
SCALA
STYLE 
1,5 TSI 110 kW 7° Automat / CO2 141 g/km

Celková cena

24 031 €

Ceny Cena

SCALA / 1,5 TSI 110 kW 7° Automat 21 790 €
Čierna Magic metalíza 508 €
Disky VOLANS z ľahkej zliatiny 17" 0 €
Béžový 0 €

Celková cena nakonfigurovaného vozidla 24 031 €
Mesačná splátka * 504,17 €
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Vybraná doplnková výbava Cena

Pohodlie a multimédia
Wi-Fi SmartLink a Wi-Fi hotspot 52 €
Elektrické ovládanie piatych dverí 364 €
Sedadlá v kombinácii koža/SUEDIA 818 €

– Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
– Zadná lakťová opierka

Kožený multifunkčný vyhrievaný volant pre DSG 91 €
Dekoratívne prvky Latice Grey 0 €

– Ambientné svietenie - biele

Bezpečnosť a pôžitok z jazdy
Adaptívny tempomat do 210 km/h 408 €

Praktická výbava a príslušenstvo
KESSY so systémom SAFE 0 €

Vybrané služby Cena

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0 €
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Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort
"FRONT ASSIST" - sledovanie odstupu od vpredu idúceho vozidla, vr. City ANB, bez adaptívneho

tempomatu

Prídavné tlmenie vonkajšieho hluku

Maxi DOT

Stredná lakťová opierka vpredu "JUMBOBOX"

Kotúčové brzdy vpredu - Geomet D

Zadné kotúčové brzdy

Elektronický stabilizačný systém ESP

Rozšírená a prediktívne ochrana chodcov

Predné hmlové svetlomety

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel

Lane Assist

Odkladacia sieť pod platom

Osvetlenie batožinového priestoru

Sieť v batožinovom priestore

Zadný stierač Aero s ostrekovačom

Pripomenutie bezpečnostného pásu

Denné tlmené svetlo s asistenčným svetlom a funkciou "coming home"

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Bočné a zadné okná tónované

Start/Stop systém s rekuperáciou

Tretia zadná opierka hlavy

Kontrola tlaku v pneumatikách

Multifunkčná kamera

2 USB-C vpredu a 2 nabíjacie USB-C vzadu

8 reproduktorov

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

SmartLink+

Odkladacia schránka pred spolujazdcom

Bedrové opierky na predných sedadlách, ručne nastaviteľné

Elektrické otv. predných a zadných okien

Vyhrievanie predných sedadiel

Schránka na okuliare

Dáždnik

Slnečná clona s make-up zrkadielkom
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Dvojnový klaksón

Sada na opravu pneumatík

Sada náradia

Automatická regulácia sklonu svetlometov

TOP LED zadné svetlá s animáciou smerovky

Full LED hlavné svetlomety

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadná lakťová opierka

Intervalový spínač stieračov so svetelným/dažďovým senzorom

Chrómový paket

Exteriér
Kľučky a vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla

Tónované čelné sklo

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Pneumatiky 205/50 R17 89V

Sklápateľné, stmavovacie spätné zrkadlá

Interiér
Šedý strop

Nefajčiarske prevedenie

Kožená hlavica riadiacej páky

Úchytné prvky v zavazadlovém prostoru

Vkládané tkané koberce

Lišty a rámčeky ventilácie chrómové

Poťah sedadiel - Suedia/látka

Galéria
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Galéria
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Technické údaje

Vonkajšie rozmery

Dĺžka 4 362 mm

Šírka 1 793 mm

Výška 1 471 mm

Rázvor 2 636 mm

Rozchod kolies vpredu/vzadu 1 531 / 1 516 mm

Priemer otáčania automobilu 10,9 m

Objem batožinového priestoru Min/Max 467 / 1 410 l

Motor, Prevodovka, Elektrická sústava

Druh paliva Benzín

Počet valcov 4

Zdvihový objem 1 498 cm³

Vŕtanie 74 mm

Zdvih 86 mm

Maximálny výkon 110,00 kW

Maximálny krútiaci moment 250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min

Kompresný pomer 10,5 +/- 0,4

Emisná norma Euro 6

Hmotnosti a objemy

Pohotovostná hmotnosť EU - minimálna 1 265 kg

Pohotovostná hmotnosť EU - maximálna 1 355 kg

Celková hmotnosť 1 718 kg

Užitočná hmotnosť s vodičom 518 kg

Zaťaženie strechy 75 kg

Výkon

Maximálna rýchlosť 220 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 8,2 s

Objem palivovej nádrže 50,0 l

WLTP hodnoty podľa zaťaženia motora

Spotreba pri kombinovanom zaťažení 6.2 l/100km

Spotreba pri nízkom zaťažení 8.4 l/100km
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Spotreba pri strednom zaťažení 6.2 l/100km

WLTP consumption high 5.3 l/100km

WLTP consumption extra high 6.2 l/100km

Emisie CO2 pri kombinovanom zaťažení 141 g/km

Emisie CO2 pri nízkom zaťažení 190 g/km

Emisie CO2 pri strednom zaťažení 140 g/km

WLTP emission high 120 g/km

WLTP emission extra high 141 g/km
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Ceny vozidiel

Uvedená ponuka je iba indikatívna a nie je návrhom ( ponukou) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964

Zb., Občianskeho zákonníka. Aktuálnu cenu a špecifikáciu vybraného modelu vám na požiadanie

oznámi váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.

Technické dáta

Vzhľadom k dosiaľ neukončenému procesu typového schvaľovania niektorých vozidiel či

niektorých ich variant nie sú pre niektoré vozidlá či ich varianty k dispozícii hodnoty spotreby

pohonných hmôt a emisií CO2 podľa osvedčenia o schválení typu vozidla. Tieto hodnoty preto

nemôžu byť v tejto chvíli v konfigurátore uvedené. Účelom konfigurátora nie je ponúkať

zobrazované vozidlá na predaj alebo ich propagovať, ale umožniť užívateľom zostaviť si v prostredí

konfigurátoru vozidlo podľa svojich predstáv a želaní. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie,

obráťte sa, prosím, na autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA.

Hodnoty technických dát uvádzaných v aplikácii konfigurátora boli zistené podľa pravidiel a za

podmienok stanovených právnymi a technickými predpismi pre určovanie prevádzkových a

technických údajov motorových vozidiel.

Možnosti financovania

Príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný

prísľub ani ponuku spotrebiteľského úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické

osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta

splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných

partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby

Slovensko s.r.o.

Pre bližšie informácie o možnostiach financovania vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím

stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo

autorizovaného predajcu značky ŠKODA vo vašom okolí.

Uvedené údaje, použité fotografie

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, farieb a technických dát modelov

tu zobrazených a opísaných bez predchádzajúceho upozornenia. Použité obrázky sú ilustračné a

majú len informatívny charakter.

Internet, softvér

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené

použitím tejto prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.
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Ochrana osobných údajov

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. zaručuje všetkým užívateľom svojich internetových prezentácií

ochranu osobných údajov.

Copyright

Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie materiálov a ďalšieho obsahu

je možné len v prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené. Kopírovanie a šírenie obsahu v akejkoľvek

podobe je bez písomného súhlasu autorov nezákonné.

PR NUMBERS NW14KD/GYOQYOQ\MALS7N2, 2019, EU, 1Z1Z, MASGEA4, GPC5PC5,
MAUD9WJ, MSDH4E7, GWL0WL0, GPLHPLH, GPMVPMV, GPD5PD5
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