
ŠKODA Rapid

SIMPLY CLEVER



Některé věci se ve škole naučit nedají.
Někdy se stane, že nemáte na výběr 
a musíte v životě zvládnout více úloh. 
To zná každý, kdo je zároveň manželem 
i tátou. Zastáváte různé role a občas také 
všechny najednou. Dny běží bez pevného 
scénáře a jsou plné překvapení i výzev. 
Každý chce něco jiného a všichni přitom 
upínají zrak stejným směrem. Na Vás. Být 
otcem rodiny je zkrátka zodpovědná práce 
na plný úvazek, ale i ta největší radost, 
jaká je Vám dopřána.

Snad každý táta dělá pro svou rodinu, 
co může, jenže mnohdy na všechno sám 
nestačí. A právě proto je tu osobitý 
pomocník: ŠKODA Rapid. Rodinný vůz, 
který je stejně tak přitažlivý jako praktický. 
Za jeho výrazným moderním designem 
s čistými elegantními liniemi najdete 
mimořádný prostor a spoustu chytrých 
detailů. Vaše otcovské pracovní povinnosti 
Vám tak zpříjemní třeba odkládací kapsy 
na mobilní telefon, škrabka na led na krytu 
nádrže nebo háčky v kufru, na které 
můžete zavěsit plné nákupní tašky. Tenhle 
vůz si jednoduše zamilujete. A Vaši blízcí 
zase budou milovat Vás. 



Obvykle nakupování nesnáším. Obvykle…



Být tátou naštěstí znamená být jím pořád.



Při pohledu zezadu či z boku vnímáte nejen elegantní čisté plochy a dynamické ostré linie, ale i robustnost vozu, což evokuje 
spolehlivost a solidnost. Velké páté dveře představují jak designový, tak i vysoce funkční prvek, neboť Vám umožňují výborný 
přístup do zavazadlového prostoru. Nepřehlédnutelným detailem jsou lomené plochy, které tvoří místo pro registrační značku.

Charakteristickým prvkem 
nového designu jsou i ostře 

řezané tvary hlavních 
a mlhových světlometů. 

Ve své spodní části 
mají hlavní světlomety 
lomenou krycí plochu 

a odkazují tak na eleganci 
českého křišťálu. Pokud 
jde o funkčnost, vrchol 

nabídky představují 
nízkoenergetické xenonové 

světlomety a mlhové 
světlomety s Corner funkcí 

a 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 modelu Rapid 
a ochrání pasažéry vzadu před sluncem.

Design modelu Rapid 
Vás zaujme svou 
jednoduchostí 
a precizností. 
Představuje nový 
designový jazyk značky 
ŠKODA, který přináší 
jasné linie, čisté plochy 
a vyvážené proporce. 
Maska chladiče tvoří 
se světlomety jeden 
designový celek 
a opticky vůz rozšiřuje. 
Nad chromovaným 
rámečkem masky, 
na zaoblené hraně 
kapoty, dokonale vyniká 
nové logo ŠKODA. 

Na zádi nese Rapid výborně čitelný 
nápis ŠKODA. Velké zadní svítilny, 

které zasahují až do boků, svítí 
do tmy pro vozy ŠKODA typickým C. 



Škrabka na led 
umístěná na krytu 

palivové nádrže 
bude ve chvíli, 

kdy ji potřebujete, 
okamžitě po ruce. 

Zkrátka Simply Clever 
detail modelu Rapid, 

který oceníte hned 
s prvním mrazem.

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.

Zadní plato může 
někdy překážet 

při nakládání 
objemnějších předmětů, 

třeba dětského kola. 
Pokud ho nechcete 
celé vyjmout, lze ho 

polohovat do odkládací 
pozice. Po vyložení 

nákladu plato 
snadno hned vrátíte 

do původní polohy.

Oboustranný koberec v zavazadlovém 
prostoru je z jedné strany textilní a na druhé 
straně má omyvatelnou gumovou 
povrchovou úpravu. V případě potřeby ho 
jednoduše obrátíte. Ani zablácené holínky 
tak už nezabrání tomu, aby byl vůz lehce 
udržován v čistotě a pořádku.

