НОВА ŠKODA

SCALA

ВСТУП
ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
ДИЗАЙН ФАР
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
ЗВ’ЯЗОК
SIMPLY CLEVER
БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КОМФОРТ
БЕЗПЕКА
ПОТУЖНІСТЬ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4

6

10

12

14

16

20

22

26

34

36

50

ДИВОВИЖНИЙ
НОВИЙ СВІТ
Нова ŠKODA SCALA — це рішучий крок вперед для бренду. Її витончені форми
створюють неймовірну гру світла і тіні, а непідвладний часу дизайн гармонійно
поєднується з її спортивним норовом. Динамічність і практичність цього автомобіля
роблять його незамінним партнером на будь-якому етапі Вашого життя.
У новій SCALA впроваджено безліч технологій, непритаманних компактним
хетчбекам. Вдосконалені системи допомоги та інформаційно-розважальна
система нового покоління гарантують безпеку руху без жодних компромісів
щодо задоволення, яке Ви отримуватимете від кожної поїздки.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.
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ДОДАЙТЕ БУДЕННОСТІ
СПОРТИВНИХ АКЦЕНТІВ

Дизайн екстер’єру

Приголомшливі ідеї щодо дизайну диктуються серцем і розумом.
Саме так було із новою SCALA. Хоча цей компактний хетчбек
зі спортивним характером і належить до наступного етапу
вдосконалення автомобілів ŠKODA, він беззаперечно наголошує
на тому, що бренд має власні старовинні традиції та історію.

ЧОРНІ АКЦЕНТИ
Щоб додати SCALA
індивідуальності та більш
спортивного вигляду, для
неї опційно передбачені
панорамний верхній люк,
спойлер на дах, подовжене
ск ло дверцят багажного
відділення та привабливі
18-дюймові легкосплавні
колісні диски Vega Aero.
Окрім того, що всі вони
виконані у чорному
кольорі, вони ще й значно
покращують аеродинамічні
характеристики автомобіля
в цілому.

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ
Виразні елементи
екстер’єру, такі як решітка
радіатора або загостреної
форми головні фари,
роблять цю модель
зовні оригінальною та
несхожою на всі інші.
Кристалоподібні елементи
фар нагадують про
майстерність чеських
виробників кришталю.
Це саме та спадщина, якою
пишається бренд.

АЕРОДИНАМІКА
Ретельно продумані грані, контури і розміри кузова сприяють
оптимізації аеродинамічних характеристик. Ідеальний баланс
ширини і висоти автомобіля забезпечує його безпеку і надійність.
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ВИГЛЯД ЗЗАДУ
В якості почесного знака на дверцятах
багажного відділення красується
напис ŠKODA. Ці літери є свідченням
розвитку бренду, який не боїться дещо
трансформувати свою філософію щодо
дизайну. В моделях, які обладнані
затемненим подовженим ск лом дверцят
багажного відділення, задні ліхтарі
частково інтегровані в ск ло.

Дизайн екстер’єру

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Виразні лінії бокових частин автомобіля
наголошують на притаманній автомобілям
ŠKODA динамічності. Тоновані вікна SunSet
не тільки підкреслюють привабливий зовнішній
вигляд моделі, але й захищають пасажирів
на задніх сидіннях від сліпучого світла.
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ЗАВЖДИ
У ЦЕНТРІ УВАГИ

Дизайн фар

Світло не тільки освітлює. Воно надихає. Завдяки унікальним
головним фарам і тонким видовженим заднім ліхтарям цю модель
можна впізнати з першого погляду. Виконані у формі кристалу
фари зі світлодіодними лампами є втіленням вмілого поєднання
традицій витонченого чеського кришталю та сучасних технологій.

СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ
SCALA вирізняється горизонтально
розташованими задніми ліхтарями, які
прийшли на заміну звичним ліхтарям,
виконаним у формі літери С. Унікальна
сигнатура освітлення супроводжується
відмінною функціональністю. Моделі
високої комплектації оснащені повністю
світлодіодними задніми ліхтарями
з динамічними покажчиками повороту —
вперше на моделі SKODA. Відтепер вони
не тільки інформують інших учасників
дорожнього руху про намір водія
здійснити поворот, але й додають вигляду
автомобіля динамічності.

СВІТЛОДІОДНІ
ГОЛОВНІ ФАРИ
Вища комплектація
моделей передбачає
впровадження
світлодіодних технологій,
а також застосування
функції Corner. Стрічка
світлодіодів для денного
керування, розташована
у верхній частині фари,
ще більше підсилює
спортивну харизму
автомобіля.
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НАЙМЕНША ДЕТАЛЬ
МАЄ ВЕЛИЧЕЗНЕ
ЗНАЧЕННЯ

Салон SCALA насправді вражає. Оснащений усім
необхідним інтер’єр приваблює елегантними
дизайнерськими рішеннями, винятковою просторістю
та найсучаснішими цифровими технологіями.

Дизайн інтер’єру

ВІРТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
На віртуальній панелі приладів (Virtual Cockpit) відобра жа тимуться дані бортового комп’ютера та інша
важ лива інформація, наприклад прокладений навігацій ною сис те мою маршрут. Можна вибрати будь-яку
з п’яти компо но вок (на фото показано сучасний варіант)
за допо могою кнопки View (Вигляд), розташованої
на кермі. Повністю цифрова віртуальна панель керування
SCALA має 10,25-дюй мо вий дисплей — найбільший
за розміром у сегменті компакт них хетчбеків.

ДЕКОРАТИВНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ ПАНЕЛІ ПРИЛАДІВ
Зробіть свій простір всередині SCALA більш затишним
і комфортним завдяки м’якому підсвічуванню білого
або червоного кольору, розташованому вздовж панелі
приладів. У моделях із віртуальною панеллю приладів
Virtual Cockpit це також позначається на фоновому
підсвічуванні панелі.

СТИЛЬНА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Салон SCALA із високою
майстерністю оздоблений
високоякісними матеріалами. Безліч мож ливих
комбінацій оббивки сидінь
із різноманітними деко ратив ними елементами дозволяють зробити інтер’єр
максимально персо на лі зованим. Приваб ливий дизайн
допов нюється високою
функ ціональ ністю. М’які
поверхні панелі приладів
і панелей дверей за формою
нагадують грані кристалу.
Ця унікальна особли вість
оздоблення, яка дозволяє уникнути зсування
предметів, у перспективі
стане характерною рисою
всіх ŠKODA.
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ŠKODA CONNECT:
БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
З УСІМ СВІТОМ

Завжди залишайтеся на зв’язку, де б Ви не були.
Постійне перебування в онлайн-режимі дозволяє
отримати безперешкодний доступ до розважальної
та корисної інформації. ŠKODA Connect — це Ваш вхід
у світ необмежених комунікаційних можливостей.

Зв’язок

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ
Визначайте точне місцеположення
Вашого автомобіля звідки завгодно.
SKODA Connect надає на Ваш
мобільний телефон такі дані як адреса,
час і дата паркування автомобіля.

ЗАМИКАННЯ І ВІДМИКАННЯ ЗАМКІВ
Ця функція дозволяє без проблем
замикати і відмикати замки дверей
автомобіля через додаток ŠKODA
Connect, перебуваючи будь-де.
Наприк лад, якщо Ви забули замкнути
автомобіль, Ви можете зробити це
в будь-який момент, скориставшись
мобільним телефоном.

ŠKODA CONNECT
Додаток ŠKODA CONNECT надає послуги двох категорій. Інформаційно-розважальна
система Infotainment Online забезпечує навігацію та надає дані про трафік (доступно
за кордоном) тощо у режимі реального часу, а система Care Connect призначена для
надання допомоги, забезпечуючи дистанційний доступ і контроль автомобіля.
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МАГАЗИН
Через магазин, доступ
до якого забезпечується
інформаційно-розважальною системою, можна
придбати тарифний план,
завантажити корисні
додатки (наприклад,
«Погода» чи «Новини»)
або подовжити ліцензію
на ŠKODA Connect,
просто сидячи в
автомобілі.

