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KRASNI 
NOVI SVET
Popolnoma nova ŠKODA SCALA je drzen korak za blagovno znamko. Njene 
sofisticirane oblike ustvarjajo presenetljivo igro svetlobe in sence, ki združuje 
brezčasen dizajn s športnim značajem. Njeno dinamično silhueto obdaja praktičen 
duh, s katerim je ta avtomobil popoln partner za vsako življenjsko obdobje. 

SCALA ponuja tudi številne tehnologije, ki so neobičajne v segmentu kompaktnih 
kombilimuzin. Napredni asistenčni sistemi in nova generacija infotainment sistemov 
zagotavljajo varnost na vsaki vožnji brez kompromisov glede zabave.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.





ZUNANJOST
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PRIVOŠČITE VSAKDANJIKU  
ŠPORTNI JOPIČ
Dober dizajn ustreza srcu in glavi. Kot v novi SCALI. Ta 
kompaktna kombilimuzina s športnim duhom predstavlja 
naslednjo fazo oblikovalskega jezika ŠKODA, s poudarkom 
na močni povezavi, ki jo ima ta blagovna znamka s svojo 
tradicijo in zgodovino.

DODATNA OPREMA V 
ČRNI BARVI

Če želite vsakodnevni 
vožnji dodati bolj športen 

in individualen značaj, je 
lahko SCALA opremljena z 
dodatno črno panoramsko 

streho, strešnim spojlerjem, 
razširjenim zadnjim steklom 

čez peta vrata in atraktivnimi 
18-palčnimi aluminijastimi 

litimi platišči Vega Aero, kar 
lahko pomembno vpliva 

na celotno aerodinamično 
zmogljivost avtomobila.

SPREDNJA STRAN 
Prepoznavna zunanjost, na 
primer sprednja maska ali 
ostri žarometi v obliki puščice, 
daje avtomobilu pristen videz 
z močno identiteto. Kristalni 
elementi na žarometih 
nakazujejo na češko tradicijo 
ročne izdelave kristalnega 
stekla in predstavljajo ponosno 
povezavo z izvorom blagovne 
znamke.





AERODINAMIČNOST
Vsak rob, obris in dimenzije avtomobila so ustvarjeni za 
optimizacijo aerodinamičnosti vozila. Všečno ravnotežje med 
njegovo širino in višino zagotavlja varnost in zanesljivost.
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BOČNA STRAN
Karakteristične linije na bočnih straneh avtomobila 
še dodatno povečujejo dinamičnost zasnove 
oblikovalskega jezika ŠKODA. Vtis je še izrazitejši 
z zatemnjenimi stekli SunSet, ki ne poudarjajo le 
atraktivne zunanjosti avtomobila, ampak tudi ščitijo 
potnike na zadnjih sedežih pred sončnimi žarki.

ZADNJA STRAN 
Kot znamenje časti, ime ŠKODA 

ponosno krasi prljažna vrata. To 
izraža samozavest blagovne znamke, 

ki je spremenila svojo filozofijo 
oblikovanja. Pri modelih, opremljenih 
z zatemnjenim steklom, ki se razteza 

preko petih vrat, je del zadnjih luči 
integriran v steklo.



NAJBOLJE OPAŽEN 
         IZ VSEH KOTOV







OBLIKA  
       LUČI
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OSTANITE V  
SREDIŠČU POZORNOSTI
Svetloba ni le osvetlitev. Tudi navdihuje. Z edinstvenimi žarometi in 
ozkimi dolgimi zadnjimi lučmi je avtomobil takoj prepoznaven. 
Kristalna oblika luči z vgrajenimi svetlečimi diodami predstavlja 
popolno povezavo češke tradicije in sodobne tehnologije.

FULL LED ZADNJE LUČI
SCALA ima vodoravno oblikovane 

zadnje luči kjer je že poznana C-oblika 
luči posodobljena s sodobno zasnovo. 
Ta originalni svetlobni podpis spremlja 

popolna funkcionalnost. Najvišja 
različica je opremljena s full LED 

zadnjimi lučmi z animiranimi smerniki 
– prvič v kateremkoli avtomobilu 

znamke ŠKODA. Ti ne nakazujejo 
le smeri zavijanja, ampak dodajajo 

avtomobilu tudi dinamičnost.

