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ŠKODA Rapid, typ 901, cca 1937

Často se stává, že nemáte na výběr a musíte v životě 
zvládnout více úloh. Zastáváte různé role a občas také 
všechny najednou. A právě pro takové situace je vynikajícím 
partnerem všestranný vůz ŠKODA Rapid. 

Za výrazným moderním designem s čistými elegantními 
liniemi najdete mimořadný prostor a užitečnou výbavu. 
A  jako každý vůz značky ŠKODA Vám Rapid  samozřejmě 
nabídne i množství Simply Clever prvků. Například 
SmartGate, který umožňuje propojit Váš smartphone se 
systémy vozu.

Rapid je zároveň skvělým příkladem sto dvaceti let 
progresivního myšlení. Hledáme nová řešení, a přitom 
vyrábíme auta se stejnou vášní jako na samotném 
začátku. Inspirací je pro nás naše bohatá historie. 
Protože k cestě vpřed patří i pohled do zpětného 
zrcátka.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.



DESIGN
Model Rapid ve verzi liftback byl prvním sériovým vozem značky  ŠKODA 

navrženým kompletně ve stylu současného designového jazyka. Vůz 

Vás zaujme jasnými strukturami, jednoduchostí a precizností sahající 

do nejmenších detailů. Nabídne Vám ostře vedené linie, čisté plochy 

a vyvážené proporce. Ale stejně tak Vás osloví svou nadčasovou 

elegancí a dynamikou.

Při pohledu zezadu či z boku můžete vnímat robustnost vozu, což evokuje vlastnosti 
jako spolehlivost a solidnost. Velké páté dveře představují jak designový, tak i vysoce 
funkční prvek, protože umožňují výborný př ístup do zavazadlového prostoru. 
Nepřehlédnutelným detailem jsou lomené plochy, které tvoří místo pro registrační 
značku.

DESIGN



Hlavní světlomety mají ve své spodní části lomenou krycí plochu a odkazují tak na krásu českého křišťálu. Pokud jde o funkčnost, 
vrchol nabídky představují nízkoenergetické xenonové světlomety a přední mlhové světlomety s Corner funkcí a LED denním svícením.

Prosklená plocha bočních oken působí díky černým B-sloupkům jednolitě a dává tušit 
velký vnitřní prostor. Sunset – skla s vyšším stupněm tónování v zadních bočních dveřích 
podtrhnou eleganci exteriéru a ochrání pasažéry vzadu před sluncem.

Velké zadní svítilny nabízejí pro vozy ŠKODA typické 
prosvícení do písmene C. Vedle levé svítilny je umístěn 
výborně čitelný nápis ŠKODA.

Směrová světla, která se nyní nacházejí v krytech zpětných 
zrcátek, jsou atraktivním a př itom vysoce funkčním 
detailem. 

EXTERIÉR

V exteriéru vozu se setkávají prvky typické pro značku ŠKODA s osobitým řešením 

modelové řady Rapid. Právě pro ni je charakteristické například plynulé navázání 

hlavních světlometů na masku chladiče, takže spolu vytvářejí jeden designový celek.



INTERIÉR

V nabídce prostoru před koleny a nad hlavou cestujících na zadních sedadlech je vůz ve své třídě na samotném 
vrcholu. Vnější zadní sedadla jsou výrazně anatomicky tvarovaná, takže poskytují maximální pohodlí.  

Váš pocit komfortu v interiéru zvyšují 
kryty pedálů z ušlechtilé oceli. 

Přístrojová deska, která odpovídá svým jasným čistým stylem designu exteriéru, je prakticky uspořádaná, takže se v ní řidič 
snadno zorientuje. Veškeré ovladače na přístrojové desce i v levých dveřích jsou na dosah ruky a na místech, kde je řidič 
intuitivně očekává.

Velký vnitřní prostor napovídá, že vůz bude vynikající volbou pro rodiny s dětmi. Interiér nabízí 

kvalitní odolné materiály, elegantní barevné kombinace a pečlivě zpracované detaily. Rapid je vůz 

pro každodenní využití, ve kterém se budete skvěle cítit, ať už Vás ten den čeká cokoli.



