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Utrymme är inte bara en form eller en dimension. Det 
är en känsla som kommer till liv inuti nya ŠKODA RAPID 
SPACEBACK. Med sin dynamiska stil och utmärkande 
taklutning ger bilen karaktär åt alla som vågar greppa ratten. 
Dess pojkaktiga charm kompletteras av teknik som ofta 
återfinns i bilar från högre klasser. Vare sig det gäller de 
senaste anslutningsfunktionerna, säkerhetssystemen eller 
Simply Clever-drag, finns det mycket i den här bilen som 
gör varje resa lika storslagen som dina ambitioner.

RAPID SPACEBACK är ännu ett exempel på vår filosofi att 
tillverka vackert designade bilar som är lika roliga att köra 
som de var när vi en gång började.

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA. 

ETT NYTT UTTRYCK 
FÖR UTRYMME





  EXTERIÖR
DESIGN
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Bra design uppskattas. Bra design delas.  
Med sin skarpa estetik med hårda vinklar och 
unika stil är RAPID SPACEBACK ett attraktivt 
förslag för vem som helst.

VY FRAMIFRÅN
Grillen sitter prydligt inpassad  
mellan strålkastarna. Det bre-
da luftintagsgallret, med inte-
grerade dimljus samt en slåen-
de kromlist, sticker ut i bilens 
front. Bi-Xenon-strålkastare med 
LED-varselljus finns som tillval. 

SIDOSPEGLAR
Riktningsvisarna, som sitter 
i de utvändiga sidospeglar-
nas kåpor, utgör en attrak-
tiv såväl som högst funktio-
nell detalj.

SPRID
SKÖNHET
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PANORAMATAK
Den sportiga stilen hos RAPID SPA-
CEBACK kan belysas av panora-
mataket helt i tonat glas som löper 
samman med bakluckans fönster.

VY FRÅN SIDAN
Tack vare de svarta B- och C-stolparna framstår det glas-
klädda området för sidofönstren enhetligt och antyder 
ett stort invändigt utrymme. SunSet-tonade rutor under-
stryker exteriörens elegans och skyddar baksätespassa-
gerarna från solens bländande sken.

BAKLJUS
Bilen erbjuder de välbekanta C-formade bak-
ljusen, vilket är en utmärkande detalj hos ŠKO-
DA.





 INTERIÖR
DESIGN
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FULLT
UTRUSTAD
Utrymmet får ett vackert och praktiskt upplyft 
inuti RAPID SPACEBACK. En förfinad och samtidigt 
avskalad instrumentbräda innebär att allt sitter på 
rätt plats och att det finns plats för allt.

INSTRUMENTBRÄDA
Form följer funktion. Den stilrena instru-
mentpanelen är lätt att läsa av och alla reg-
lage på instrumentbrädan och förardörren 
är praktiskt arrangerade. Style inkluderar en 
multifunktionsratt i läder som låter dig styra 
radion. Tillval finns för att även hantera tele-
fonen (svara/lägga på).

OMGIVNINGSBELYSNING
Belysning av dörrhandtagen, 
gör kupén mysigare och mer 
bekväm.
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KLÄDSEL OCH INREDNING
Välj den interiör som framhäver din 
körglädje. Det finns massvis med kom-
binationer av klädslar och inredningar 
i toppkvalitet, vilka man kan njuta av i 
det generösa invändiga utrymmet.

UPPVÄRMDA SÄTEN 
I kallt väder kommer dina 
vänner och familj uppskatta 
de uppvärmda baksätena, 
som regleras med ett sepa-
rat reglage på baksidan av 
framsätets armstöd.

D
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ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER



ANSLUTNINGS-
MÖJLIGHETER
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Att vara online helt och ständigt betyder inte bara 
att ha tillgång till underhållning och information, utan 
även möjlighet till assistans när man är i rörelse.

HÅLL KONTAKTEN MED 
ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Detta erbjudande omfattar två kategorier av 
tjänster. Medan Infotainment Online ger information 
i realtid för till exempel navigering fokuserar Care 
Connect på hjälp och säkerhet, och ger möjlighet till 
fjärråtkomst och uppsikt över bilen. Det omfattar även 
assistanstjänster för alla tillfällen då de behövs.