FULL LED ŽAROMETI
V najnaprednejši različici so 
v celoti izdelani z LED-
tehnologijo in vključujejo 
funkcijo smerno prilagodljivih 
žarometov. Trak svetlečih 
diod za dnevno vožnjo, ki je 
nameščen v zgornjem delu 
žarometa, daje avtomobilu 
športen značaj.







NOTRANJOST



AKTIVNI INFORMACIJSKI ZASLON 
Aktivni informacijski zaslon prikazuje specifikacije 
računalnika vozila v kombinaciji z drugimi informacijami, 
kot so navigacijski podatki. Izbirate lahko med petimi 
prikazi (prikazan je sodoben prikaz), ki jih upravljate 
z gumbom za prikaz na volanu. Aktivni informacijski 
zaslon v SCALI vključuje 10,25-palčni zaslon – največji v 
segmentu kompaktnih kombilimuzin.
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KAR ŠTEJE,  
JE V NOTRANJOSTI

Vstopanje v notranjost SCALE je prav tako 
impresivno. Dobro opremljeno notranjost 
zaznamujejo elegantni dizajnerski elementi, 
izjemna prostornost in najsodobnejša digitalna 
tehnologija.

AMBIENTALNA OSVETLITEV
Naredite svojo notranjost še prijetnejšo in udobnejšo z belo 
ali rdečo ambientalno osvetlitvijo vzdolž armaturne plošče. 
V vozilih z aktivnim informacijskim zaslonom ta določa tudi 
osvetlitve ozadja.



STIL IN FUNKCIONALNOST
Notranjost SCALE krasijo kakovostni 

materiali in odlična izdelava. 
Več kombinacij oblazinjenja in 
okrasnih elementov omogoča 

individualno prilagoditev avtomobila. 
Poleg atraktivnega dizajna jo krasi 

tudi odlična funkcionalnost. 
Armaturna plošča in obloge na vratih 

imajo posebno mehko površino, 
podobno kristalni strukturi. Ta 

edinstven detajl preprečuje drsenje 
predmetov in bo v prihodnje postal 

del standardne opreme ŠKODA.





POVEZLJIVOST
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ŠKODA CONNECT:  
NA POTI S 
SVETOVNIM 
SPLETOM

Ostanite na zvezi kjerkoli se znajdete. Biti 
popolnoma in stalno povezan pomeni imeti dostop 
do zabave in koristnih informacij. Prav tako ponuja 
24-urno/7-dnevno pomoč na poti. ŠKODA Connect 
so vaša vrata v svet neomejenih komunikacijskih 
možnosti.

PARKIRNA LOKACIJA
Ne glede na to kje se nahajate, si 
lahko natančno ogledate lokacijo 
svojega vozila. ŠKODA Connect 
prikazuje naslov, čas in datum 
parkiranja na vašem telefonu.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE
Ta funkcija vam omogoča, da udobno 
zaklenete ali odklenete svoje vozilo prek 
aplikacije ŠKODA Connect, ne glede na 
to, kje se nahajate. Če na primer pozabite 
zakleniti svoje vozilo, lahko to kjerkoli 
opravite prek svojega pametnega telefona.

ŠKODA CONNECT
Ta vključuje dve kategoriji storitev. Spletni infotainment sistem 
omogoča informacije o stanju prometa v realnem času, Care 
Connect pa je namenjen pomoči in varnosti ter omogoča oddaljen 
dostop in nadzor nad vozilom. 
Nudi tudi asistenčne storitve za vsako situacijo, kjer so te potrebne.
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KLIC V SILI
Klic v sili se sproži samodejno v primeru prometne nezgode. 
Sistem v sili lahko sprožite tudi ročno s pritiskom na rdeči 
gumb, ki se nahaja na strešni konzoli.

SMARTLINK+
S sistemom SmartLink+ (paket ŠKODA Connectivity, ki podpira 
MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) lahko voznik med 
vožnjo preko infotainment sistema varno uporablja mobilni 
telefon. Poleg tega so vse nameščene aplikacije potrjene kot 
varne za uporabo v vozilih in delujejo z MirrorLink®, Apple 
CarPlay ali Android Auto. Sistem SmartLink+ omogoča pošiljanje 
podatkov o vozilu na vaš pametni telefon. Tako pridobite dostop 
do zanimivih informacij o svoji vožnji, na primer o ekonomičnosti 
ali dinamičnosti vožnje ali o servisnih informacijah. (Za pogoje 
uporabe sistema SmartLink+ ter za podatke o združljivosti 
obiščite našo spletno stran.)