BEZPEČNOST

O dokonalou čistotu hlavních světlometů se postarají výsuvné 
integrované ostřikovače.

Kvalitní stěrače Vám zajistí dobrý výhled z vozu, což je jednou ze základních 
podmínek bezpečnosti. Zadní stěrač Aero stírá díky speciální konstrukci 
rovnoměrně po celé své délce. Stěrači Aero je vůz vybaven i vpředu.

Pokud často jezdíte v plném obsazení, jistě 
uvítáte třetí hlavovou opěrku vzadu, určenou 
pro pasažéra na prostředním sedadle.

Být spolehlivým rodinným vozem znamená splňovat náročná bezpečnostní kritéria, 

a Rapid v této oblasti obstojí na výbornou. Standardem je například ESC (Electronic 

Stability Control) zahrnující mimo jiné systémy ABS či kontrolu tlaku v pneumatikách. 

Své kvality potvrdil vůz i v testech Euro NCAP, ve kterých získal nejvyšší možný počet hvězd.

Vůz je vybaven šesti airbagy.* Mimo čelních a předních bočních airbagů jsou tu 
tedy i hlavové airbagy, které vytvoří po aktivaci stěnu a chrání posádku vpředu 
i vzadu před zraněním hlavy. 

* Platí pro země EU.



ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY
Pro ještě větší bezpečí Vám nabízíme mimořádně ostražité spolujezdce. Naši asistenti 

nejsou nikdy unaveni, neusnou a nic nepřehlédnou. Zkrátka vyspělé asistenční 

systémy budou neocenitelným pomocníkem řidiče v nejrůznějších situacích.

Zajistit Vám komfort a bezpečnost v průběhu parkování je úkolem pro signalizaci vzdálenosti při parkování  vpředu a vzadu.
Systém využívá senzory umístěné v náraznících. Podle předpokládaného pohybu vozu pak aktivuje zvukový signál pouze 
u relevantních překážek, takže Vás například při zařazené zpátečce neupozorňuje zbytečně na překážky vpředu.  

Front Assist, který využívá pro svou činnost radar v předním nárazníku, monitoruje vzdálenost vozů 
jedoucích před Vámi. V př ípadě nebezpečně krátké vzdálenosti Vás dokáže akusticky i opticky (přes 
Maxi Dot) varovat před kolizí. Pokud řidič včas nereaguje, systém se brzděním snaží minimalizovat její následky.

K Vaší bezpečnosti zejména při dlouhém nočním cestování přispívá Drive 
Alert (asistent pro rozpoznání únavy),  který vyhodnocuje při rychlosti nad 
65 km/h údaje získané ze senzorů posilovače řízení. Když asistent zaznamená 
chování, které může být známkou únavy řidiče (např. intenzivnější korekce 
směru volantem), doporučí Vám přestávku.



Váš vůz a smartphone si teď spolu perfektně rozumí. S funkcí SmartLink 
(zahrnující funkci MirrorLink®) bude displej infotainmentu zrcadlit informace 
z Vašeho smartphonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají certifi kát 
o bezpečném využití ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní.*

SmartGate Vám umožní propojit Váš smartphone nebo tablet se systémy 
vozu a získat tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda ekonomická 
nebo dynamická, ale i servisní informace apod.*

WeatherPro AudiotekaAUPEO!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

Drive** G-MeterMFA Pro** Performance ServiceMotorSound** 

   *  Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartLink 
nebo SmartGate  najdete na našich webových stránkách.

** Aplikace jsou kompatibilní také s funkcí MirrorLink®.

INFOTAINMENT

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací přichází se stejnými funkcemi 
jako Bolero, a navíc je i navigačním systémem. Disponuje hlasovým 
ovládáním a dvěma sloty na SD karty. Standardem je SD karta 
s mapami, včetně doživotní aktualizace* navigačních dat v ceně přístroje. 
Tento infotainment je vždy dodáván se sound systémem ŠKODA 
Surround. Výbavu lze rozšířit o SmartLink, příjem DAB (Digital Audio 
Broadcast) a multifunkční volant.