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ДОДАТКИ
Інформаційно-розважальні додатки полегшують отримання важ ливої
інформації. Такі додатки доступні для завантаження з віртуального
магазину за допомогою інформаційно-розважальної системи.
Наприк лад, додаток «Погода» надає деталізований прогноз погоди
як для регіону Вашого поточного перебування, так і для будь-якого
куточка світу. Додатки постійно оновлюються, а їх кількість із часом
тільки збільшується.

Зв’язок

SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+ (пакет SKODA Connectivity підтримує
MirrorLink®, Apple CarPlay і Android Auto) водію надається
можливість безпечно користуватися телефоном під час руху. Всі
завантажені додатки, сертифіковані й визнані безпечними для
автомобілів, сумісні з MirrorLink®, Apple CarPlay і Android Auto.
Система SmartLink+ також дозволяє пересилати автомобільні
дані на смартфон, щоб отримати доступ до цікавих даних про рух,
таких як економічність руху, динаміка руху чи сервісна інформація.
(Відвідайте наш веб-сайт для отримання інформації щодо
термінології та сумісності системи SmartLink+.)
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АВТОМОБІЛЬ
ІЗ ВИСОКИМ IQ
SCALA оснащена безліччю деталей Simply Clever, які задовільнять
всі Ваші потреби. Від завантаження багажу і складання фаркопа
до модулювання простору салону для розміщення великогабаритних
чи дрібних речей — ретельно продумані деталі позбавлять Вас
зайвого головного болю під час подорожі.

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ*
Дверцята багажного відділення у версії
з електроприводом відкриваються
та закриваються простим натисканням кнопки
на пульті дистанційного керування або дверях
водія. Це особливо доречно в негоду. Кнопка
закривання дверцят багажного відділення
знаходиться і на самих дверцятах.

СКЛАДАНА СПИНКА
Складана спинка переднього пасажирського
сидіння робить автомобіль ще більш
модульованим і дозволяє перевозити
предмети нестандартного розміру.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛІ
Всередині дверей водія
знаходиться добре
продумане відділення
з оригінальною
парасолею ŠKODA. Воно
сконструйоване так, щоб
вода зливалася назовні
і всередині автомобіль
залишався сухим.

Simply Clever

ФАРКОП
Фаркоп SCALA оснащений
електроприводом
складання, керування
яким здійснюється
за допомогою перемикача
у багажному відділенні.

* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

18

ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ
Шкребок для льоду,
розташований на кришці
паливного бака, також
можна використовувати
для визначення глибини
протектора шини.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги
багажного відділення,
встановлена на рівні
завантажувального отвору,
полегшує завантаження та
вивантаження багажу. Крім
того, завдяки цій панелі
утворюється додаткове
відділення для речей.

Simply Clever

КИШЕНІ В ПЕРЕДНІХ ДВЕРЯХ
Тримач із гумовим ремінцем для 1,5-літрової пляшки знаходиться в місткому
відділенні на передніх дверях. У цьому відділенні також можна розмістити
знімну корзину для сміття.

ГОРЛОВИНА ДЛЯ РІДИНИ
Під час доливання рідини омивача Ви більше
не втратите жодної краплі. Горловина для рідини
не тільки легкодоступна, а й має зручну вбудовану лійку.
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НЕ ЇДЬТЕ
ПОРОЖНЕМ

Не варто зайвий раз замислюватися, чи брати щось
в дорогу. Ця модель має найбільше у своєму сегменті
багажне відділення, адже його об’єм становить вражаючі
467 л і навіть 1410 л за складених спинок задніх сидінь.
Більше того, для нього передбачено безліч опційних
деталей, призначених для утримування речей на своїх
місцях і запобігання пошкодженню автомобіля.

ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК
За відсутності речей, які можуть
забруднити багажне відділення,
можна використовувати дво сторон ній килимок із вишуканим
тка нин ним покриттям,
а за потреби — просто пере верну ти килимок догори гумовим
покриттям, яке легко миється.

Багажне відділення

ГАЧКИ
Міцні гачки, встановлені по боках багажного відділення, дозволяють
зручніше розміщувати та безпечніше перевозити сумки і пакунки.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Одна горизонтальна та дві вертикальні сітки покращують
практичність багажного відділення, надійно фіксуючи речі,
щоб запобігти їх зсуванню під час руху автомобіля.

СІТКА ПІД ПАНЕЛЛЮ ПІДЛОГИ
Сітка під панеллю підлоги багажного відділення
призначена для безпечної фіксації предметів, які
бажано перевозити окремо від решти вантажу.
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ПОДОРОЖ
КОМФОРТ-КЛАСУ

Комфорт

Що б не означав для Вас комфорт, Ви обов’язково знайдете його всередині
SCALA. Отримуйте задоволення від невимушеного керування автомобілем
та користування розумними деталями — від електричних розеток
до вдосконаленої інформаційно-розважальної системи із функцією GPS.
Пізнайте неперевершений комфорт автомобіля цього класу.

ПІДІГРІВ СИДІНЬ/USB-РОЗ’ЄМИ
У холодну погоду Ваші друзі та члени родини по заслузі оцінять систему підігріву
задніх сидінь, регулювання якої здійснюється за допомогою окремих органів керування,
розташованих на задній панелі переднього підлокітника. Два роз’єми USB-C дозволяють
без проблем заряджати універсальні мобільні телефони.
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СКЛАДАНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Із замиканням автомобіля автоматично складаються
зовнішні дзеркала заднього огляду, що дозволяє
запобігти їх пошкодженню.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ
У SCALA передбачене збільшене відділення для телефону, яке забезпечує підсилення сигналу для Вашого
мобільного пристрою та водночас дозволяє здійснювати бездротове зарядження його батареї під час руху. Зручно
розташоване відділення підходить для зберігання пристроїв із великим дисплеєм. Два роз’єми USB-C на центральній
консолі призначені для легкого підключення зовнішніх пристроїв без використання перехідників і адаптерів.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Доступні практичний круїз-контроль і сучасний
адаптивний круїз-контроль із можливістю
задавання швидкості руху до 210 км/год
(див. розділ «Безпека»).

Комфорт

KESSY
На рульовій колонці автомобіля, оснащеного системою
KESSY (система санкціонованого доступу та запуску
двигуна без ключа) або спрощеною версією Easy Start
(Легкий запуск), знаходиться кнопка Start/Stop для
запуску й зупинки двигуна без ключа.
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Комфорт

АКУСТИЧНА СИСТЕМА
ŠKODA
Насолоджуйтеся абсолютно
чистим звучанням музичних
чи аудіофайлів, яке дарує
акустична система,
розроблена спеціалістами
ŠKODA спеціально для
SCALA. До комплекту
входять 10 динаміків,
включаючи центральний
динамік у панелі приладів
та сабвуфер у багажному
відділенні. Серед інших
функцій системи є функція
налаштування параметрів
звуку залежно від кількості
осіб та їх розташування
в салоні автомобіля. Для цього
передбачені профілі All (Всі),
Front (Передні пасажири)
і Driver (Водій). Загальна
потужність — 405 Вт.

СИСТЕМИ ОБІГРІВУ
Система обігріву вітрового ск ла дозволяє
швидко усунути іній і запотівання
зі ск ла, а керування системою підігріву
багатофункціонального керма здійснюється
за допомогою дисплея інформаційнорозважальної системи.