TRGOVINA
Zahvaljujoč trgovini, ki je 
dostopna preko infotainment 
sistema, boste lahko kupili 
podatkovne pakete, prenesli 
aplikacije infotainment sistema 
(kot sta Vreme in Novice) ter 
razširili svojo licenco ŠKODA 
Connect neposredno iz svojega 
avtomobila.

SPLETNI PODATKI O 
PROMETU
Posodobljene informacije vam 
dajejo odličen pregled za vsako 
potovanje. 
Prav tako omogočajo, da se 
odzovete na nove razmere, 
kot so dela na cesti, prometne 
nezgode in prometni zastoji. 
Lokalne informacije o nevarnosti 
vas bodo opozorile v primeru 
kakršnih koli neugodnosti na 
poti, kot so težavne razmere ali 
omejena vidljivost.

APLIKACIJE INFOTAINMENT 
SISTEMA
Aplikacije infotainment sistema 
izboljšujejo izkušnjo povezljivosti 
v vozilu. Te aplikacije bodo 
v trgovini na voljo za prenos 
prek infotainment sistema. 
Aplikacija Vreme vam na primer 
omogoča podrobno vremensko 
poročilo za trenutno lokacijo 
ali kjerkoli drugje. Aplikacije 
infotainment sistema bodo 
redno posodobljene in s časom 
bo na voljo vedno več aplikacij.





SIMPLY  
CLEVER
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AVTOMOBIL 
Z IQ-JEM
SCALA je opremljena z vrsto rešitev Simply Clever, s katerimi lahko lažje 
obvladujete svoje potrebe. Od nakladanja prtljažnika ali zlaganja vlečne 
kljuke do prilagajanja notranjosti za pridobivanje prostora za manjše 
in večje predmete, te premišljene funkcije odpravljajo glavobol pred 
potovanjem.

PREDAL ZA 
SHRANJEVANJE 

DEŽNIKA
Praktičen predal z 

originalnim dežnikom 
ŠKODA se nahaja 

v voznikovih vratih. 
Omogoča odtekanje 

vode, da notranjost vozila 
ostane suha.

VLEČNA NAPRAVA
SCALA je opremljena 

z zložljivo vlečno 
napravo z električnim 
proženjem. Gumb se 

nahaja v prtljažniku.

ELEKTRIČNO KRMILJENA PETA VRATA
Vrata se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb 

daljinskega upravljalnika ali na gumb na voznikovih 
vratih, kar je še posebej ugodno v slabem vremenu. 

Raven odpiranja vrat lahko prilagodite v skladu s 
svojimi potrebami. Tudi na petih vratih je gumb za 

njihovo zapiranje.

POKLOPNO NASLONJALO
Poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža vozilu 

zagotavlja še večjo prilagodljivost in omogoča 
prevažanje predmetov neobičajnih dimenzij.
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DVOJNO DNO 
Dvojno dno zniža dno 

prtljažnika na raven 
nakladanja, da lahko lažje 

obvladujete prtljago. Poleg 
tega zagotavlja diskreten 

prostor za shranjevanje.

STRGALO ZA LED
Strgalo za led je nameščeno 
na pokrovčku rezervoarja za 
gorivo in ga lahko uporabite 
tudi za merjenje globine 
profila pnevmatik.

PREDALI V SPREDNJIH VRATIH
V prostornem predalu v vratih najdete držalo za 1,5-litrsko plastenko in gumijasti trak. V 
ta predal lahko namestite tudi koš za odpadke.

POSODA ZA TEKOČINO ZA PRANJE STEKEL
Pri dolivanju tekočine za pranje stekel ne boste nikoli polili 
niti ene kapljice. Posoda za tekočino za pranje stekel ni le 
lahkodostopna, ampak ima tudi vgrajen lijak.





PRTLJAŽNIK
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PREPROSTO 
PAKIRANJE

Ne premišljajte, kaj boste ali česa ne boste vzeli s seboj. 
Kapaciteta prtljažnega prostora znaša 467 litrov in 1.410 
litrov, če podrete zadnje sedeže, s čimer je to vozilo v samem 
vrhu svojega razreda. Poleg tega je na voljo veliko možnosti 
za pritrditev prtljage, da ta ostane na svojem mestu in ne 
poškoduje avtomobila.