K výbavě shodné s rádiem Blues přidává infotainment Swing 5" další 
funkce. Přístroj má barevný dotykový displej a umožňuje mimo jiné 
ovládat přes Car menu nastavení funkcí vozu. Výbavu si můžete 
rozšířit o Bluetooth, příjem DAB (Digital Audio Broadcast), sound 
systém ŠKODA Surround a multifunkční volant.

Nad rámec výbavy infotainmentu Swing nabízí infotainment 
Bolero 6,5" barevný dotykový displej a Bluetooth. Přístroj je vždy 
dodáván včetně sound systému ŠKODA Surround, který dokonale 
ozvučí Váš vůz. Výbavu lze rozšířit o hlasové ovládání, SmartLink, 
příjem DAB (Digital Audio Broadcast) a multifunkční volant.

Rádio Blues s atraktivním kulatým monochromatickým displejem Vám 
nabídne všechny potřebné základní funkce a praktickou odkládací 
schránku. K jeho výbavě patří tuner FM, vstup USB/Aux-in, slot pro SD 
karty a čtyři 20W reproduktory.

Bez poslechu hudby si už asi jízdu nedovedete představit, ale my Vám přinášíme mnohem víc. Naše 

infotainment zařízení nabízejí přísun informací, možnost komunikace a zábavu. Navíc si můžete vybrat 

další funkce, které byste rádi využívali, jako například propojení Vašeho smartphonu se systémy vozu.

* Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát ročně po dobu až pěti let po ukončení výroby daného modelu infotainmentu.



KOMFORT

Vedle udržování nastavené rychlosti Vám tempomat nabízí i možnost zvýšit 
nebo snížit rychlost bez použití pedálů. Tuto funkci ovládáte postranním 
tlačítkem tempomatu.

Elektrické ovládání oken a vnějších zpětných zrcátek má řidič 
hned po ruce ve svých dveřích. 

Systém KESSY (Keyless Entry, Start and 
exit SYstem) Vám umožní používat 
vůz bez klíče. Tlačítko Start/Stop pro 
nastar tování a vypnutí motoru je 
umístěno na sloupku řízení.

Rapid je skvělým partnerem pro každou jízdu, ale s komfortní výbavou bude ještě lepší. To znamená 

praktičtější a bezpečnější. Nezapomeňte, že například klimatizace dokáže zabránit Vaší únavě 

na dlouhých cestách. A díky multifunkčnímu volantu nepřestanete při ladění rádia sledovat provoz.

Elektronicky řízená klimatizace Climatronic se o Váš maximální tepelný komfort postará 
za každého ročního období. Díky senzoru vlhkosti si poradí i se zamlžením čelního skla.

Nejatraktivnější variantou volantu je tříramenný kožený multifunkční volant ve sportovním 
designu, s ovládáním rádia a telefonu.



SIMPLY 
CLEVER

Schránku na brýle umístěnou nad zpětným 
zrcátkem uvítají zejména řidiči, kteří si před 
jízdou mění sluneční brýle za dioptrické.

K bezpečnému převážení externích přístrojů je určen 
držák na multimediální přístroje, který lze umístit 
do dvojitého držáku nápojů ve středové konzole.

Jeden z mnoha Simply Clever prvků se nachází pod sedadlem 
řidiče. Najdete tu speciální kapsu na výstražnou vestu, kterou 
máte v případě potřeby okamžitě k dispozici.

Sklopná loketní opěra vzadu s integrovaným držákem na dva nápoje 
dává cestujícím na zadních sedadlech možnost užívat si jízdu 
i občerstvení.

Do uzavíratelné odkládací schránky ve spodní části přístrojové desky u spolujezdce si 
ve vozech s Climatronicem můžete dát cestou vychladit nápoj.