PARKERINGSPOSITION 
Få fram din bils exakta position på 
stora parkeringsplatser var du än är 
genom att visa adress, tid och datum 
för parkering i din mobiltelefon.

KÖRDATA
Information om din resa, som ge-
nomsnittsförbrukning, medelhastig-
het, körsträcka och restid lagras. Du 
kan se dina personliga kördata och en 
översikt över alla dina åkturer.
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TRAFIKINFORMATION  
ONLINE
Ta alltid den bästa
vägen: uppdaterad
information ger dig
perfekt överblick
över varje resa. Den
låter dig också reagera på
nya utvecklingar, som
vägarbeten, olyckor
och trafikstockningar.

BENSINSTATIONER 
Du kan få reda på avstån-
det till närmaste bensin-
station, dess bränsletyp 
och aktuella priser. Infor-
mationen visas i realtid. 
Bilens bränsletyp väljs  
automatiskt och visas. 

VÄDER
Få den senaste väder-
leksrapporten för din 
aktuella plats, ditt res-
mål eller vald plats med 
detaljerade prognoser, 
inklusive nederbörd och 
varningar.

NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatisk vid en 
nödsituation där fasthållningssystemet har 
aktiverats. Detta nödsystem kan även ak-
tiveras manuellt genom att trycka på den 
röda knappen i taket.
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AMUNDSEN
Navigationssystemet Amundsen som styrs med en pekskärm på 6,5 tum, har 
två SD-kortsfack och levereras med ett SD-kort med förinstallerade kartor. 
Med Amundsen följer även USB-ingång och alla standardfunktionerna hos en 
radio i toppklass, inklusive ŠKODA Surround och Bluetooth. Enheterna kan  
användas för att styra bilmenyn. SmartLink+ och DAB (Digital Audio Broadcast) 
finns tillgängliga som tillval.

Din bil är mittpunkt för både jobb 
och lek. Infotainmentsystemet ger 
anslutningsmöjligheter på toppnivå så att 
du kan njuta av de bästa funktionerna i 
dina mobila enheter under resan. 

ŠKODA SURROUND
Förvandla din bil till en amfiteater. ŠKODA Surround är 
utvecklat i samarbete med ett ledande företag för ljud 
och använder sex högtalare. Särskild programvara kan 
använda ytterligare två virtuella högtalare i fram och 
bak. Systemet kan även skapa en virtuell men ändå  
imponerande subwoofer.

LYSSNA VIDARE OCH 
NJUT AV MUSIKEN
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villkor och kompabilitetsinformation 
för SmartLink+.

SMARTLINK+ 
Med systemet SmartLink+ (ŠKODAs Connectivity-paket 
med stöd för Mirrorlink®, Apple CarPlay och Android Auto) 
gör bilens infotainmentsystem möjlighet att på ett säkert 
sätt använda telefonen under körning. Dessutom är alla  
installerade applikationer som är certifierade som säkra för 
bilar kompatibla med MirrorLink®, Apple CarPlay eller  
Android Auto. Systemet SmartLink+ inkluderar även 
SmartGate-funktionen. Den låter dig koppla upp din smart-
telefon mot bilen via kabel för att komma åt intressanta 
data om din körning, som bränsleekonomi, kördynamik  
eller serviceinformation.*

MyŠKODA-APPEN 
Möt Paul, MyŠKODA-ap-
pens interaktiva assistent (för 
Android- och iOS-system), 
som kan hjälpa till i olika dag-

liga situationer. Du kan använda honom för 
att få information om din bil eller för att få en 
fullständig beskrivning över vad som styr vad, 
vad varje varningslampa betyder, osv. Paul kan 
även hålla kolla på tiderna i din kalender. Inte 
nog med att du aldrig kommer glömma ett 
möte, din assistent kommer ge dig råd om hur 
du ska komma dit.



SIMPLY
     CLEVER
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BILJETTHÅLLARE
När du måste visa en parkerings-
biljett på en synlig plats är lösning-
en enkel. Bilen är utrustad med en 
hållare för parkeringsbiljetter un-
der vindrutan.