DVOJNO DNO PRTLJAŽNEGA 
PROSTORA

Talno oblogo prtljažnika lahko obrnete 
z elegantno tkaninasto stranjo navzgor, 
če ne prevažate ničesar, kar bi umazalo 

vozilo, in jo po potrebi preprosto 
obrnete na pralno gumijasto stran.

PROGRAM MREŽ
Ena vodoravna in dve navpični mreži 
povečujejo prilagodljivost prtljažnika in 
trdno varujejo tovor.

MREŽA POD POLICO PRTLJAŽNIKA 
Mreža pod polico prtljažnika je lahko varen prostor za 
shranjevanje stvari, ki jih ne želite prevažati skupaj z drugo 
prtljago v prtljažniku.

KLJUKICE
Robustne kljukice za obešanje lajšajo prevažanje prtljage in zagotavljajo 
večjo varnost.







UDOBJE



OGREVANI SEDEŽI/USB
V hladnem vremenu bodo vaši prijatelji in družinski člani navdušeni nad 
ogrevanjem zadnjih sedežev, ki se lahko regulira s posebnimi upravljalnimi 
elementi na zadnji strani sprednjega sredinskega naslona za roke. Dve 
USB-C-vtičnici omogočata univerzalno polnjenje mobilnih telefonov.
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POTOVALNO 
UDOBJE
Notranjost SCALE nudi raznovrstno udobje. Pametni detajli, kot 
so vtičnice za polnjenje in sofisticirani infotainment sistemi z 
GPS-om, lajšajo vožnjo. To je najvišja raven udobja v tem razredu.



TEMPOMAT
Na voljo sta praktični tempomat ali aktivni tempomat do 
210 km/h (glejte poglavje o varnosti).

ZLOŽLJIVA OGLEDALA
Zunanja električna vzvratna ogledala se samodejno poklopijo, 
ko zaklenete vozilo, da se ne poškodujejo.

KESSY
Avtomobil s sistemom KESSY (Keyless Entry, Start and exit 
System) ali z enostavnejšo različico Easy Start je na volanskem 
stebru opremljen z gumbom Start/Stop.

PHONE BOX/USB
SCALA je opremljena z večjim predalom za mobilni telefon, ki ojača signal mobilnega telefona in obenem brezžično polni 
vaš telefon med vožnjo. Ta predal ni le enostavno dostopen, ampak je primeren tudi za naprave z velikim zaslonom. Dve 
USB-C-vtičnici na sredinski konzoli omogočata enostavno priključitev zunanjih naprav brez zaščitnih ključev ali adapterjev.
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FUNKCIJE OGREVANJA  
Funkcija ogrevanja vetrobranskega 
stekla, ki hitro očisti zaledenelo 
ali zarošeno steklo, in ogrevanja 
večfunkcijskega volana se upravlja prek 
infotainment sistema.

ELEKTRIČNO NASTAVLJIV 
VOZNIKOV SEDEŽ  
Za najboljši občutek za volanom 
vam ponujamo električno nastavljiv 
voznikov sedež.

ZVOČNI SISTEM ŠKODA 
Uživajte v popolni jasnosti zvoka, naj 
bo to glasba ali izgovorjena beseda, z 
zvočnim sistemom, ki so ga za model 
SCALA razvili v družbi ŠKODA. 
Sistem vključuje deset zvočnikov, 
vključno z osrednjim zvočnikom v 
armaturni plošči in globokotonskim 
zvočnikom v prtljažniku. 
Poleg ostalih funkcij se lahko zvok 
s pomočjo profilov Vsi, Spredaj in 
Voznik prilagodi glede na število 
potnikov in glede na njihov položaj v 
avtomobilu. 
Sistem ponuja skupno izhodno moč 
405 W.
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9,2-PALČNI INFOTAINMENT SISTEM AMUNDSEN
Atraktivni dizajn dopolnjuje odlična funkcionalnost.
Nova generacija infotainment sistemov je opremljena z zaslonom, ki se nahaja 
na armaturni plošči neposredno v voznikovem vidnem polju. Pod zaslonom je 
ergonomičen naslon za zapestje za udobno upravljanje sistema. Sistem ne ponuja le 
običajnega upravljanja na dotik, ampak tudi upravljanje z gestami.



