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Spaţiul nu înseamnă doar formă și dimensiune. Înseamnă, de 
asemenea, emoţia emanată de interiorul noii ŠKODA RAPID 
SPACEBACK. Cu designul său dinamic și linia specifică a 
plafonului, coborând înspre hayon, acest model conferă stil 
oricui i se așează la volan. Șarmul său băieţesc este completat 
de tehnologia sa matură, care adeseori este oferită doar de 
clasele auto superioare. Cu dotările sale de ultimă oră pentru 
conectivitate și siguranţă și cu soluţiile sale ingenioase Simply 
Clever, modelul oferă tot ceea ce este necesar pentru călătorii 
la fel de măreţe ca ambiţiile dumneavoastră.

RAPID SPACEBACK este încă un exemplu pentru pasiunea 
noastră de a fabrica automobile cu un design frumos, care 
să aducă la fel de multă bucurie în călătorii, ca pe vremea 
începuturilor noastre.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA. 

O NOUĂ eXpresie 
a spaŢiULUi





 desiGNUL 
eXTeriOr
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Designul bun este apreciat. Designul excelent naște pasiuni. Cu designul 
său tăios și angular, plus stilul său unic, RAPID SPACEBACK este un 
model atractiv pentru oricine.

secţiUNea frONTaLĂ
Grila radiatorului este integrată 
cursiv între faruri. Grila lată a 
prizelor de aer, cu proiectoare 
de ceață integrate și bandoul 
cromat evidențiat, conferă 
secțiunii frontale o alură aparte. 
Pachetul de dotare superior 
include farurile bi-xenon cu 
lumini de zi cu LED.

OGLiNZiLe eXTeriOare
Luminile de semnalizare 
integrate în carcasele oglinzilor 
exterioare sunt un detaliu 
atractiv și totodată funcțional.

rĂspÂNdiŢi
frUMUseŢe
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pLafONUL paNOraMic
Stilul sportiv al modelului ŠKODA 
SPACEBACK poate fi accentuat și mai 
mult cu plafonul panoramic realizat în 
întregime din sticlă cu tentă închisă, 
care se continuă cu elementul din 
sticlă extins pe hayon.

prOfiLUL
Datorită montanților B și C cu finisaj negru, suprafața 
vitrată a geamurilor laterale pare uniformă și sugerează 
spațiul interior generos. Geamurile SunSet cu tentă 
închisă subliniază eleganța exteriorului și protejează 
pasagerii din spate de soare.

bLOcUriLe OpTice spaTe
Familiara formă C a luminilor este 
caracteristică tuturor modelelor 
ŠKODA.





 desiGNUL 
iNTeriOr
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TOTUL La 
LOcUL pOTriViT
Spaţiul primește o nouă formă estetică la bordul 
modelului RAPID SPACEBACK. Bordul rafinat, 
fără a fi încărcat, poziţionează toate funcţiile la 
locul potrivit, fără să lipsească nimic.

bOrdUL
Forma urmează funcția. Panoul stilat 
de instrumente permite citirea clară 
a informațiilor. Toate comenzile de pe 
bordul elegant și de pe portiera șoferului 
sunt la îndemână și au un aranjament 
practic. Pachetul superior include volanul 
multifuncțional îmbrăcat în piele, care vă 
permite să controlați sistemul radio și 
telefonul.

iLUMiNarea aMbieNTaLĂ
Cu iluminarea ambientală 
estompată, inclusiv iluminarea 
de la nivelul podelei și de la 
mânerele ușilor, interiorul va fi mai 
confortabil și mai plăcut.
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Tapiţeria Și eLeMeNTeLe 
de decOr
Alegeți interiorul care să vă maximizeze 
plăcerea condusului. Vă sunt oferite 
numeroase combinații de tapițerii de 
calitate și elemente de decor, de care 
să vă puteți bucura în interiorul de 
dimensiuni generoase.

scaUNeLe ÎNcĂLZiTe 
Când afară este rece, prietenii 
și familia vor aprecia funcția 
de încălzire a scaunelor din 
spate. Încălzirea poate fi 
reglată cu ajutorul butoanelor 
separate, de pe partea 
din spate a cotierei dintre 
scaunele frontale.
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Veţi fi mereu online, ceea ce înseamnă că veţi avea acces la 
distracţie și informaţii, dar și la asistenţă, dacă este nevoie. 
ŠKODA CONNECT este legătura dumneavoastră cu un univers 
cu posibilităţi nelimitate de comunicare.