Ať už se chystáte jen na velký nákup, nebo na rodinnou dovolenou, Rapid výborně obstojí za všech okolností. Vůz si vždy snadno přizpůsobíte aktuálním požadavkům, a navíc jsou tu 
Simply Clever detaily či řešení, z nichž jsou mnohé určeny do zavazadlového prostoru. Sklopením opěradel zadních sedadel zvětšíte základní objem zavazadlového prostoru 550 litrů 
až na celých 1490 litrů. V případě potřeby však můžete sklopit jen jedno nebo dvě opěradla, takže získáte větší úložný prostor a přitom vzadu zůstane ještě místo k sezení. 



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

Dalšími místy, která Rapid nabízí pro odložení lahve, plechovky či termosky, 
jsou držáky nápojů naproti zadním sedadlům či v odkládacích přihrádkách 
v zadních dveřích. Kapsy na opěradlech předních sedadel se hodí pro věci, 
které chcete mít během jízdy po ruce.

Ve vozech 
se sklopnou 
loketní opěrou 
vzadu je možné 
vytvořit otvor 
mezi kabinou 
a zavazadlovým 
prostorem, takže 
snadno v interiéru 
převezete i delší 
předměty. 

Loketní opěra 
vpředu, která ukrývá 

odkládací prostor 
na drobnosti, 

zvyšuje komfort 
řidiče a spolujezdce. 

Simply Clever 
detailem jsou 

odkládací kapsy 
na vnitřních stranách 

opěradel, kam si 
můžete odložit 

mapu, mobil apod. 

Obaly od občerstvení patří do koše na odpadky, který se dá snadno
vyjmout a vysypat. Koš je možné umístit do odkládací přihrádky jak
v předních dveřích, tak i v zadních. Do odkládací přihrádky v obou
předních dveřích se vejde i 1,5litrová lahev.

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

Úložné prostory a Simply Clever 
detaily Vám zpříjemní každodenní 
využívání vozu a pomohou udržet 
v interiéru pořádek. Například 
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.

Držák na parkovací lístek je 
umístěn na hraně předního skla. 
Teď už nemusíte u parkovacího 
automatu hledat pro lístek dobře 
viditelné místo. Lepší byste 
nenašli.

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. 



O skvělý poslech i zábavu během 
dlouhých jízd se postará rádio Swing 
s dvojitým tunerem, duální anténou 
a přehrávačem CD, CD-MP3 a CD-WMA.

Sdružený panel přístrojů přináší do zorného 
pole řidiče důležité provozní informace. Podle 
výbavového stupně mají otáčkoměr a rychloměr 
chromované obroučky. Špičková verze panelu je 
vybavena displejem Maxi DOT, který zobrazuje 
nejen údaje palubního počítače (průměrná 
spotřeba, dojezd apod.), ale i data z dalších 
zařízení vozu, jako je například navigační systém. 

Při cestách na neznámá místa se určitě neztratíte 
s navigačním systémem Amundsen+, který lze 
ovládat prostřednictvím 5" dotykového displeje. 
Vedle mnoha funkcí nabízí systém možnost
zobrazovat na svém displeji údaje z klimatizace
Climatronic a díky MDI (Mobile Device Interface)
i z připojeného externího přístroje.

Sedmistupňová převodovka DSG (Direct Shift 
Gearbox), dodávaná s motorizacemi 1,4 TSI/90 kW 
a 1,6 TDI/66 kW, spojuje výhody mechanické a běžné 
automatické převodovky. Díky velmi rychlému 
řazení umožňuje dosáhnout výborné akcelerace. 
Volbou vhodných stupňů dokáže DSG udržovat 
motor v optimálním pracovním režimu, a tak je při 
ekonomickém způsobu jízdy možné docílit velmi 
příznivých hodnot spotřeby paliva, a tím i emisí CO2. 