ЕЛЕКТРОПРИВОД
СИДІННЯ ВОДІЯ
Для максимально зручного
розташування водія за кермом
передбачений електропривод
для регулювання положення
його сидіння.
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Комфорт

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА AMUNDSEN
ІЗ 9,2-ДЮЙМОВИМ ДИСПЛЕЄМ
Привабливий дизайн доповнюється відмінною функціональністю. Дисплей
інформаційно-розважальної системи нового покоління розташований високо
на панелі приладів — безпосередньо у полі зору водія. Для зручності використання
дисплея під ним знаходиться спеціальна ергономічна опора для зап’ястя. Керування
здійснюється не тільки дотиками, але й жестами.

26
Безпека

ЗАВЖДИ
НАПОГОТОВІ

Впевнено рушайте на пошуки будь-яких пригод. Нова SCALA
укомплектована безліччю систем допомоги, які сприяють
покращенню Ваших навичок керування, допомагають легко
паркуватися і навіть запобігають зіткненню.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН*
Використовуючи встановлені в задньому бампері радарні датчики, ця система виявляє інші автомобілі
і навіть менш помітні об’єкти, такі як велосипедисти, в радіусі 70 м, тобто контролює «сліпі» зони позаду
і по боках автомобіля. За віддаленістю та швидкістю руху оточуючих автомобілів система визначає
необхідність попередження водія.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.
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СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС МАНЕВРУВАННЯ*
Використовуючи датчики
системи допомоги під час
парку ван ня, ця система допомагає запобігти зіткненню
з перешко дами в межах відстані,
що дорівнює дов жи ні самого
автомобіля (за швидкості руху
до 10 км/год). У разі виявлення
перешкоди система, орієнтуючись на відстань до переш коди та швидкість руху, активує
аварійне гальмування.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ
ЗАДНІМ ХОДОМ*
Ця система, яка є частиною
системи контролю «сліпих»
зон, допомагає безпечно
виїхати з паркувального місця
заднім ходом за умов поганої
оглядовості. Вона також може
автоматично активувати гальма
у разі виявлення загрози
зіткнення.
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Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДИСТАНЦІЇ ПІД ЧАС
ПАРКУВАННЯ
Легке й безпечне паркування
SCALA забезпечують
вбудовані в передній і задній
бампери паркувальні датчики,
які визначають дистанцію між
автомобілем і виявленими
перешкодами.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування завдасть мінімум
клопоту завдяки системі
допомоги під час парку вання
Parking Assist. Вона автоматично вибирає підходяще місце
в ряду паралельно чи пер пенди кулярно припаркованих
автомобілів.
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Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОСТОРУ ПОПЕРЕДУ ІЗ ПРЕВЕНТИВНИМ ЗАХИСТОМ ПІШОХОДІВ
Система контролю простору попереду за допомогою радара, встановленого у решітці радіатора, контролює
відстань до автомобіля попереду, вк лючаючи функцію екстреного гальмування. У новій SCALA ця система має
додаткову функцію превентивного захисту пішоходів, яка попереджає водія за допомогою звукових/візуальних
сигналів, а також легкою вібрацією педалі гальма.
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Безпека

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Ця система забезпечує
автоматичне перемикання
ближнього/дальнього світла
фар, забезпечуючи комфорт
і безпеку руху.

АДАПТИВНИЙ
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Використовуючи радар,
встановлений у решітці
радіатора, система адаптивного
круїз-контролю, окрім основної
функції підтримування
постійної швидкості, дозволяє
підтримувати безпечну
дистанцію до автомобілів
попереду. Крім того,
вона передбачає задавання
швидкості руху до 210 км/год.
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Безпека

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ СМУГИ РУХУ
Залиште задачу підтримання відповідної
смуги руху саме цій системі.
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ПРИХОВАНІ
ЗАХИСНИКИ
В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі
активно вплинути на наслідки, спрацьовують елементи
системи пасивної безпеки автомобіля, а саме подушки
безпеки. Автомобіль може бути укомплектований
аж 9 подушками безпеки.

ФРОНТАЛЬНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Подушка безпеки водія знаходиться
під нак ладкою рульового колеса,
а подушка безпеки пасажира
переднього сидіння — в панелі приладів.
За необхідності ї ї можна відк лючити,
коли на переднє пасажирське сидіння
встановлюється дитяче крісло безпеки.

Безпека

ПОДУШКИ-ШТОРКИ
БЕЗПЕКИ
Розкриваючись,
подушки-шторки
створюють «повітряну
завісу», яка захищає водія
та пасажирів на передніх
і крайніх задніх сидіннях
від травм голови.
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КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ
Колінна подушка безпеки, розташована
під рульовою колонкою, забезпечує захист
колін і гомілок водія.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Безпека

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ*
Чотири бокові подушки безпеки призначені
для захисту таза й грудної к літки водія та інших
пасажирів у разі бокового зіткнення.
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Потужність

ПОТУЖНИЙ,
АЛЕ ЕКОНОМІЧНИЙ

Тихі, слухняні та надійні — саме такими є кожен
із двигунів, якими комплектується SCALA. Незалежно
від того, якому двигуну Ви віддаєте перевагу, —
бензиновому чи дизельному — в будь-якому разі
SCALA залишатиметься енергійним хетчбеком.

ДВИГУНИ
Лінійка представлена бензиновими двигунами потужністю 85 кВт* і 110 кВт*, які вирізняються
відмінним прискоренням і високим обертальним моментом, та дизельним двигуном
потужністю 85 кВт, який демонструє винятково низьку витрату паливу. Залежно від версії
двигуна автомобіль може бути оснащений 6-ступінчатою механічною трансмісією або
7-ступінчатою DSG (автоматичною трансмісією із прямим перемиканням передач).
* Цей двигун стане доступним пізніше.

ВИБІР РЕЖИМУ РУХУ**
За допомогою кнопки на центральній консолі можна вибрати
один із чотирьох режимів руху (Eco, Normal, Sport або Individual).
Якщо автомобіль має занижене шасі з точним налаштуванням
системи Sport Chassis Control (спортивне керування шасі),
можна вибрати режим руху Sport або Normal.

КЕРУВАННЯ DSG
Зручне керування автоматичною 7-ступінчатою DSG
забезпечують перемикачі на багатофункціональному кермі.
** Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
ACTIVE*

Стандартне обладнання версії Active передбачає зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, зовнішні ручки дверей під колір кузова, бампери під колір кузова, хромовану
окантовку решітки радіатора, тоновані вікна, посилену підвіску, передній центральний підлокітник
з відділенням Jumbo Box, світлодіодні денні ходові вогні, хромовані внутрішні ручки дверей, центральний
замок із дистанційним керуванням, склопідіймачі на всіх дверях, чорно-білий дисплей Maxi DOT,
кондиціонер повітря з ручним керуванням, інформаційно-розважальна система Swing із 6,5-дюймовим
екраном, два USB-роз’єми тощо.

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK
Тканинна оббивка
* Дана комплектація стане доступна пізніше. Термін поставки необхідно уточнювати у регіональних дилерів.
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ОЗДОБЛЕННЯ GRAINED BLACK /
ЧОРНЕ ТИСНЕННЯ

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР ACTIVE BLACK
Тканинна оббивка
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
AMBITION*

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає протитуманні ліхтарі, відділення для зберігання
парасолі (разом із парасолею SKODA), відділення для зберігання сонцезахисних окулярів, сітки
на внутрішніх боковинах спинок передніх сидінь, двозонну систему кондиціювання повітря Climatronic,
передні сидіння з підігрівом та регулюванням висоти й поперекової опори вручну, передні бокові
подушки безпеки, круїз-контроль, інформаційно-розважальну систему Bolero з 8-дюймовим екраном
та SmartLink+ і Bluetooth, шкіряне оздоблення багатофункціонального керма та рукояток важеля
перемикання передач і важеля стоянкового гальма, систему контролю тиску повітря в шинах тощо.