PARAPLYFACK
Ett fack med ŠKODA Original paraply 
finns placerad under passagerarsätet.

HANDSKFACK
Tack vare det stängda förvaringsfacket i den nedre delen 
av instrumentpanelen på passagerarsidan, som hålls kall av 
luftkonditioneringen, har du en plats att förvara dryck där 
den hålls angenämt kall under resan.

ALLA HAR VI 
HEMLIGHETER
Var du än tittar finns det små och stora genomtänkta 
funktioner smidigt undanstoppade, redo att användas 
när du än behöver dem. Detta är det som gör varje resa 
så mycket mer genialisk.
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ARMSTÖD
Baksätets armstöd med inbyggd hål-
lare för två drycker ger baksätespas-
sagerarna möjlighet att njuta av resan 
med förfriskningar.

REFLEXVÄSTSFICKA
En särskild ficka för reflexväst finns under 
förarsätet, så att den alltid ska finnas inom 
räckhåll när den behövs.
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ELASTISKT
UTRYMME
Rymden expanderar. Det gör även 
bagageutrymmets insida i RAPID SPACEBACK. 
Det finns många alternativ för att fälla, sträcka, 
dra och hänga som gör att bilen anpassar sig 
till dina behov.

KAPACITET
Bagageutrymmeskapaciteten på 415 li-
ter, och 1 381 liter när baksätet fällts 
ner, placerar bilen i topp för sin klass. 
Vid behov kan du fälla ner ett eller två 
ryggstöd och få mer förvaringsutrymme 
men fortfarande ha sittplatser i bak.
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LASTELEMENT
Alla oönskade bagagerörelser kan und-
vikas med lastelement. Dessa består av 
två plastdelar med kardborrefäste som 
kan förvaras i fack bakom de bakre hjul-
husen när de inte används.

PRAKTISK ÖPPNING
I bilar med nedfällbart arm-
stöd i baksätet kan du skapa 
en öppning mellan passage-
rare och bagageutrymme och 
samtidigt behålla sittplatser 
i bak.

NÄTPROGRAM
En uppsättning nät hin-
drar dina saker från att 
röra på sig. Samtidigt 
kan du tydligt se var du 
lagt allt.
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KOMFORT
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RATT
Multifunktionsratten i läder låter 
dig styra radion och telefonen.

KESSY
Bilen kan utrustas med KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit  
System) eller med den enklare 
versionen som kallas Easy Start. 
En start-/stoppknapp för att slå  
på och av motorn.

RES I  
KOMFORT
Körglädje handlar inte bara om fartens njutning. Det är de små 
glädjeämnena som tillsammans blir något stort, och gör den 
dagliga pendlingen till något långt mer bekvämt för varje förare.
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STRÅLKASTARSPOLARE
De integrerade teleskopiska spolarna 
håller strålkastarna helt rena.

FARTHÅLLARE
Utöver att hålla den förinställda has-
tigheten låter farthållaren dig öka eller 
minska hastigheten utan att använda pe-
dalerna.





SÄKERHET



32
S

äk
er

he
t

VI SER 
EFTER DIG 
Pålitlig säkerhet existerar när du inte längre behöver 
tänka på den. Därför är RAPID SPACEBACK utrustad 
med massvis av säkerhets- och assistanssystem som 
vakar över dig och dina nära och kära.

FRONT ASSIST
Med hjälp av en radar i stötfångaren 
fram övervakar Front Assist avstån-
det till bilen framför och varnar med en 
ljud- och ljussignal på Maxi DOT-skär-
men om nära förestående kollisioner. 
Om föraren inte reagerar inleder sys-
temet en bromsning för att minimera 
den möjliga kollisionen.

BACKKAMERA
Monterad i bakluckans handtag över-
vakar denna kamera området bakom 
bilen och indikerar körfält, baserat på 
bilens bredd. Inbyggd avspolning för-
bättrar kamerans funktionalitet.
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KROCKKUDDAR
Förutom krockkud-
dar framåt och på sidor-
na skyddar huvudkrock-
kuddarna, som skapar 
en vägg när de aktiveras, 
passagerarna från möjliga 
skador.