Škrabka na led, umístěná na krytu palivové nádrže, 
bude ve chvíli, kdy ji potřebujete, po ruce. A navíc 
nevadí, že ji sem odkládáte mokrou.

Důmyslné detaily či řešení, včetně úložných míst v interiéru, podstatně zvyšují 

praktičnost vozu. Dokážou totiž jednoduše znásobit jeho přepravní možnosti, 

pomáhají Vám udržet pořádek a zpříjemňují celé posádce cestování.



ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR
Za pátými dveřmi modelu Rapid se skrývá zavazadlový prostor s naprosto výjimečnými 

parametry. Se základním objemem 550 litrů, a po sklopení opěradel zadních sedadel celých 

1490 litrů, patří v dané  třídě k absolutní špičce. A navíc je tu mnoho Simply Clever prvků.

Zadní plato můžete dát při nakládání objemnějších věcí 
do odkládací pozice a po vyložení zavazadel či nákladu 
zase snadno a rychle vrátit do původní polohy.

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru můžete 
používat z elegantní textilní strany, když nevezete nic, 
co by mohlo vůz znečistit. V případě potřeby ho otočíte 
navrch stranou, která je gumová a omyvatelná.

Po sklopení všech opěradel zadních sedadel převezete ve voze i delší předměty. Pokud potřebujete zároveň místo pro 
pasažéry, můžete ve vozech se sklopnou zadní loketní opěrou vytvořit otvor mezi kabinou a zavazadlovým prostorem, 
a vzadu přitom zůstanou dvě místa k sezení.

Se síťovým programem, který tvoří dvě vertikální sítě 
a jedna horizontální na podlahu, snadno upevníte 
převážené věci tak, aby se Vám za jízdy neposouvaly.

Na pevné háčky v zavazadlovém prostoru můžete zavěsit 
nejen tašky, ale například i výstroj na táboření nebo jiné věci, 
které by se mohly za jízdy poškodit. Úložné možnosti vozu 
mohou rozšířit i odkládací schránky za zadními podběhy.

Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit cargo elementy. Jedná se o dva plastové díly se suchým zipem, které jsou v době, 
kdy je nepotřebujete, uloženy ve stěnách přihrádek za zadními podběhy.



VÝKON

Když je chod motoru zbytečný, například při čekání 
na semaforech nebo v kolonách, systém Start-Stop ho 
automaticky vypne, a tak šetří palivo. Po sešlápnutí 
spojkového  pedálu se motor opět automaticky 
nastartuje. Snížení zátěže motoru a hospodárnější 
provoz přináší i funkce rekuperace, která umožňuje 
efektivním způsobem využívat pohybovou energii 
automobilu k dobíjení akumulátoru.

Benzinové motory jsou vybaveny technologií TSI, která jim dává dynamický charakter. Vybírat můžete z výkonové škály 66 kW, 81 kW nebo 92 kW. 
Dieselové motory s výkonem 66 kW a 85 kW nabízejí kultivovaný chod a mimořádně nízkou spotřebu paliva. 

Vybírat motor je radost, protože ať se rozhodnete jakkoli, vždy to bude správně.  

Všechny motory nabízejí skvělý výkon za různých jízdních podmínek a nízké provozní 

náklady. A všechny do jednoho splňují emisní normu EU6. Rapid tak bude výborným 

partnerem, ohleduplným k životnímu prostředí i k Vašemu rodinnému rozpočtu.

Mechanická převodovka je v závislosti na zvoleném motoru buď pětistupňová, 
nebo šestistupňová. Obě varianty nabízejí přesné, snadné řazení a krátké 
dráhy řadicí páky. Pokud si chcete užívat sílu motoru v absolutním komfortu, 
pak je tu pro Vás automatická převodovka DSG (Direct Shift Gearbox).



Interiér se sportovními sedadly je vybaven potahovou látkou v kombinaci červené, černé a šedé barvy. 
Tříramenný sportovní volant v perforované kůži zdobí červené prošití, které objevíte také na manžetě 
řadicí páky. 