pĂsTraţi LeGĂTUra, 
cU ŠkOda cONNecT

ŠkOda cONNecT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online 
furnizează informaţii în timp real către funcţia de navigaţie, iar 
serviciul Care Connect este orientat spre asistenţă și siguranţă, 
permiţându-vă să accesaţi și controlaţi automobilul de la 
distanţă. Oferă, de asemenea, un serviciu de asistenţă pentru 
situaţiile în care aceasta este necesară.

pOZiţia de parcare 
Vedeți unde anume vă este parcată mașina în 
parcările mari. Adresa, ora și data parcării vor fi 
afișate pe telefonul dumneavoastră mobil.

daTe despre cĂLĂTOrii
Salvează informațiile despre călătoriile 
dumneavoastră, precum consumul mediu, 
viteza medie, distanța și durata călătoriei. 
Puteți accesa astfel datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum și o listă 
a tuturor călătoriilor dumneavoastră.
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iNfOrMaŢii ONLiNe diN 
Trafic
Mereu pe cel mai bun drum: 
informațiile actualizate vă oferă 
posibilitatea de a organiza optim 
fiecare călătorie.  
De asemenea, puteți reacționa 
la schimbări, ca de exemplu la 
porțiunile de drum în lucru, la 
accidente sau blocajele din trafic.

sTaŢii de aLiMeNTare 
Puteți afla distanța față 
de cea mai apropiată 
stație de alimentare, 
tipul stației și prețurile 
actuale la combustibil. 
Aceste informații sunt 
afișate în timp real. Tipul 
de combustibil cu care 
funcționează automobilul 
este selectat și afișat 
automat. 

MeTeO
Obțineți cel mai actual 
buletin meteo pentru zona 
în care vă aflați sau pentru 
destinație sau orice alt 
loc, cu previziuni detaliate, 
inclusiv predicții privind 
precipitațiile și avertizări.

apeL de UrGeNŢĂ
Sistemele de conectivitate ale modelului RAPID 
includ și o linie de urgențe. Acest sistem pentru 
situații de urgență poate fi activat apăsând 
butonul roșu de pe plafon. În cazul unei coliziuni, 
apelul de urgență este inițiat automat.



18
c

on
ec

ti
vi

ta
te

aMUNdseN
Sistemul de navigație Amundsen, controlat prin intermediul touchscreen-
ului de 6,5", are două slot-uri pentru carduri SD și un card SD cu hărți 
preinstalate. Este, de asemenea, echipat cu intrări USB/Aux-in
și cu toate funcțiile standard specifice unui sistem radio de top, inclusiv 
sistemul de sunet ŠKODA Surround și Bluetooth. Dispozitivele pot fi chiar 
utilizate pentru a controla meniul mașinii. SmartLink+ și DAB (recepția audio 
digitală) sunt oferite ca dotări opționale.

Automobilul dumneavoastră este centrala 
dumneavoastră de comunicare. Sistemele de 
infotainment vă oferă conectivitate la nivel de vârf, 
astfel încât să puteţi beneficia și la drum de funcţiile 
dispozitivelor dumneavoastră mobile. 

ŠkOda sUrrOUNd
Transformați-vă automobilul într-o sală de concerte. 
Dezvoltat în colaborare cu o marcă de sisteme audio 
de renume, sistemul ŠKODA Surround dispune de 
șase difuzoare. Softul special poate crea adițional 
două difuzoare virtuale în față și în spate. Sistemul are, 
de asemenea, capacitatea de a crea un impresionant 
subwoofer virtual.

rĂMÂNeŢi 
pe recepŢie!
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pentru termenii de utilizare și 
compatibilitatea sistemelor 
SmartLink+.

sMarTLiNk+ 
Cu sistemul SmartLink+ (pachet ŠKODA pentru conectivitate, care 
suportă MirrorLink®, Apple CarPlay și Android Auto), sistemul de 
infotainment al mașinii îi permite șoferului să folosească în siguranță 
telefonul în timp ce conduce. În plus, toate aplicațiile instalate și 
care au certificare pentru utilizarea în siguranță la bordul mașinii 
sunt compatibile cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto. 
Sistemul SmartLink+ include și funcția SmartGate. Cu aceasta 
puteți să vă conectați smartphone-ul la automobil prin WiFi, pentru 
a accesa date interesante despre călătoriile dumneavoastră, precum 
eficiența călătoriei, caracteristicile dinamice sau informații privind 
lucrările de service.*