TRÖTTHETSVARNING
Denna smarta assistent ut-
värderar data från servo-
styrningssensorer för att 
upptäcka trötthetstecken 
hos föraren. I sådana fall 
ber Maxi DOT-skärmen fö-
raren att ta en rast.



PRESTANDA
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SÄTT FART PÅ 
DIN VARDAG

BENSINMOTORER
Alla bensinmotorer har TSI-teknik,  
vilket ger dem en dynamisk karaktär.  
Du kan välja mellan 95, 110 och 125 hk.

DIESELMOTORER
Dieselmotorerna på 90 och 115 hk  
garanterar jämn drift med exceptionellt  
låg bränsleförbrukning.

En övertygande prestanda är en som aldrig saknar kraft när du 
behöver den. Ett utbud av kraftfulla och ekonomiska motorer 
uppfyller de olika kraven hos varje förare.
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START-STOP
Detta system sparar bränsle genom 
att automatiskt stänga av motorn vid 
tomgång, till exempel när du väntar 
vid ett trafikljus eller när du kör lång-
samt i en kö. Genom att trycka ner 
kopplingspedalen startar motorn om 
automatiskt. Minskningen av motor-
belastning och en mer ekonomisk 
drift får ytterligare hjälp av energi-
återföringsfunktionaliteten, som gör 
att bilens rörelseenergi används ef-
fektivt för att ladda batteriet.

VÄXELLÅDOR
Om du tycker om absolut kraft i absolut 
komfort finns det en automatisk 7-växlad 
DSG-växellåda (Direct Shift Gearbox). Förare 
som föredrar manuell växling kan välja en mo-
tor med 5- eller 6-växlad manuell växellåda, 
som ger precisa och lätta växlingar tack vare 
de korta utväxlingsförhållandena.
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KUND-
ANPASSNING
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STYLE BEIGE INTERIÖR
Pianosvart dekor (tillval)
Tygklädsel 

STYLE SVART INTERIÖR
Mörkborstad kromdekor
Tygklädsel

STYLE BEIGE INTERIÖR
Pianosvart dekor (tillval)
Tyg-/läderklädsel (tillval)

STYLE Standardutrustningen för Style-versionen inkluderar en kromlist i den främre 
stötfångaren, glas baktill som sträcker sig ut över bakluckan, dekorinlägg i 
mörkborstad krom i kupén, ratt, växelspaksknopp och handbromshandtag i  
läder, elfönsterhissar fram och bak, Maxi DOT, SWING radio med mera. 

STYLE SVART INTERIÖR
Mörkborstad kromdekor
Tyg-/läderklädsel (tillval)
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Dynamic-inredningen har sportsäten, sportratt 
i läder och pedalskydd i rostfritt stål. DYNAMIC

DYNAMIC INTERIÖR
Pianosvart dekor 
Sportsäten

DYNAMIC INTERIÖR
Pianosvart dekor 
Sportsäten
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Style Blue (tyg)
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Beige (tyg/läder) – Style*

KLÄDSEL
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Dynamic (sportsäten, svart tyg) – Style*
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Svart (tyg/läder) – Style*
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16-tums VIGO svarta lättmetallfälgar 17-tums TRIUS-lättmetallfälgar 17-tums CAMELOT-lättmetallfälgar
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17-tums SAVIO svarta lättmetallfälgar
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16-tums VIGO silverfärgade  
lättmetallfälgar (standard)

17-tums BLADE svarta polerade  
lättmetallfälgar
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TILLBEHÖR
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BAKSÄTESSKYDD
Detta praktiska skydd hindrar kupén från att bli smutsig eller 
skadad. Skyddet skall endast användas när bilen är parkerad.

SÄKERHETSBÄLTE FÖR HUND 
Om en av dina passagerare är en hund rekommenderar vi att du  
utrustar din bil med ett särskilt säkerhetsbälte (storlek S–XL).