ŠKODA RAPID
MONTE CARLO

Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA v legendární rallye Monte Carlo 

a smíchejte je se stylem a půvabem monackého knížectví. Výsledkem je vzrušující 

ŠKODA Rapid Monte Carlo. Vůz charakterizují černé exteriérové prvky, které mu 

dávají jedinečný styl a dravý výraz. Patří k nim vnější zpětná zrcátka, rámeček 

masky chladiče, mlhové světlomety, spoiler předního nárazníku, spoiler pátých 

dveří, plastové lemy po celém obvodu spodní části vozu, zadní svítilny a difuzor.  

Dynamický design podtrhují nízkoenergetické xenonové světlomety.

Dekorativní prahové lišty nesou logo Monte Carlo.

16" kola z lehké slitiny Italia 
podtrhují sportovně-elegantní 
styl vozu.



ACTIVE VÝBAVOVÁ VERZE AMBITION VÝBAVOVÁ VERZE

Interiér Active, černý Interiér Ambition, černý, dekor Silver Brushed

Verze Active nabízí černé dekorativní prvky jako kličky dveří, rámečky ventilace a rámečky přístrojů ve sdruženém panelu. Základní výbava zahrnuje například elektrické 
ovládání oken vpředu a výškově nastavitelná přední sedadla.

Verze Ambition nabízí černé dekorativní prvky jako kličky dveří, rámečky ventilace, rámečky přístrojů ve sdruženém panelu a detaily na volantu. Ovladače topení a kroužek 
na řadicí páce jsou chromované. Základní výbava zahrnuje například loketní opěru vpředu,  schránku na brýle a centrální zamykání s dálkovým ovládáním. 



DYNAMICSTYLE VÝBAVOVÁ VERZE

Interiér Style, béžový, dekor Piano Black Interiér Style, černý, dekor Dark Brushed Interiér Dynamic, dekor Piano Black Interiér Dynamic, dekor Piano White

Verze Style nabízí chromované dekorativní prvky jako kličky dveří, rámečky ventilace, rámečky přístrojů ve sdruženém panelu a detaily na volantu. Vybrat si můžete z několika 
kombinací potahových látek a dekorů. Základní výbava zahrnuje například elektrické ovládání oken vpředu i vzadu a malý kožený paket (kožený volant aj.). 

Interiér Dynamic, který nabízí sportovní sedadla a kryty pedálů z ušlechtilé oceli, dá Vašemu vozu jedinečný charakter. Je dodáván jako mimořádná výbava pro verze 
Ambition a Style.



BARVY
Červená Corrida uni

Stříbrná Brilliant metalíza

Modrá Pacifi c uniBílá Moon metalíza

Bílá Candy uni

Bílá Laser uni

Modrá Race metalíza

Modrá Denim metalíza

Hnědá Topaz metalíza

Zelená Rallye metalíza

Béžová Cappuccino metalíza

Šedá Quartz metalíza

Šedá Steel uni*

Červená Rio metalíza

Černá Magic 
s perleťovým efektem

Interiér Active
šedo-černá látka

Interiér Style
béžovo-černá látka

Interiér Dynamic
černá látka

Interiér Ambition
černá látka

Interiér Style
černá látka

POTAHY

KOLA 

* K dispozici pouze pro verzi Monte Carlo.

17" kola z lehké slitiny Camelot

15" kola z lehké slitiny Matone 15" ocelová kola s kryty Dentro

16" kola z lehké slitiny Dione

15" kola z lehké slitiny Matone 
v černé barvě

16" kola z lehké slitiny Rock 
v černé barvě

16" kola z lehké slitiny Rock



PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zvyšte přitažlivost, praktičnost a bezpečnost svého vozu se ŠKODA Originálním 

příslušenstvím. Bližší informace o naší nabídce najdete v katalogu příslušenství vozů 

Rapid, který Vám poskytne Váš autorizovaný partner ŠKODA.