MyŠkOda app 
Faceți cunoștință cu Paul, 
asistentul interactiv al 
aplicației My ŠKODA 
(momentan disponibil în 

România doar pentru iOS), care vă poate ajuta 
în diferite situații cotidiene. De exemplu, îl 
puteți utiliza pentru a accesa informații despre 
mașina dumneavoastră sau pentru a vă oferi 
o descriere completă a comenzilor, sau a 
semnificației martorilor de la bord, etc. De 
asemenea, Paul vă poate monitoriza agenda, 
dacă doriți acest lucru. Astfel, nu veți uita nicio 
întâlnire, iar asistentul dumneavoastră vă va 
recomanda cum să ajungeți mai bine la locul 
întâlnirii.



siMpLY
     cLeVer
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sUpOrTUL peNTrU biLeTe
Când aveți nevoie să puneți un bilet 
de parcare într-un loc vizibil, aveți la 
dispoziție o soluție simplă. Mașina 
este echipată cu un suport pentru 
bilete, aflat sub parbriz.

spaţiUL 
peNTrU UMbreLĂ
Sub scaunul pasagerului 
din față se află o cutie cu o 
umbrelă originală ŠKODA.

TOrpedOUL
Datorită torpedoului cu capac de pe partea pasagerului din față, 
aveți un loc în care puteți păstra, de exemplu, snack-uri proaspete 
la drum, deoarece acest compartiment poate fi răcit.

TOţi aVeM
secreTeLe NOasTre
Oriunde v-aţi uita, găsiţi dotări și funcţii inteligente, mai 
mici sau mai mari, perfect integrate și pregătite pentru a 
vă fi de folos la nevoie. Iată cum, fiecare călătorie devine 
incitantă și plăcută.
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cOTiera
Cotiera din spate cu suportul integrat 
pentru două băuturi le oferă pasagerilor 
din spate posibilitatea de a se bucura de 
călătorii, savurând ceva bun de băut.

spaţiU peNTrU VesTa 
refLecTOriZaNTĂ
Sub scaunul șoferului se găsește un spațiu 
special, destinat vestei reflectorizante, astfel 
încât aceasta să vă fie mereu rapid la îndemână.



24
s

im
pl

y 
c

le
ve

r

spaţiU 
eLasTic
Spaţiul se extinde. Chiar și în portbagajul modelului RAPID 
SPACEBACK. Sunt disponibile numeroase opţiuni de 
rabatare, extindere, pliere și agăţare, astfel încât mașina să 
se adapteze perfect nevoilor dumneavoastră.

capaciTaTea
Capacitatea portbagajului, de 415 de litri, 
respectiv de 1.380 de litri, disponibilă cu 
scaunele spate rabatate, poziționează 
acest model în vârful clasei sale. Dacă 
este necesar, puteți rabata unul sau două 
spătare, pentru a obține un spațiu și mai 
mare și pentru a dispune, de asemenea, de 
loc de șezut în spate.
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eLeMeNTeLe carGO
Deplasarea nedorită a bagajelor în viraje poate fi 
evitată cu ajutorul elementelor Cargo. Acestea 
constau în două componente din plastic cu 
prindere cu scai, care pot fi păstrate în spațiile 
din pasajele roților când nu sunt folosite.

descHidere  pracTicĂ
La modelele cu cotiera din 
spate rabatabilă, puteți crea o 
deschidere între compartimentul 
pentru pasageri și portbagaj, 
păstrând totuși loc pentru 
pasageri.

seTUL de pLase
Setul de plase previne 
mișcarea obiectelor 
prin portbagaj și vă 
permite să vedeți 
imediat unde anume 
se află lucrurile 
dumneavoastră.
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VOLaNUL
Volanul multifuncțional îmbrăcat 
în piele vă permite să controlați 
sistemul radio și telefonul.

kessY
Mașina poate fi echipată cu KESSY 
(sistemul de acces și pornire fără 
cheie) sau cu versiunea simplificată 
a acestui sistem, numită Easy Start. 
Butonul Start/Stop pentru pornirea 
și oprirea fără cheie a motorului este 
poziționat pe coloana volanului.

cONfOrT Și sTiL

Plăcerea condusului nu înseamnă doar viteze mari. Ci, înseamnă 
și micile detalii care sporesc considerabil confortul. Zi de zi.
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iNsTaLaţia de spĂLare 
a farUriLOr
Sistemul telescopic integrat de spălare 
păstrează farurile perfect curate.