ІНТЕР’ЄР AMBITION RED
Тканинна оббивка
* Дана комплектація стане доступна пізніше. Термін поставки необхідно уточнювати у регіональних дилерів.
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ОЗДОБЛЕННЯ BLACK DOTS /
ЧЕРВОНЕ ТИСНЕННЯ

ОЗДОБЛЕННЯ SILVER HAPTIC /
ЧОРНЕ ТИСНЕННЯ

ОЗДОБЛЕННЯ GRAINED BLACK /
ЧОРНЕ ТИСНЕННЯ

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION RED
Тканинна оббивка
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
STYLE

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Тканинна/замшева оббивка

Стандартне обладнання версії Style передбачає повністю світлодіодні задні ліхтарі,
текстильні килимки, систему Easy Start (Легкий запуск двигуна), задні паркувальні датчики,
зовнішні дзеркала заднього огляду з функціями автозатемнення та складання, систему
автоматичного перемикання світла фар (Light Assist) тощо.
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ОЗДОБЛЕННЯ LATTICE GREY /
МІДНО-ЧЕРВОНЕ ТИСНЕННЯ

ОЗДОБЛЕННЯ BEIGE BRUSHED /
ХРОМОВАНЕ ТИСНЕННЯ

ОЗДОБЛЕННЯ COPPER BRUSHED /
ХРОМОВАНЕ ТИСНЕННЯ

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Тканинна/замшева оббивка
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Індивідуалізація

ПАКЕТ
DYNAMIC

ІНТЕР’ЄР STYLE DYNAMIC
Тканинна/замшева оббивка

У комплект додаткового обладнання Dynamic, доступний
для версій Ambition і Style, входять спортивні сидіння,
багатофункціональне спортивне кермо, вишукані сталеві
накладки на педалі та оздоблення стелі чорного кольору.
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ОЗДОБЛЕННЯ BLACK DOTS / ЧЕРВОНЕ ТИСНЕННЯ
(для версії Ambition)

ОЗДОБЛЕННЯ SILVER HAPTIC / ЧОРНЕ ТИСНЕННЯ
(для версії Ambition)

ОЗДОБЛЕННЯ BLACK DOTS / ХРОМОВАНЕ ТИСНЕННЯ
(для версії Style)

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE DYNAMIC
Тканинна/замшева оббивка

Ambition Black (тканина)

Ambition/Style спортивні сидіння (тканина/замша)

Active Black (тканина)

Індивідуалізація

ОББИВКА
Ambition Red (тканина)
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* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Style Beige (шкіра/штучна шкіра/замша)*

Індивідуалізація

Ambition/Style Black (шкіра/штучна шкіра/замша)*

Style Black (тканина/замша)

Style Beige (тканина/замша)
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Доступний з другої половини жовтня 2019 р.

CRYSTAL BLACK METALLIC

CANDY WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

QUARTZ GREY METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ КУЗОВА
46

CORRIDA RED UNI

TITAN BLUE METALLIC

RALLYE GREEN METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Індивідуалізація
VELVET RED METALLIC
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Індивідуалізація

КОЛІСНІ ДИСКИ*
18-дюймові легкосплавні диски
VEGA AERO, чорні/сріблясті,
поліровані

18-дюймові легкосплавні диски
VEGA

18-дюймові легкосплавні диски
SIRIUS

16-дюймові легкосплавні диски
HOEDUS AERO, чорні/сріблясті,
поліровані

16-дюймові легкосплавні диски
ORION

16-дюймові легкосплавні диски
ALARIS
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17-дюймові легкосплавні диски
PROPUS AERO, чорні/сріблясті,
поліровані

17-дюймові легкосплавні диски
VOLANS

17-дюймові легкосплавні диски
STRATOS

* Наявність та вартість необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Індивідуалізація