TA MED DIN BIL PÅ 
EN SHOPPINGTUR
Inga två RAPID SPACEBACK behöver vara likadana. 
ŠKODA Original tillbehör kan förvandla din bil genom 
att utöka dess praktiskhet, säkerhet och syfte, 
beroende på vilka planer du har för den.
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NÄT UNDER
HATTHYLLAN
Detta nät är inte bara en lämplig 
förvaringsplats för ett paraply, 
utan även för allt du kan tänkas 
vilja hålla åtskilt från 
resten av ditt bagage.

DEKORATIVA
VENTILHATTAR
Med ventilhattarna med 
ŠKODAs logotyp kommer 
din bil vara stilig ner till 
minsta detalj.

SIMPLY COMFORT 
Gör resan bekvämare eller mer underhållande med paketet som består 
av två adraptrar, en galge, en krok och en multimediahållare.
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1,0 TSI /95 hk 1,0 TSI /95 hk 1,0 TSI /110 hk 1,4 TSI /125 hk 1,4 TDI/90 hk 1,4 TDI/90 hk 1,6 TDI/115 hk

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor 
med common rail-system

MOTOR

Cylindrar/Slagvolym (cm³) 3/999 3/999 3/999 4/1 395 3/1 422 3/1 422 4/1 596

Max effekt/Varv (hk/min-1) 95/5 000–5 500 95/5 000–5 500 110/5 000–5 500 125/5 000–6 000 90/3 000–3 250 90/3 000–3 250 115/3 500–4 000

Max vridmoment/Varv (kW/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

Utsläppsnorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Diesel Diesel Diesel

PRESTANDA

Maxhastighet (km/h) 184 186 198 205 183 183 198

Acceleration 0–100 km/h (s) 11,0 11,3 9,8 8,9 11,6 11,7 9,9

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– stadskörning 5,4 5,5 5,5 6,2 4,5 4,6 4,7

– landsvägskörning 4,0 4,1 4,0 4,2 3,6 3,8 4,0

– blandad 4,5 4,6 4,6 4,9 4,0 4,1 4,2

CO2-utsläpp (g/km) 103 107 106 115 104 108 109

Vändcirkel (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling 
Hydraulisk enskive-
koppling

Dubbelkoaxialkoppling, 
elektrohydrauliskt styrd

Hydraulisk enskive- 
koppling

Dubbelkoaxialkoppling, 
elektrohydrauliskt styrd

Hydraulisk enskive- 
koppling

Dubbelkoaxialkoppling, 
elektrohydrauliskt styrd

Hydraulisk enskive- 
koppling

Växellåda 5-växlad manuell 7-växlad automat DSG 6-växlad manuell 7-växlad automat DSG 5-växlad manuell 7-växlad automat DSG 5-växlad manuell 

VIKT

Tjänstevikt – i standardutförande 
med förare på 75 kg (kg)

1 165 1 199 1 185 1 231 1 239 1 260 1 290

Nyttolast – inklusive förare och 
extra utrustning (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Total vikt (kg) 1 625 1 659 1 645 1 691 1 699 1 720 1 750

Släpvagnsvikt obromsat  (max kg) 580 590 590 610 610 620 640

Släpvagnsvikt bromsat (max kg) 1 000 1 000 1 100 1 200 1 000 1 000 1 200

Tankkapacitet (l) 55 55 55 55 55 55 55

TEKNISKA SPECIFI-
KATIONER 

 De angivna värdena gäller för standardutförande utan extrautrustning.
Alla motorer har Start/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  

Typ Femsitsig, femdörrars Längd/bredd (mm) 4 304/1 706

Luftmotståndskoefficient CW 0,306–0,309 (beroende på motorversion) Höjd (mm) 1 459

Chassi  Hjulbas (mm) 2 602

Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Spårvidd fram/bak (mm) – beroende på motorversion 1 463 – 1 457/1 500 – 1 494

Bakaxel Kombinerad länk- och vevaxel Markfrigång (mm) 134

Bromssystem Hydrauliskt vakuumassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar Invändiga mått  

– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 418/1 428

– bromsar bak Trumbromsar eller skivbromsar beroende på motorversion Effektivt höjd fram/bak (mm) 1 014/980

Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning Bagageutrymme (max. l)  

Hjul 7,0J x 16"/7,0J x 17" Utan reservdäck, med baksätesryggstöd 

Däck** 215/45 R16, 215/40 R17 – upp-/nedfällt 415/1 381

13
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STANDARDUTRUSTNING
STYLE
16" VIGO silver 7Jx16 lättmetallhjul

3-ekrad skinnratt med multifunktionsknappar för radio

Dimljus fram med kurvfunktion

Driver Alert - trötthetsvarningssystem

Däcklagningskit, 12V kompressor

Elfönsterhissar fram och bak

Eljusterbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Eluppvärmda framsäten och vindrutespolarmunstycken

ESC - Elektriskt stabilitetskontroll

Fjärrstyrt centrallås

Front Assistant autobroms (ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren 

vid risk för kollision. Om en kollision är nära förestående bromsas bilen automatiskt 

för att undvika eller minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsre-

gistret utom i mycket låga hastigheter)

Fällbart, delbart baksäte 60/40

Färddator med "Maxi Dot" display

Förar- och passagerarairbag, sidoairbags fram, huvudairbags fram och bak

Förlängd bakruta

Gummi- och tygmattor

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte

Infotainment SWING 6,5" färg touch screen

Interiör kromdekorpaket

LED daylight varselljus, halogenstrålkastare med integrerade strålkastarrengörare

Light assistant - automatisk aktivering av halvljuset

Luftkonditionering

Låsbultar för aluminiumhjul

Mittarmstöd bak med två drickahållare

Mittarmstöd fram med förvaringsfack

Multi collision brake - bromsar automatiskt bilen vid kollision för att förhindra upp-

repad kollision

Soundsystem Arkamys

Svartlackerade ytterbackspeglar

Tonade rutor

WOKS - whiplash nackkuddar fram
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TILLVALSPAKET
KOMFORTPAKET MEDIA CONNECT
Automatiskt avbländande innerbackspegel

Care Connect, Remote Access 3 år, Proactive Service och E-Call 14 år.

Climatronic - helautomatisk luftkonditionering

Farthållare

Komforttelefoni via bluetooth: streaming media och telefoni

Parkeringssensorer bak

SmartLink+ Spegla din smartphones appar i bilens infotainment display, t.ex. naviga-

tionsapp, musik via Spotify, ljudböcker etc. - SmartLink+ innehåller: Apple CarPlay, 

Android Auto, MirrorLink, SmartGate: fordonsdata via WiFi i din smartphone

Styrning av komforttelefoni via ratten



Skanna QR-koden för att komma till 
ŠKODA RAPID SPACEBACK översiktssida.

facebook.com/skodasverige

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och 
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA. 
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och 
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips 
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom 
om bilens förväntade framtida värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson  
och företag:

ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende 
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån 
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens 
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan 
byta till ny bil oftare.

ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika 
viktigt. Du be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en 
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka 
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.

ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att 
finansiera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för person-
bilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår 
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna  ŠKODA Försäkring 
till förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostads-
ort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast 
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostna-
derna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och 
andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som 
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är 
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Före-
taget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansie-
ring, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsra-
batt – allt på en faktura.

ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag 
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en 
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framta-
get för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta 
och avgifter, reseförsäkring samt bonus på alla dina köp. Givetvis 
är kortet utan årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av 
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot 
eventuella fabrikationsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och  
fria från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och  
ŠKODA Original Tillbehör.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri 
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med 
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje 
ŠKODA Originalservice (med eventuella tillägg sarbeten) hos den 
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE

ŠKODA RAPID SPACEBACK har flexibla serviceintervaller; den 
känner av körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver 
service. Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem 
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA 
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODA-
tekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har 
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande 
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument och 
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet 
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 
din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma inno-
vationer och förändringar som uppstår under produktion av varje 
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet 
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla 
ŠKODA Original delar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti 
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen 
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen. 
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original 
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända, 
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck-
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten 
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. 
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%. 
Utgåva: 01/2018

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner 
du även på följande Internet adress: www.skoda.se B
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