TeMpOMaTUL
Tempomatul menține viteza selectată de 
către șofer și vă permite să creșteți sau să 
reduceți viteza fără a utiliza pedalele.





siGUraNŢĂ
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VĂ ŢiNeM 
spaTeLe 
Siguranţa există cu adevărat, dacă nu mai trebuie să vă 
gândiţi la aceasta. De aceea, RAPID SPACEBACK este 
echipat cu numeroase sisteme de siguranţă și asistenţă, 
care au grijă de dumneavoastră și de cei dragi.

frONT assisT
Folosind radarul din bara de protecție 
frontală, Front Assistant monitorizează 
distanța față de autovehiculul din față și 
răspunde cu un semnal audio/vizual, folosind 
Maxi DOT pentru a avertiza cu privire la 
riscul de coliziune. În cazul în care șoferul nu 
reacționează, sistemul inițiază frânarea în 
vederea minimizării unui posibil impact.

caMera reTrOViZOare 
rear VieW
Aflată în mânerul celei de-a cincea uși, 
această cameră video monitorizează 
spațiul din spatele mașinii și indică 
traiectoria de deplasare în funcție de 
lățimea mașinii. Sistemul de spălare 
integrat optimizează funcționalitatea 
camerei.
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airbaG-UriLe
Alături de airbag-urile 
frontale și airbag-urile 
laterale frontale, airbag-
urile pentru cap, care 
"construiesc" un perete când 
sunt activate, protejează 
pasagerii din față și din spate 
de eventuale răniri la nivelul 
capului.

deTecTOr 
ObOseaLĂ ȘOfer
Detectorul de oboseală 
analizează datele provenite 
de la senzorii direcției servo-
asistate, pentru a identifica 
comportamentul care indică 
oboseala șoferului. Când 
se constată că șoferul este 
obosit, Maxi DOT afișează 
avertizări, recomandându-i 
șoferului să facă o pauză.



perfOrMaNŢe
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peNTrU UN cOTidiaN 
Mai eNerGic

MOTOareLe pe beNZiNĂ
Toate motoarele pe benzină dispun de tehnologia 
TSI, având astfel un caracter deosebit de dinamic. 
Puteți alege dintre versiunile de putere de 70 kW, 
81 kW și 92 kW. 

MOTOareLe dieseL
Motoarele diesel de 66kW și 
85kW garantează funcționarea 
lină, cu un consum excepțional de 
redus de carburant.

Performanţele convingătoare sunt cele care vă oferă putere, 
atunci când aceasta vă este necesară. Gama de motoare 
puternice și totodată economice va satisface așteptările 
variatelor tipuri de șoferi.
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sTarT-sTOp
Acest sistem economisește combustibil 
oprind automat motorul la ralanti, de 
exemplu atunci când așteptați la semafor 
sau când vă deplasați foarte încet în 
ambuteiaje. Iar când apăsați ambreiajul, 
motorul pornește din nou automat. Și 
funcția de recuperare a energiei de frânare 
contribuie la reducerea sarcinii exercitate 
asupra motorului și la funcționarea 
economică. Sistemul acesta permite 
utilizarea eficientă a energiei cinetice a 
mașinii pentru a reîncărca bateria.

TraNsMisii
Dacă preferați însă să vă bucurați de putere absolută 
și de confort, optați pentru transmisia automată 
DSG cu 7 trepte. Cei cărora le place să conducă 
mașina cu o transmisie manuală, le oferim motoare 
cu transmisia manuală cu 5 sau 6 trepte de viteză, 
care permite schimbarea precisă a treptelor, datorită 
curselor scurte ale schimbătorului.



MONTe carLO





40
M

on
te

 c
ar

lo

desiGNUL iNTeriOr
Scaunele sport din față sunt 
îmbrăcate în tapițerie cu 
combinația de culori roșu, 
negru și gri. Cusăturile roșii 
atrag atenția asupra burdufului 
din piele neagră de la 
schimbătorul de viteze. Stilul 
sportiv de la interior este 
amplificat de plafonul interior 
negru. 

ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE CARLO: legendara cursă 
din Monte Carlo întâlnește rafinamentul principatului. Versiunea 
aceasta este caracterizată de numeroase elemente negre 
la interior, care îi conferă un stil unic și o alură neîmblânzită. 
Pregătiţi-vă pentru o viaţă mai puţin obișnuită.

desiGNUL eXTeriOr
Printre elementele negre specifice se numără carcasele 
oglinzilor exterioare, cadrul grilei radiatorului, proiectoarele 
de ceață, spoilerul din față, eleronul, protecțiile negre din 
plastic aplicate pe marginea inferioară a mașinii și difuzorul. 
Versiunea Monte Carlo mai include plafonul panoramic 
realizat în întregime din sticlă cu tentă închisă, care se 
continuă cu elementul din sticlă extins pe hayon.  
Expresia dinamică a mașinii devine și mai pregnantă, cu 
farurile bi-xenon cu lumini de zi cu LED.

rafiNaMeNT 
ÎN fiecare deTaLiU
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praGUriLe
Pragurile portierelor din față cu 

inscripție Monte Carlo au atât rol 
decorativ, cât și de protecție.

JaNTe
Versiunea Monte 
Carlo include jantele 
atractive negre, de 
16" din aliaj, numite 
Italia.

sUpOrTUL 
MULTiMedia
Dispozitivele externe 
pot fi transportate în 
siguranță în suportul 
multimedia, aflat în 
suportul dublu pentru 
băuturi de pe consola 
centrală.

VOLaNUL
Volanul sport multifuncțional 
este acoperit cu piele neagră 
perforată, cu cusături roșii. 
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iNTeriOr acTiVe NeGrU
Tapițerie textilă

iNTeriOr acTiVe NeGrU
Tapițerie textilă

acTiVe Dotarea standard a liniei de echipare Active include 
oglinzile exterioare și mânerele exterioare ale portierelor 
negre, geamuri cu tentă închisă, blocurile optice spate 
închise la culoare, închiderea centralizată, geamurile faţă cu 
acţionare electrică și multe altele.
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iNTeriOr aMbiTiON aLbasTrU
Decor Cool Brushed
Tapițerie textilă

iNTeriOr aMbiTiON aLbasTrU
Decor Cool Brushed
Tapițerie textilă

iNTeriOr aMbiTiON NeGrU
Decor Dark Brushed
Tapițerie textilă 

iNTeriOr aMbiTiON NeGrU
Decor Cool Brushed
Tapițerie textilă bej/piele

aMbiTiON Dotările standard ale liniei de echipare Ambition includ oglinzile exterioare (ajustabile 
electric și încălzite) și mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei, farurile cu lumini 
de zi cu LED, închidere centralizată cu telecomandă, sistem manual de aer condiţionat, 
ajustarea pe înălţime a scaunului șoferului, o umbrelă sub scaunul pasagerului din faţă, 
un compartiment pentru ochelarii de soare, priză de 12V în portbagaj și multe altele.
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iNTeriOr sTYLe beJ
Decor Piano negru
Tapițerie textilă

iNTeriOr sTYLe NeGrU
Decor Piano negru
Tapițerie textilă

iNTeriOr sTYLe beJ
Decor Piano negru
Tapițerie textilă/piele (opțional)

sTYLe Printre dotările standard ale versiunii de echipare Style se numără bandoul 
cromat de pe bara de protecţie din faţă, sticla din spate extinsă pe hayon, 
elementele decorative cromate de la interior, pachetul sumar de piele (volanul, 
nuca și manșonul schimbătorului, levierul frânei de mână), geamurile faţă și 
spate acţionate electric, Maxi DOT, sistemul radio Blues și multe altele. 

iNTeriOr sTYLe NeGrU
Decor Piano negru
Tapițerie textilă/piele (opțional)
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Interiorul Dynamic, disponibil pentru versiunile 
Ambition și Style, include scaunele sport, pachetul 
sumar de piele și pedalierul rafinat, cu clapete din oţel 
inoxidabil. 

dYNaMic

iNTeriOr dYNaMic
Decor Piano negru 
Decor Dark Brushed (opțional)
Scaune sport

iNTeriOr dYNaMic
Decor Piano negru 
Decor Dark Brushed (opțional)
Scaune sport
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Bej (textil/piele) – Style*Active negru (textil)