VARNOST
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VARUJEMO 
VAŠ HRBET

Odpravite se na vsako avanturo s popolnim zaupanjem. 
Nova SCALA je opremljena s številnimi asistenčnimi 
sistemi, ki vas podpirajo pri vožnji ali parkiranju in celo 
preprečujejo trčenje.

SIDE ASSIST 
Side Assist s pomočjo radarskih senzorjev v zadnjem odbijaču nadzira področje pred in za avtomobilom. 
Na razdalji do 70 m zaznava druga vozila in tudi manj zaznavne predmete, kot so kolesarji. Sistem upošteva 
hitrost in oddaljenost vozil v okolici in z optičnimi ali zvočnimi signali po potrebi ustrezno opozori voznika.
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OPOZORILO NA OVIRO -
REAR TRAFFIC ALERT

Ta sistem, ki je del sistema Side 
Assist, vam pomaga pri vzvratni 

vožnji s parkirnega mesta v 
slabi vidljivosti. Pri tem lahko 

samodejno aktivira tudi zavore, če 
zazna nevarnost.

MANEVRIRNA ASISTENCA - 
MANOEUVRE ASSIST

Ta sistem s pomočjo senzorjev 
asistenčnega sistema za parkiranje 
ponuja zaščito pred ovirami znotraj 

vozne razdalje avtomobila (pri hitrosti 
do 10 km/h). Če zazna oviro, sistem 

na podlagi razdalje do ovire in hitrosti 
avtomobila sproži zaviranje v sili.
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PARKIRNI SENZORJI 
Parkiranje SCALE je 
enostavnejše in varnejše s 
parkirnimi senzorji v sprednjem 
in zadnjem odbijaču, ki 
spremljajo oddaljenost vozila 
od ovir.

PARKIRNA ASISTENCA - 
PARK ASSIST 
Olajšajte si zapleteno parkiranje 
vozila v ozke parkirne prostore 
s sistemom parkirne asistence. 
Ta samodejno izbere ustrezno 
parkirno mesto med vzdolžno 
ali prečno parkiranimi vozili.
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OPOZARJANJE NA NEVARNOST NALETA S PREDVIDLJIVO ZAŠČITO PEŠCEV
Opozarjanje ob nevarnosti naleta deluje s pomočjo radarske naprave v sprednji maski in je zasnovano za vzdrževanje varne 
razdalje do spredaj vozečih vozil, vključno s funkcijo zaviranja v sili. SCALA je opremljena z opozarjanjem ob nevarnosti 
naleta, ki ga dopolnjuje zaščita pešcev, ki voznika opozori na pešce z zvočnim/optičnim signalom in nežnim zaviranjem.
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SAMODEJNO 
UPRAVLJANJE LUČI
Samodejno upravljanje 
luči samodejno vklopi 
in izklopi nezasenčene 
žaromete in s tem 
poveča udobje in 
varnost v prometu.

AKTIVNI TEMPOMAT 
- ACC 
Ta asistenčni sistem, 
ki deluje do hitrosti 210 
km/h, uporablja radarsko 
napravo v sprednji maski 
in poleg svoje osnovne 
funkcije nadzora hitrosti 
vožnje vzdržuje varno 
razdaljo do spredaj 
vozečih vozil.
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LANE ASSIST 
Sistem preprečuje nenadzorovane nenadne menjave 
voznega pasu, ki so lahko posledica utrujenosti in so 
pogost vzrok hudih prometnih nesreč.
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SKRITI 
VARNOSTNIKI
V morebitnih nevarnih okoliščinah pri katerih voznik 
ne more vplivati na izid, prevzamejo pomembno 
vlogo sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti, kot 
so varnostne zračne blazine. Vaše vozilo je lahko 
opremljeno največ z devetimi.

SPREDNJE VARNOSTNE ZRAČNE BLAZINE
Medtem ko je voznikova varnostna blazina 

nameščena v sredini volana, je varnostna 
blazina pred sopotnikom vgrajena v armaturno 
ploščo. To je po potrebi mogoče izključiti, če na 

sopotnikov sedež namestite otroški sedež.

VARNOSTNE BLAZINE 
ZA ZAŠČITO GLAVE

Ob aktiviranju varnostne 
blazine za zaščito glave 

oblikujejo steno, ki varuje 
potnike spredaj in zadaj 
pred poškodbami glave.
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VARNOSTNA BLAZINA ZA ZAŠČITO KOLEN
Ta varnostna blazina, ki je nameščena pod volanskim 
drogom, zaščiti voznikova kolena in goleni.

STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE SPREDAJ IN ZADAJ
Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj varujejo 
medenico in prsni koš voznika ter drugih potnikov ob 
bočnem trku.



ZMOGLJIVOST
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ZMOGLJIVI, VENDAR 
NE DIRKAŠKI

Tih, prilagodljiv, zanesljiv in ekonomičen – tako 
je mogoče opisati vsakega od motorjev, ki so 
na voljo za novo SCALO. Ne glede na to, ali 
izberete bencinski ali dizelski motor, bo vaša 
SCALA vedno živahna kombilimuzina.

MOTORJI
Naša ponudba vključuje 70kW*, 85kW in 110kW bencinske motorje 
z odličnim pospeškom in velikim navorom in 85kW dizelski motor 
z izjemno nizko porabo goriva. Odvisno od izbranega motorja so na 
voljo 5-stopenjski ročni, 6-stopenjski ročni in 7-stopenjski smodejni 
menjalnik DSG.

* Motor bo na voljo kasneje.



UPRAVLJANJE MENJALNIKA DSG
7-stopenjski samodejni menjalnik lahko upravljate s 
pomočjo obvolanskih prestavnih ročic.

IZBIRA NAČINA VOŽNJE
Izbira načina vožnje se aktivira z gumbom na sredinski konzoli 
in ponuja štiri načine vožnje Eco, Normal, Sport in Individual. 
Če je vozilo opremljeno z nižjim podvozjem, ki se fino prilagaja s 
sistemom za športno uravnavanje podvozja, lahko z izbiro načina 
vožnje izbirate med načinoma Sport in Normal.







PRILAGODITEV  
           PO MERI
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ACTIVE Standardna oprema različice Active vključuje zunanja ogledala (električno 
nastavljiva) vratne kljuke in odbijače v barvi karoserije, kromiran okvir sprednje 
rešetke, LED dnevne luči, kromirane notranje vratne ročaje, daljinsko centralno 
zaklepanje, črno-beli zaslon Maxi DOT, 6,5-palčni infotainment sistem Swing, 
dve USB-C vtičnici in veliko drugega.

NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Oblazinjenje: tkanina
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NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Oblazinjenje: tkanina

STRUKTURIRANO SIVI OKRASNI ELEMENTI/ 
HOTSTAMPING ČRNA
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NOTRANJOST AMBITION RDEČA
Oblazinjenje: tkanina

AMBITION Standardna oprema različice Ambition vključuje meglenke, Jumbo BOX, predal za dežnik, 
vključno z dežnikom ŠKODA, predale za shranjevanje pod sprednjimi sedež, odlagalna žepa na 
notranji strani sprednjih naslonjal, dvopodročno klimatsko napravo Climatronic, prednja sedeža 
z nastavljivo ledveno oporo, 12-V vtičnico v prtljažniku in veliko drugega.
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OKRASNI ELEMENTI S ČRNIMI PIKAMI/  
HOTSTAMPING RDEČA

SREBRNI HAPTIČNI OKRASNI ELEMENTI/ 
HOTSTAMPING ČRNA

STRUKTURIRANO ČRNI OKRASNI ELEMENTI/ 
HOTSTAMPING ČRNA

NOTRANJOST AMBITION RDEČA
Oblazinjenje: tkanina
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NOTRANJOST STYLE ČRNA 
Oblazinjenje iz tkanine/Suedia

STYLE Standardna oprema različice Style vključuje FULL LED zadnje in sprednje luči, 
usnjen volan in prestavno ročico, tekstilne talne preproge, Easy Start, 8-palčni 
infotainment sistem Bolero, vključno s SmartLinkom+ in Bluetoothom ter 
veliko drugega.
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MREŽNO SIVI OKRASNI ELEMENTI/ 
HOTSTAMPING BAKER

ŠČETKANO BEŽ OKRASNI ELEMENTI/  
HOTSTAMPING KROM

ŠČETKANO BAKRENI OKRASNI ELEMENTI/  
HOTSTAMPING KROM

NOTRANJOST STYLE ČRNA 
Oblazinjenje iz tkanine/Suedia
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NOTRANJOST STYLE DYNAMIC
Oblazinjenje iz tkanine/Suedia

