnymi osemnásťpalcovými diskami z ľahkej zliatiny.

ZNAMENIE
HRDOSTI
Meno ŠKODA po prvý raz priamo
na piatych dverách modelu SCALA.
Tento posun naznačuje sebaistotu
značky, ktorá pretvorila svoju
dizajnovú filozofiu. Model SCALA
sa tým stáva najnovšou špičkou
značky ŠKODA.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Časť zadných svetiel na modeloch
s tmavým sklom, ktoré presahuje
aj cez piate dvere, je integrovaná
priamo do skla. Plnohodnotné
LED svetlá vzadu sú vybavené
animovanými indikátormi
odbočenia – vôbec po prvý raz pri
značke ŠKODA. Nielenže celému
automobilu dodávajú dynamiku,
ale zároveň jasne ukazujú, kam sa
vodič chystá odbočiť. Integrované
reflektory v zadnom nárazníku, ktoré
prispievajú k lepšej viditeľnosti, sú už
v základnej výbave.

ZMEŇTE JAZDU NA
ŠPORTOVÝ ZÁŽITOK
Každú hranu, kontúru a rozmer automobilu sme navrhli so zreteľom na optimálnu
aerodynamiku. Vďaka vhodnému pomeru šírky a výšky pôsobí bezpečne a spoľahlivo,
no s nižšie posadeným podvozkom získava športovejší ráz, ktorý môžete ešte vyladiť
prostredníctvom funkcie ovládania športového podvozka.

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. V každom kúte automobilu nájdete kvalitné materiály a príťažlivé dekorácie.
Funkcie virtuálneho kokpitu a pestrá paleta online služieb vám zaistia stále spojenie
so všetkým a všetkými.

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.
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.

INFOTAINMENT
SYSTÉM
AMUNDSEN 9,2"
Atraktívny dizajn
sprevádza aj
dokonalá funkčnosť.
Nová generácia
infotainmentu prichádza
s displejom, ktorý je
umiestnený vysoko
na prístrojovej doske
priamo v zornom poli
vodiča. Pod displejom
sa nachádza aj
ergonomická opierka
zápästia, ktorá
spríjemňuje ovládanie
obrazovky. Zariadenie
možno prakticky ovládať
dotykom i gestami.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Vďaka pohodlným a príťažlivo tvarovaným sedadlám sa budete cítiť sviežo aj
po dlhšej jazde. Voliteľnou výbavou je elektrické nastavenie polohy sedadla
vodiča. Pocit komfortu posilní aj osvetlenie oblasti nôh. Dve zásuvky
typu USB-C vám umožnia jednoducho pripojiť externé zariadenia vrátane
prenosných počítačov bez potreby ďalších redukcií či adaptérov.

KOMFORT A PRAKTICKOSŤ
Model SCALA poskytuje mimoriadny komfort aj cestujúcim na zadných
sedadlách. Štedrý priestor na kolená a hlavu v zadnej časti automobilu
je výnimočný. Vyhrievanie zadných sedadiel sa reguluje samostatným
ovládačom v zadnej časti prednej lakťovej opierky. Dve zásuvky USB-C
umožňujú univerzálne nabíjanie mobilných telefónov.

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.

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

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.)

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

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.

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.

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.

1,0 TSI/85 kW
(115 k) 6° MP

TECHNICKÉ ÚDAJE

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

467/1 410

467/1 410

467/1 410

467/1 410

Objem batožinového priestoru
Základný/maximálny so sklopenými operadlami
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

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

- zadné brzdy

kotúčové brzdy

Vnútorné rozmery
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

MOTORY
pohon predných kolies

pohon predných kolies

pohon predných kolies

pohon predných kolies

Druh

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

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

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

9,8

8,2

10,1

10,3

Maximálna rýchlosť (km/h)

201

219

201

200

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

POHÁŇACIA SÚSTAVA

VÝKONY AUTOMOBILU

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

* 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.

VYZERÁ SKVELO
Z KAŽDÉHO UHLA

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA 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 ku všetkým
potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať.
Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto,
kde ste naposledy zaparkovali.