TapiŢerii
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Dynamic (scaune sport, textil negru) – Ambition*, Style*
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Negru (textil/piele) – Ambition*, Style*

* 
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disponibil până în iunie 2017.

disponibil din septembrie 2017.
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Jante de 14" din oțel cu capace FLAIR Jante de 15" din oțel cu capace COSTA Jante de 15" din oțel cu capace DENTRO Jante de 15" MATONE din aliaj ușor

Jante de 16" EVORA din aliaj ușorJante de 15" MATO din aliaj ușorJante negre de 15" MATONE din aliaj ușor Jante argintii de 16" VIGO din aliaj ușor

JaNTe
pe

rs
on

al
iz

ar
e
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Jante negre de 16" VIGO din aliaj ușor Jante negre de 17" SAVIO din aliaj ușor*Jante de 16" ITALIA din aliaj ușor*

Jante de 17" TRIUS din aliaj ușorJante de 17" CAMELOT din aliaj ușor Jante negre polișate de 17" BLADE din aliaj 
ușor**

pe
rs

on
al

iz
ar

e

Jante negre gloss de 17" SAVIO din aliaj 
ușor**

 * Disponibil exclusiv pentru versiunea Monte Carlo.
 **  Disponibil exclusiv ca parte a pachetului Emotion. 





accesOrii
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prOTecţie scaUNe spaTe
Husa practică pentru banchetă vă 
protejează interiorul de murdărie și 
deteriorare.

ceNTUra de siGUraNţĂ peNTrU cÂiNi 
Dacă unul dintre pasagerii dumneavoastră 
frecvenți este un câine, vă recomandăm să 
vă echipați mașina cu o centură de siguranță 
specială (mărimi S–XL).

scOaTeŢi-VĂ MaȘiNa 
La cUMpĂrĂTUri
Fiecare RAPID SPACEBACK poate fi diferit. Accesoriile 
Originale ŠKODA vă pot transforma automobilul, 
amplificându-i caracterul practic, siguranţa și posibilităţile de 
utilizare, corespunzător planurilor dumneavoastră.
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seTUL de pLase
Setul de plase roșii este un 
accesoriu foarte practic și 
totodată șic. Previne mișcarea 
nedorită a obiectelor în portbagaj.

pLasa de sUb
paNOUL de acOperire 
a pOrTbaGaJULUi
Această plasă este locul potrivit, 
de exemplu, pentru o umbrelă, 
sau pentru orice altceva doriți 
să separați de lucrurile din 
portbagaj.

decOraTiV
capaceLe 
peNTrU VeNTiLe
Cu capacele cu emblema 
ŠKODA pentru 
ventilele roților, mașina 
dumneavoastră va avea un 
aspect rafinat, până la cel 
mai mic detaliu.
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1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 81 kW 1,4 TSI / 92 kW 1,4 TDI CR/66 kW 1,4 TDI/66 kW 1,6 TDI/85 kW

Motor pe benzină 
supraalimentat cu turbină, 
injecție directă

Motor pe benzină 
supraalimentat cu turbină, 
injecție directă

Motor pe benzină 
supraalimentat cu turbină, 
injecție directă

Motor pe benzină 
supraalimentat cu turbină, 
injecție directă

Motor diesel 
supraalimentat cu turbină, 
common rail

Motor diesel supraalimen-
tat cu turbină, common 
rail

Motor diesel 
supraalimentat cu turbină, 
common rail

moToR

Cilindri/Cilindree (cc) 3/999 3/999 3/999 4/1.395 3/1.422 3/1.422 4/1.596

Putere max./rot. (kW/min-1) 70/5.000-5.500 70/5.000-5.500 81/5.000-5.500 92/5.000-6.000 66/3.000-3.250 66/3.000-3.250 85/3.500-4.000

Cuplu max./rot. (Nm/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

Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Combustibilul Benzină, min. RON 95 Benzină, min. RON 95 Benzină, min. RON 95 Benzină, min. RON 95 Motorină Motorină Motorină

PeRfoRmanţe

Viteză maximă (km/h) 184 186 198 205 183 183 198

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

Consum de combustibil 99/100 (l/100 km)