DYNAMIC Paket Dynamic, ki je na voljo za različici Ambition in 
Style kot dodatna oprema, vključuje športne sedeže, 
večfunkcijski športni volan, elegantne pokrove stopalk 
iz nerjavečega jekla in strop v črni barvi.
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OKRASNI ELEMENTI S ČRNIMI PIKAMI/HOTSTAMPING RDEČA

(za različico Ambition)

SREBRNI HAPTIČNI OKRASNI ELEMENTI/HOTSTAMPING ČRNA 

(za različico Ambition)

OKRASNI ELEMENTI S ČRNIMI PIKAMI/HOTSTAMPING KROM

(za različico Style)

NOTRANJOST STYLE DYNAMIC 
Oblazinjenje iz tkanine/Suedia
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Na voljo v drugi polovici oktobra 2019.
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Na voljo v drugi polovici avgusta 2019.
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PLATIŠČA

Aluminijasta platišča, VEGA AERO, 
črna/siva polirana, 18"

Aluminijasta platišča, HOEDUS AERO, 
črna/siva polirana, 16"

Aluminijasta platišča, VEGA, 18"

Aluminijasta platišča, ORION, 16"

Aluminijasta platišča, SIRIUS, 18"

Aluminijasta platišča, ALARIS, 16"



73
In

di
vi

du
al

iz
ac

ija

Aluminijasta platišča, PROPUS AERO, 
črna/siva polirana, 17"

Jeklena platišča, s pokrovi TECTON, 16"

Aluminijasta platišča, VOLANS, 17"

Jeklena platišča, s pokrovi HERMES, 15"

Aluminijasta platišča, STRATOS, 17"





DODATNA  
  OPREMA
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IZDELANO PRI ŠKODI, 
VAŠA ZASNOVA

Dodatna oprema niso le modni dodatki. Z originalno 
dodatno opremo ŠKODA lahko preoblikujete svoj 
avtomobil z razširitvijo njegove praktičnosti, varnosti in 
namena ter ga prilagodite svojim specifičnim potrebam.

PAMETNO DRŽALO – OBEŠALNIK ZA OBLAČILA
Obešalnik za oblačila, ki se namesti na vzglavnik sprednjih 
sedežev, je izredno praktičen pripomoček zlasti za tiste, ki 
se vozite v službo v obleki.

PAMETNO DRŽALO – MULTIMEDIJSKO DRŽALO
Držalo za zunanjo napravo, ki se lahko namesti tudi na 
vzglavnik sprednjih sedežev, je odličen pripomoček za 
potnike na zadnjih sedežih.

PAMETNO DRŽALO – KAVELJ 
Torbicam ali nahrbtniku ni treba zasedati prostora 
na zadnjih sedežih. Obesite jih na pametno držalo s 
kavljem, ki se pritrdi na vzglavnik sprednjih sedežev.

VARNOSTNI PAS ZA PSA
Če vas v vozilu običajno spremlja pes, vam priporočamo, da svoje 
vozilo opremite s posebnim varnostnim pasom (velikosti S–XL).

ZAŠČITNA PREVLEKA ZA ZADNJE SEDEŽE
Praktična prevleka varuje notranjost vašega 
vozila pred umazanijo ali poškodbami.
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TEKSTILNE TALNE 
PREPROGE 
PRESTIGE – BAKER 
Visokokakovostne 
tekstilne talne 
preproge z obrobo 
v videzu bakra 
odlično dopolnjujejo 
notranjost z 
okrasnimi elementi iz 
ščetkanega bakra.

UNIVERZALNE 
TALNE PREPROGE 
– RDEČE 
Z gumijastimi talnimi 
preprogami bo 
notranjost vašega 
avtomobila čista. 
Lahko jih preprosto 
odstranite in stresete 
ali obrišete.

PRTLJAŽNIK ZA KOLO
Prtljažnik za kolo z 

zaklepanjem lahko varno 
pritrdite na osnovni strešni 

nosilec.
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PLATIŠČA

Aluminijasta platišča, BLADE, 
srebrna kovinska, 18"

Aluminijasta platišča, MESSA, 
srebrna kovinska, 17"

Aluminijasta platišča, BLADE,  
antracitna kovinska, 18"

Aluminijasta platišča, MESSA,  
antracitna kovinska, 17"

Aluminijasta platišča, BLADE,  
mat črna, kovinska, 18"

Aluminijasta platišča, MESSA, 
črna kovinska, 17"
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SERVIS ŠKODA
Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj je najbolje, da svoje vozilo 
zaupate pooblaščenemu servisu za vozila ŠKODA.