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. Tříramenný volant je dodáván v několika verzích. Vrchol nabídky 
představuje kožený multifunkční volant s ovládáním rádia a telefonu, s chromovanými dekorativními lištami. 



* Platí pro země EU.

Boční airbagy vpředu jsou určeny k ochraně pánve a hrudníku 
řidiče a spolujezdce v případě bočního nárazu. Přední hlavové 
opěrky jsou výškově nastavitelné.

Rodiny, které cestují v plném obsazení, jistě 
uvítají možnost vybavit vůz třetí hlavovou 
opěrkou vzadu, určenou pro pasažéra 
na prostředním sedadle.

Na bezpečnost modelu Rapid 
se můžete spolehnout 
i za extrémních okolností. 
Standardem je široká 
bezpečnostní výbava, k níž 
patří ESC (kontrola stability) 
včetně ABS nebo šest 
airbagů.* Samozřejmostí 
jsou tedy i hlavové 
airbagy, které vytvoří 
po aktivaci stěnu 
a chrání před zraněním 
hlavy posádku vpředu 
i vzadu.

Velkoobjemové airbagy 
řidiče a spolujezdce se 
aktivují v součinnosti 
s přitahovači předních 
bezpečnostních pásů, 
které Vás doslova ukotví 
na správném místě 
uprostřed sedadla. Vůz 
je vybaven i deaktivací 
airbagu spolujezdce, 
takže je možné umístit 
na přední sedadlo 
dětskou sedačku.*



Systém Start-Stop, který dokáže
automaticky vypnout motor, využijete

například při čekání na semaforech
nebo za jízdy v kolonách. Po sešlápnutí

spojkového pedálu se motor opět
automaticky nastartuje. Řidič může 

systém deaktivovat tlačítkem 
na středové konzole. Snížení zátěže 

motoru a hospodárnější provoz přináší 
i funkce rekuperace, která umožňuje 

efektivním způsobem využívat 
pohybovou energii automobilu k dobíjení 

akumulátoru.

Vozy řady GreenLine jsou výsledkem 
našeho úsilí neustále snižovat emise CO2. 
Díky moder ním technickým řešením Vám 
tak můžeme nabídnout mimořádnou 
ohleduplnost k život nímu prostředí i jízdní 
komfort. ŠKODA Rapid GreenLine je 
poháněna dieselovým motorem 1,6 TDI CR 
DPF/66 kW, s nímž dosahuje kombinované 
spotřeby paliva pouhých 3,8 l/100 km při 
emisích CO2 99 g/km. Verzi GreenLine 
snadno identifi kujete podle originální 
plaketky na masce chladiče. 

Plaketka 
GreenLine se 
nachází také 
na zádi vozu 

ve spodní části 
pátých dveří. 

Vůz může být vybaven 
i 15" koly z lehké slitiny 
Carme. Pro verzi GreenLine 
jsou tato kola dodávána 
s pneumatikami s nízkým 
valivým odporem.

Standardní výbavou 
jsou 15" ocelová kola 
s dvoubarevnými kryty, 
určenými exkluzivně 
pro verzi GreenLine, 
a pneumatiky 185/60 R15 
s nízkým valivým odporem.

Na ochranu životního prostředí myslí snad každý táta.



Celkový dojem 
z vozu výrazně 
ovlivňují 17" kola 
z lehké slitiny Ray 
v lesklém černém 
designu, která 
spojují eleganci 
se sportovním 
nádechem.

Vůz je dodáván s atraktivním 
interiérem Dynamic, 
s přístrojovou deskou zdobenou 
dekorační lištou Piano Black, 
nebo na přání Piano White. 
Ve stylovém interiéru na Vás 
dále čekají sportovní přední 
sedadla, rádio Swing, 
tříramenný kožený volant 
a další doplňky v kůži jako 
rukojeť řadicí páky a madlo ruční 
brzdy. Nechybí ani kryty pedálů 
z ušlechtilé oceli.