Uzamykatelný nosič j ízdního 
kola s hliníkovým (viz snímek) 
n e b o o ce l o v ý m p r o f i l e m; 
kapacita až 20 kg

Box na zavazadla

Zavazadlov ý koš; dodáván 
včetně upínací sítě a popruhů

Uzamykatelný nosič lyží nebo 
snow bo ardů  s  h l in í kov ý m 
(na snímku) nebo ocelov ým 
profi lem; kapacita až 4 páry lyží 
nebo 2 snowboardy 

Uzamykatelný box na ly že 
a snowboardy; kapacita až 5 
párů lyží nebo 4 snowboardy, 
úspěšně absolvoval City Crash 
test

Základní střešní nosič 
Na nosiči jízdních kol, který se upevňuje na tažné zařízení, můžete bezpečně odvézt 
dvě kola. Nosič i s naloženými koly lze pomocí páky sklopit, takže je umožněn 
přístup do zavazadlového prostoru.

Dětská autosedačka ISOFIX 
DUO plus Top Tether je kromě 
ú c h y tů  I s o f i x  up e v něn a 
i pomocí systému Top Tether 
na své zadní straně. Nabízí tři 
nastavitelné polohy (sezení, 
odpočívání, ležení) a je určena 
pro děti o hmotnosti od 9 kg 
do 18 kg.
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Klíčenka

Technické údaje Dárkové 
předměty

Všeobecné informace
ŠKODA SERVICE

ŠKODA Assistance
Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, volejte kdykoliv 
(24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu ŠKODA Assistance:

v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 236 090 002

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou pomoc. 

Záruka mobility 
Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodu jakékoliv neočekávané 
poruchy nepojízdným, budou Vám kdekoliv, v jakoukoliv dobu a bezplatně 
poskytnuty následující služby: příjezd na místo poruchy nebo odtah k nejbližšímu 
servisnímu partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, popř. zprovoznění 
na místě. Nebude-li oprava provedena ten samý den, může servisní partner 
ŠKODA v případě potřeby zajistit pro posádku vozidla ještě některou 
z následujících služeb: náhradní doprava (autobus, vlak apod.), zapůjčení 
náhradního vozidla až na 3 pracovní dny, přenocování v hotelu na 1 noc. 
Podmínkou platnosti Záruky mobility je provádění servisních prohlídek v síti 
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA. Informace o Záruce mobility získáte 
na ŠKODA Infolince 800 600 000.

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, autorizovaný servisní partner 
s Vámi dohodne termín a vůz si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů 
jej přistaví zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzved nutí a přistavení vozu 
už v okamžiku objednání Vašeho vozu do servisu.

Náhradní vozidlo 
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner 
ŠKODA může poskytnout náhradní vozidlo. Doporučujeme zamluvit si náhradní 
vůz už v okamžiku objednání servisních prací, tak budete mít jistotu, že je pro 
Vás v požadovaném termínu připravený. 

Záruky výrobce 
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie 

Prodloužená záruka
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou výbavu objednat záruku 
prodlouženou až na 5 let s volbou limitu najetých kilometrů až 150 000 km. 
V době trvání Prodloužené záruky máte právo na bezplatné, včasné a řádné 
odstranění oprávněně reklamovaných vad dle platných obchodních podmínek. 
Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých autorizovaných 
prodejců vozů ŠKODA.

Mobilita Plus
Aby Vaše jízda vozem značky ŠKODA byla vždy bezpečná a příjemná, připravili 
jsme pro Vás paket Mobilita Plus, jehož zakoupením si můžete rozšířit Záruku 
mobility a prodloužit standardní dvouletou záruku na vůz na období 5 let nebo 
100 000 km. Vedle základní Záruky mobility vztahující se na vady výrobního 
charakteru Vám navíc poskytneme pomoc i v případech, které mohou nastat 
kdykoliv při každodenním provozu Vašeho vozidla. Pomoc Vám poskytneme 
v těchto případech: defekt pneumatiky, vybití baterie, nedostatek paliva, záměna 
paliva, nedostatek oleje nebo chladicí kapaliny, zabouchnutí klíče ve voze, 
zlomení klíče, ztracení klíče, nehoda, poškození kabeláže vozu zvěří (např. 
kunou). Na platnost rozšířené Záruky mobility a prodloužené záruky na 5 let 
nebo 100 000 km se vztahují podmínky platnosti z odstavce Záruky mobility 
a Prodloužené záruky.