– urban 5,4/5,2* 5,5/5,4* 5,5/5,4* 6,2/6,1* 4,4/4,3* 4,5/4,4* 4,7/4,6*

– extraurban 4,0/3,9* 4,1/4,0* 4,0/3,9* 4,2/4,1* 3,7/3,6* 3,8/3,7* 4,0/3,9*

– mixt 4,5/4,4* 4,6/4,5* 4,6/4,5* 4,9/4,8* 4,0/3,9* 4,0/3,9* 4,2/4,1*

Emisii de CO2 (g/km) 103/101* 107/105* 106/104* 115/113* 105/103* 106/104* 109/107*

Diametru de bracare (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

TRanSmISIe

Tip tracțiune față tracțiune față tracțiune față tracțiune față tracțiune față tracțiune față tracțiune față

Ambreiaj hidraulic, monodisc
dublu ambreiaj coaxial, 
acționat electro-hidraulic

hidraulic, monodisc
dublu ambreiaj coaxial, 
acționat electro-hidraulic

hidraulic, monodisc
dublu ambreiaj coaxial, 
acționat electro-hidraulic

hidraulic, monodisc

Transmisia
manuală cu 5 trepte automată DSG cu 7 

trepte
manuală cu 6 trepte 

automată DSG cu 7 
trepte

manuală cu 5 trepte 
automată DSG cu 7 
trepte

manuală cu 5 trepte 

maSe

Masa proprie – pentru versiunea standard și cu un 
șofer de 75 kg (kg)

1.165 1.199 1.185 1.231 1.239 1.260 1.290

Sarcina utilă – incl. un șofer și dotări adiționale 
(kg)

535 535 535 535 535 535 535

Masa totală (kg) 1.625 1.659 1.645 1.691 1.699 1.720 1.750

Masa maximă remorcabilă fără frâne (kg) 580 590 590 610 610 620 640

Masa maximă remorcabilă cu frâne – 12% (kg) 1.000 1.000 1.100 1.200 1.000 1.000 1.200

Capacitate rezervor combustibil (l) 55 55 55 55 55 55 55

date tehnIce 

 * Date valabile pentru automobilele cu anvelope  185/60 R15 cu rezistenţă redusă la rulare.
 **   Mașina poate fi echipată cu un set de anvelope all-season.  

Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă stă la dispoziţie pentru mai multe informaţii.

 Valorile indicate (cu excepţia celor marcate cu *) sunt valabile pentru modelul standard fără dotări adiţionale.
Toate motoarele dispun de sistemul Start-Stop și de funcţia de recuperare a energiei de frânare.
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specIFIcaŢII  

caroserie  dimensiuni exterioare  

Tip Automobil cu 5 locuri, 5 uși, 2 volume Lungime/lăţime [mm] 4.304/1.706

Coeficientul 
aerodinamic CW 0,306-0,309 (în funcţie de versiunea de motor) Înălţime (mm) 1.459

Șasiu  Ampatament (mm) 2.602

Puntea faţă Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare și bară stabilizatoare Ecartament faţă/spate (mm) - în funcţie de motorizare 1.463; 1.457/1.500; 1.494

Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Garda la sol (mm) 134

Sistem de frânare sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic dimensiuni interioare  

– frâne faţă Frâne cu discuri ventilate interior și etrier cu un singur piston Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1.418/1.428

– frâne spate Frâne cu tambur sau frâne cu discuri, în funcţie de motorizare Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 1.014/980

Direcţia direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic volum portbagaj (max. l)  

Jante 5,0J x 14"; 6,0J x 15" Fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei

Anvelope** 175/70 R14; 185/60 R15 în poziţie verticală/orizontală 415/1.381
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Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

dacĂ v-a FĂcut plĂcere sĂ cItIŢI despre aceastĂ maȘInĂ, 
― ImagInaŢI-vĂ cÂt de mult v-ar plĂcea sĂ o conduceŢI

contactaŢI-ne pentru a programa un drIve test.

NOTă PRIVIND IMAGINILE:
Imaginile din acest catalog (această broșură) sunt utilizate exclusiv în 
scopuri ilustrative și nu fac parte din niciun contract și nu reprezintă 
nicio garanţie. Automobilele de prezentare din faza de prevânzare și 
anumite ilustraţii, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie 
diferite la modelul din producţia de serie și în anumite ţări.  
Pentru detalii exacte privind configuraţia a dotărilor, detaliilor, 
elementelor și caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai 
apropiat distribuitor ŠKODA.