S akčním modelem ŠKODA Rapid StylePLUS 
se budete ještě více těšit na každou jízdu. 
Vůz nabízí jak originální designové doplňky, 
tak i řadu praktických či komfortních prvků. 
Ke standardní výbavě patří mimo jiné 
nízkoenergetické xenonové světlomety 
stejně jako mlhové světlomety s Corner 
funkcí a denním svícením. Příď zdobí 
černá lesklá lišta na předním nárazníku. 
Standardem jsou i vnější zpětná zrcátka 
v černé barvě nebo dekorační lišty 
na bočních dveřích (viz snímek vpravo).

Eleganci a komfort 
vozu v provedení 

StylePLUS zvyšuje 
SunSet. Na pátých 
dveřích nemůžete 

přehlédnout osobité 
doplňky jako černý 

spoiler a černou 
dekorační lištu.

Někdy se táta může zase cítit jako kluk.



Kola z lehké slitiny Ray 7,0J x 17" 
v lesklé černé barvě pro pneumatiky 
215/40 R17.

Kola z lehké slitiny Beam 7,0J x 16" 
v bílé barvě pro pneumatiky 
215/45 R16.

Kola z lehké slitiny Prestige 7,0J x 17" 
v matné černé barvě pro pneumatiky 
215/40 R17.

Kola z lehké slitiny Savio 7,0J x 17" 
v matné černé barvě pro pneumatiky 
215/40 R17.

Na základní střešní nosič můžete 
bezpečně upevnit další nosiče 
a držáky z nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství (nosič jízdního kola, box 
na lyže nebo snowboardy a další).

Pro cesty za zimními radovánkami 
Vám nabízíme třídílnou skládací 

lopatu na sníh včetně praktického 
obalu. Lopata je vyrobena 

z hliníkové slitiny a její hmotnost 
je pouhých 750 g.

Gumová vložka do zavazadlového 
prostoru, kterou můžete jednoduše 
omývat vodou, dokonale ochrání 
čalounění vozu před znečistěním.

Textilní autokoberce nabízené 
ve variantách Prestige (na snímku) 
a Standard Vám pomohou udržet 
interiér vozu v čistotě. Vedle snadné 
údržby vynikají i dlouhou životností.

Při zimních výpravách se 
můžete dostat do situací, 
kdy jsou jediným řešením 
sněhové řetězy. 

Síťový program spolehlivě zabrání posouvání menších věcí, a navíc 
máte přehled, kam jste co uložili.

Prahové lišty, 
černé, účinně 
chrání prahy před 
mechanickým 
poškozením při 
nastupování 
i vystupování 
z vozu.

Všichni, kteří mají 
rádi osobní věci 
po ruce a na svém 
místě, přivítají držák 
mobilního telefonu 
a kabelky.

Vyjímatelná přihrádka do zavazadlového
prostoru se dá využít pro převážení lehčích
předmětů, které pak můžete rychle vyložit
z vozu spolu s ní.



Výbavová verze Elegance je dodávána 
ve dvou barevných variantách. První 
má potahovou látku sedadel v béžové 
barvě a přístrojovou desku stejně jako 
výplně dveří v kombinaci černá Satin/
béžová Stone. Druhou možností jsou 
potahy v černé barvě a přístrojová deska 
i výplně dveří v kombinaci černá Satin/
černá Satin. Obě varianty přicházejí 
s dekorem Silver Brushed, nebo si 
můžete vybrat dekor Piano Black. 
V interiéru je řada chromovaných prvků 
jako lišta na volantu, rámečky ofukovačů 
a další.

Výbavová verze Ambition může mít 
buď potahovou látku sedadel v černé 
barvě a přístrojovou desku s výplněmi 
dveří černá Satin/černá Satin, nebo 
potahy v kombinaci šedá/černá 
a přístrojovou desku stejně jako výplně 
dveří v kombinaci černá Satin/šedá 
Lava. Obě varianty přicházejí s dekorem 
Graphite Metallic. Interiér rovněž zdobí 
chromované prvky jako vnitřní kličky 
dveří a další.