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný servisní interval (WIV). 
Při dodržení předepsaných podmí nek umožňuje systém WIV prodloužit servisní 
interval až na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně dva roky. Délka 

intervalu servisních prohlídek závisí na režimu provozu vozidla. Řidič je vždy 
včas informován prostřednictvím panelu přístrojů o nutnosti provedení servisní 
prohlídky. O možnostech nastavení proměn ného servisního intervalu na Vašem 
voze se informujte u svého nejbližšího servisního partnera ŠKODA.
 
ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký sortiment produktů 
zaměřených na individualizaci vozu, přepravu, hudbu a komunikaci, bezpečnost 
či komfort a užitek. Produkty procházejí náročnými testy v rámci technického 
vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou kvalitou, bezpečností a kompatibilitou 
s jednotlivými modely ŠKODA, pro které jsou připraveny. Při použití produktů 
ŠKODA Originálního příslušenství zůstává zachována záruka vozu v plné 
výši. Bližší informace o celém sortimentu najdete v katalozích příslušenství 
jednotlivých modelů ŠKODA. 

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY 

Bezpečnost  
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly, které byly použity při montáži vozu 
ŠKODA. Díky použití prvotřídních materiálů a technologií zaručují bezpečnou 
a bezstarostnou jízdu. 

Dostupnost 
ŠKODA AUTO nabízí kompletní sortiment dílů, respektive dílů výbavy použitých 
při sériové výrobě vozu, a nezaměřuje se pouze na obrátkové díly. Zásobování 
ŠKODA Originálními díly je zajištěno i po výběhu daného modelu ze série, 
po min. zákonem stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je zajištění dílů 
nutných pro provoz vozidla až po následujících 15 let. 

Dlouhá životnost 
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie výroby ŠKODA 
Originálních dílů zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhou životnost. 
Důkazem je tříletá záruka na ŠKODA Originální baterie a prodloužení záruční 
doby originálních tlumičů výfuku na 4 roky, vztahující se na všechny střední 
a zadní díly výfuku.

Ochrana životního prostředí 
Do sortimentu ŠKODA Originálních dílů patří i díly výměnné, při jejichž výrobě 
není životní prostředí natolik zatěžováno odpadem, přebytkem odpadního tepla 
a znečišťováním vody. 

INFORMACE NA INTERNETU

Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš konfi gurátor, se kterým 
si můžete sestavit svůj vůz přesně podle svých představ a přání. Navštivte 
i www.youtube.com/skodacz nebo jděte na www.facebook.com/skodacz 
a staňte se fanoušky značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele. 

ŠKODA FINANCIAL SERVICES 

Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných akčních nabídek 
fi nancování od ŠKODA Financial Services. Smlouvu na úvěr, fi nanční leasing 
či operativní leasing můžete uzavřít přímo u autorizovaného prodejce, a to bez 
poplatků. Spočítejte si výši své měsíční splátky na on-line kalkulačce a zároveň 
si nechte svoji smlouvu předschválit. Nabídka fi nancování platí pro soukromé 
osoby, podnikatele i fi rmy. Více informací na www.vwfs.cz.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM

Nabízíme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim obchodním a finančním 
potřebám, špičkovou úroveň péče o zákazníka, portfolio služeb odpovídající 
požadavkům velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů, příslušenství a servisu, 
která je zárukou nízkých nákladů na provoz Vašeho vozového parku. 
Více informací na www.skoda-auto.cz/fleet.