16-дюймові сталеві диски
з ковпаками TECTON

50
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCALA

1.6 TDI/85 kW

1.6 TDI/85 kW

Дизельний, із турбонаддувом, система Common Rail

Дизельний, із турбонаддувом, система Common Rail

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

4/1598

4/1598

Макс. потужність/Оберти
у
р (кВт (к. с.)/хв-1)

85 (116)/3250–4000

85 (116)/3250–4000

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

250/1500–3250

250/1500–3250

Норма
р викидів в атмосферу
ф ру

EU6DG

EU6DG

Паливо

Дизельне

Дизельне

Макс. швидкість (км/год)

201

200

Прискорення
р
р
0-100 км/год (с)

10,1

10,1

- міський цикл

5,1

4,9

- заміський цикл

3,6

3,7

- комбінований цикл

4,2

4,1

Викиди CO2 (г/км)

108

108

Діаметр
р розвороту
р
р у (м)

10,9

10,9

Тип

Передній
р

Передній
р

Зчеплення

Гідравлічне однодискове. Сухий диск зчеплення

Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним керуванням

Трансмісія
р

Механічна 6-ступінчата
у

Автоматична 7-ступінчата
у
DSG

Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг)

1324

1339

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)*

375–559

375–505

Загальна вага (кг)*

1755–1857

1769–1785

Навантаження причепа
р
без гальма (макс., кг)

660

660

Навантаження причепа
р
з гальмами – 12% (макс., кг)

1250

1250

Об’єм паливного бака (л)

50

50

ДВИГУН

ПОТУЖНІСТЬ

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

ПРИВОД

Технічні характеристики

ВАГА

* Залежно від обладнання.
** На автомобіль може бути встановлений комплект всесезонних шин.
За додатковою інформацією звертайтеся до авторизованого партнера ŠKODA.
Всі двигуни оснащені системою Start-Stop і системою рекуперації енергії.

Показники викидів і витрати палива в нових автомобілях вимірюються за новою WLTP (всесвітньо
узгоджена процедура випробування легкових автомобілів). Відповідно до чинних законодавчих
норм, було заново здійснено обчислення показників за процедурою WLTP та відображено в цьому
каталозі відповідно до стандартів NEDC (новий європейський їздовий цикл).
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Кузов

Габаритні розміри
5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Коефіцієнт лобового опору CW 0,303-0,306 залежно від версії двигуна
Шасі

Довжина/ширина (мм)

4362/1793

Висота (мм)

1471

Колісна база (мм)

2636

Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм)

1531/1516
149

Задня вісь

Залежна, з торсіонним стабілізатором

Дорожній просвіт (мм)

Гальмова система

Гідравлічна, двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсиленням

Внутрішні розміри

– передні гальма

Дискові, з внутрішнім охолодженням та однопоршневим плаваючим супортом

Ширина салону, передня/задня частина (мм)

1439/1425

– задні гальма

Дискові

Корисна висота салону, передня/задня частина (мм)

1031/982

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням

Об’єм багажного відділення (макс. л)

Диски

6.0J x 15'', 6.0J x 16'' залежно від версії двигуна

Без запасного колеса, спинки задніх сидінь —

Шини**

195/65 R15, 195/60 R16 залежно від версії двигуна

підняті/опущені

982

467 л
880

2636
4362

1516
1793

870

Технічні характеристики

1439
9

843

1425

1531
1988

14,7°

14,7°°

1471

1031

467/1410

1001

Тип

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 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: «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; Краматорськ: «Талісман»,
(06264) 6 6777; 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) 705 8855;
Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль:
«Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; Херсон: «Автоцентр-Херсон»,
(0552) 41 5051; (050) 318 8804; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; 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: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.08.2019.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.

www.skoda-auto.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 вносити будь-які зміни 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 2019 року.

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

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

http://www.youtube.com/skodaukr

www.skoda-auto.ua