Výbavová verze Active má vždy 
potahovou látku sedadel v kombinaci 
šedá/černá. Přístrojová deska a výplně 
dveří jsou k dispozici buď v barvě černá 
Satin/černá Satin, nebo černá Satin/
šedá Lava.

Pro výbavové verze Elegance a Ambition 
je v nabídce exkluzivní interiér Dynamic 
(standardní výbava akčního modelu 
StylePLUS). Potahovou látku sedadel 
si u něj můžete vybrat v kombinaci 
červená/černá nebo stříbrná/černá. 
Přístrojová deska, obložená dekorem 
Piano Black (na přání Piano White), 
a výplně dveří jsou vždy v provedení 
černá Satin/černá Satin. Podle zvolené 
výbavové verze zdobí interiér množství 
chromovaných doplňků. Součástí 
interiéru jsou mimo jiné sportovní 
sedadla vpředu a kryty pedálů 
z ušlechtilé oceli.



Bílá Candy uni Žlutá Sprint special

Barva Kód barvy Interiér

Černá Šedá Béžová

Bílá Candy uni 9P9P � � � � � 

Žlutá Sprint special F2F2 � � � —

Červená Corrida uni 8T8T � � � � 

Modrá Denim metalíza G0G0 � � � � � �

Bílá Moon metalíza 2Y2Y � � � � � 

Béžová Cappuccino metalíza 4K4K � � � � � �

Červená Rio metalíza 6X6X � � � � � �

Modrá Race metalíza 8X8X � � � � � �

Stříbrná Brilliant metalíza 8E8E � � � �  �

Zelená Rallye metalíza P7P7 � � � � 

Šedá Metal metalíza F6F6 � � � � � �

Černá Magic s perleťovým efektem 1Z1Z � � � � � �

Doporučení pro kombinace barev:

� �  velmi dobrá
�     dobrá
—     nelze objednat

Béžová Cappuccino metalíza

Šedá Metal metalíza

Modrá Race metalíza

Černá Magic s perleťovým efektem

Bílá Moon metalíza*

Stříbrná Brilliant metalíza

Červená Corrida uni

Zelená Rallye metalíza

Modrá Denim metalíza

Červená Rio metalíza

Kola z lehké slitiny Dione 7,0J x 16" 
s pneumatikami 215/45 R16

Ocelová kola 5,0J x 14" s kryty Metis 
a pneumatikami 175/70 R14

Kola z lehké slitiny Camelot 7,0J x 17" 
s pneumatikami 215/40 R17

Kola z lehké slitiny Ray 7,0J x 17"
s pneumatikami 215/40 R17*

Kola z lehké slitiny Antia 7,0J x 16"
s pneumatikami 215/45 R16

Kola z lehké slitiny Carme 6,0J x 15"
s pneumatikami 185/60 R15

Interiér Active 
šedá/černá látka

Interiér Elegance
béžová látka

Interiér Ambition 
šedá/černá látka

Interiér Dynamic* – Ambition, Elegance
stříbrná/černá látka

Interiér Ambition 
černá látka

Interiér Dynamic* – Ambition, Elegance
červená/černá látka

* Mimořádná výbava.

Interiér Elegance 
šedá/černá látka

Ocelová kola 6,0J x 15" s kryty Dakara 
a pneumatikami 185/60 R15

 *  V nabídce od února 2014.

*  Exkluzivně pro akční model StylePLUS.