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,294–0,298 (dle motorizace) Délka (mm) 4483

 Šířka (mm) 1706
Podvozek Výška (mm) 1461
Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2602
Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace 1463; 1457/1500; 1494
Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Světlá výška (mm) 136
– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
– vzadu bubnové/kotoučové (dle motorizace) Vnitřní rozměry
Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1418/1428
Kola* 6,0J x 15" Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1014/972
Pneumatiky*      185/60 R15 Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 550/1490
Objem palivové nádrže (l) 55 – s rezervním kolem jsou hodnoty o 20 l nižší

Motor 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TSI/92 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,6 TDI CR DPF/85 kW

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

vznětový, přeplňovaný turbo-dmy-
chadlem, přímé vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-dmy-
chadlem, přímé vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail
Počet válců/zdvihový objem (cm3) 4/1197 4/1197 4/1395 3/1422 4/1596
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 66/4400-5400 81/4600-5600 92/5000-6000 66/3000-3250 85/3500-4000
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 160/1400–3500 175/1400–4000 200/1400–4000 230/1750–2500 250/1500–3000
Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Palivo benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 186 200 208 185 201
Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,3 (11,4) 9,8 9,0 11,7 (11,8) 10,0
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 6,0 (5,8) 6,2  6,1 4,2 (4,2) 4,5
– mimo město ( l/100 km) 4,0 (4,1) 4,2 4,1 3,4 (3,6) 3,3
– kombinovaná (l/100 km) 4,7 (4,7) 4,9 4,8 3,6 (3,8) 3,8
Emise CO2 (g/km) 107 (109) 110 114 94 (99) 99
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Pohon
Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol
Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotoučová 

(dvě souosé spojky elektrohydraulicky 
ovládané) 

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová 
(dvě souosé spojky elektrohydraulicky 

ovládané) 

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová automatická 7stupňová DSG mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost 
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1165 (1199) 1185 1226 1234 (1255) 1280

Užitečná hmotnost 
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

535 535 535 535 535

Celková hmotnost (kg) 1625 (1659) 1645 1686 1694 (1715) 1740
Nebrzděný přívěs (max. kg) 580 (590) 590 610 610 (620) 640
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 900 1100 1200 1000 1200

 *  Informace o zapsaných rozměrech kol a pneumatik v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.  
 ( )  Platí pro automatickou převodovku. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy 
pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.



Společnost ŠKODA AUTO považuje za jeden ze svých prvořadých cílů vývoj a výrobu produktů, které jsou v maximální možné míře šetrné k životnímu 
prostředí ve všech fázích svého životního cyklu. Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Vozy ŠKODA vyrábíme progresivními 
technologiemi v moderních výrobních provozech splňujících nejpřísnější kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných částí vozu je používána výhradně 
bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou ředitelné barvy.
Snižování spotřeby paliva a emisí realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které nabízíme, splňují aktuální emisní předpisy. Všechny 
produkty ŠKODA AUTO splňují zákony a předpisy na ochranu půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je, že vozy ŠKODA odpovídají nejen požadavkům 
z oblasti technické úrovně, bezpečnosti a kvality, ale i z oblasti ochrany životního prostředí. Společnost ŠKODA AUTO tak přispívá k zachování čistého 
životního prostředí při současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků.

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.   

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou či příplatkovou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, 
materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto 
katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných 
odstínů laků nebo jiných materiálů. Nejnovější údaje a další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech si prosím 
ověřte u svého prodejce vozů ŠKODA. Svůj vůz si můžete sestavit pomocí konfigurátoru na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez 
použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

skoda-auto.cz 

Download the ŠKODA
Interactive Catalogue and
explore the car from every
angle.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

Získejte více informací a domluvte si zkušební jízdu:

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení.

Katalog

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Servis pro pomoc 
na Vašich cestách.

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Manual pro přístup 
ke kompletnímu manuálu 
Vašeho vozu.

/skodacz /skodacr/skodacz /skodacz
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