Dárkové 
předměty

Klíčenka Rapid

Židle outdoor Rapid

Polokošile s dlouhými 
rukávy Rapid

Zápisník Rapid

Všeobecné informace
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Technické údaje

Motor 1,2 MPI/55 kW 1,2 TSI/63 kW 1,2 TSI/77 kW 1,4 TSI/90 kW 1,6 TDI CR DPF/66 kW 1,6 TDI CR DPF/66 kW 
GreenLine 1,6 TDI CR DPF/77 kW

zážehový zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem,

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/1198 4/1197 4/1197 4/1390 4/1598 4/1598 4/1598
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 55/5400 63/4800 77/5000 90/5000 66/4200 66/4200 77/4400
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 112/3750 160/1500–3500 175/1550–4100 200/1500–4000 230/1500–2500 230/1500–2500 250/1500–2500
Exhalační norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Palivo benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 175 183 195 206 184 186 190
Zrychlení 0–100 km/h (s) 13,9 11,8 10,3 9,5 12,0 (12,2) 12,0 10,4
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 8,0/8,1** 6,5/5,9*** 6,9/6,3*** 7,4/6,8*** 5,6/4,8*** (5,6) 4,5 5,6/4,8***
– mimo město ( l/100 km) 4,5/4,6** 4,4/4,3*** 4,6/4,2*** 4,8/4,6*** 3,7/3,4*** (3,9) 3,4 3,7/3,4***
– kombinovaná (l/100 km) 5,8/5,9** 5,1/4,9*** 5,4/5,0*** 5,8/5,4*** 4,4/3,9*** (4,5) 3,8 4,4/3,9***
Emise CO2 (g/km) 134/137** 119/114*** 125/116*** 134/125*** 114/104*** (118) 99 114/104***
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,9 10,9 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 pohon předních kol pohon předních kol
Spojka hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
dvě souosé spojky 

elektrohydraulicky ovládané
hydraulicky ovládaná, jedno-

kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

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

mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost 
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)

1135 1155 1175 1230 1265 (1285) 1263 1265

Užitečná hmotnost 
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Celková hmotnost (kg) 1595 1615 1635 1690 1725 (1745) 1723 1725
Nebrzděný přívěs (max. kg) 560 570 580 610 630 (640) – 630
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 750 900 1100 1200 1200 – 1200

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,294–0,302 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 1,463; 1,457/1,500; 1,494
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 elektrohydraulickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1418/1428
Kola 5,0J x 14"; 6,0J x 15" dle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1014/972
Pneumatiky 175/70 R14; 185/60 R15 dle motorizace 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

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.
 **  Při pohotovostní hmotnosti vozidla s mimořádnou výbavou nad 1090 kg.

 *** Platí pro vůz s paketem Green tec. 
 –  Verze GreeLine není dodávána s tažným zařízením.
 ( ) 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.

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. 

Doživotní záruka mobility 
K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná a příjemná, přispívá mimo 
jiné i produkt Doživotní záruka mobility. V případě závady na Vašem vozidle 
je Vám v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály ŠKODA Assistance 
poskytnut bezplatně příjezd servisního vozidla na místo poruchy, případný 
odtah k nejbližšímu auto rizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby 
i další služby pro posádku vozidla, například přenocování v hotelu, náhradní 
vozidlo či náhradní doprava. Podmín kou platnosti Doživot ní záruky mobility 
je provádění servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních partnerů 
ŠKODA. S každou takto provedenou servisní prohlídkou je Doživotní záruka 
mobility prodloužena o další servisní interval. Veškeré podrobnosti o rozsahu 
a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře, která je součástí každého 
vozu. Informace o Doživotní záruce mobility získáte také u autorizovaných 
servisních partnerů ŠKODA nebo na Infolince ŠKODA 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 vyzvednutí 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 na 4 roky s volbou limitu najetých kilometrů (do 60 000 nebo 
120 000 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. 

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/skoda.cz 
a staňte se fanoušky značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele. 

ŠKODA Finance 
Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných akčních nabídek 
fi nancování, které pro Vás ŠkoFIN připravil ve spolupráci se ŠKODA AUTO. 
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.skofi n.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.



Objednejte si prodlouženou záruku 
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

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.

www.skoda-auto.cz 

Váš prodejce vozů ŠKODA:
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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.

Stáhněte si 
interaktivní katalog 
do svého iPhonu 
nebo iPadu.

/skodacz /skodacz /skodacz

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.