Zagotavljamo najboljšo kakovost.

Za strokovno vzdrževanje vašega vozila je potrebna 
najsodobnejša tehnologija. Vsi pooblaščeni servisi za 
vozila ŠKODA imajo na voljo specialno orodje in vrhunske 
diagnostične sisteme. Samo tako lahko ob upoštevanju 
tehničnih postopkov, ki jih predpisuje proizvajalec, 
zagotavljata brezhibno delovanje in zanesljivost vašega 
vozila.

Naši sodelavci se izpopolnjujejo po programih proizvajalca.

Ker imajo nova vozila vse več zahtevne tehnologije, je tudi 
nivo znanja, ki ga morajo imeti zaposleni na pooblaščenem 
servisu, ustrezno višji. Prav zato se redno izpopolnjujejo po 
programih, ki jih predpisuje proizvajalec, tako da so stalno 
seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki so pomembne za 
njihovo delo.

Filozofija družbe ŠKODA: pošten in transparenten odnos 
do strank.

Že pri pripravi delovnega naloga je strokovno in prijazno 
svetovanje stranki enako pomembno kot skrbnost in 
natančnost, s katero opravimo servisna dela. Interno stalno 
preverjamo kakovost opravljenih storitev. 

Obsežna ponudba servisnih storitev:

› Servisni pregledi

Da bi zagotovili dolgoročno brezhibno delovanje svojega 
vozila in ohranili veljavnost jamstev in Asistence ŠKODA, 
morate na pooblaščenem servisu ŠKODA opravljati redne 
servisne preglede.

› Karoserijska in ličarska dela

Poškodbe na karoseriji in barvni prevleki, ki so nastale pri 
prometni nesreči, bodo na vašem pooblaščenem servisu za 
vozila ŠKODA z uporabo Originalnih delov ŠKODA odpravili 
na strokoven način v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih 
je posredoval proizvajalec. To ni pomembno le zaradi vaše 
varnosti, temveč je bistvenega pomena tudi za brezhibno 
delovanje in ohranjanje vrednosti vašega vozila.

› Nadomestno vozilo

Na pooblaščenem servisu za vozila ŠKODA se lahko za 
čas popravila ali vzdrževanja dogovorite za uporabo 
nadomestnega vozila.

› Prevzem in predaja vozila pri stranki

Če svojega vozila ne morete sami pripeljati na servis, se z 
izbranim pooblaščenim servisom ŠKODA dogovorite, da 
bodo vozilo prevzeli na domu in vam ga po opravljenem 
delu tudi pripeljali nazaj. Naštete možnosti so le del široke  
ponudbe servisnih storitev za vozila ŠKODA, ki pa se po 
posameznih državah razlikujejo. Za podrobne informacije 
o obsegu in pogojih servisnih storitev se obrnite na izbrani 
pooblaščeni servis ŠKODA.

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA ŠKODA

Ponudba Originalne dopolnilne opreme ŠKODA obsega 
varne otroške sedeže, strešne nosilce, aluminijasta platišča, 
svetlobne zastore in še veliko drugega. Za podrobnejše 
informacije o celotni izbiri Originalne dopolnilne opreme 
ŠKODA se obrnite na pooblaščeni servis za vozila ŠKODA.

ORIGINALNI DELI ŠKODA

Varnost

Originalni deli ŠKODA so identični delom, ki jih uporabljajo 
pri serijski  proizvodnji vozil. Uporaba vrhunskih materialov 
in tehnologij zagotavlja varno in brezskrbno vožnjo.

Redna oskrba z deli

ŠKODA Auto vključuje obsežno ponudbo avtomobilskih delov 
in opreme, ki se uporabljajo pri serijski izdelavi vozil. Oskrba 
z originalnimi deli ŠKODA je zagotovljena tudi po zaključku 
serijske proizvodnje nekega modela.

Dolga življenjska doba

Vrhunski materiali in najsodobnejša tehnologija pri proizvodnji 
Originalnih delov ŠKODA so zagotovilo za maksimalno 
zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

Ohranjanje okolja

Ponudba Originalnih delov ŠKODA prav tako vključuje 
nadomestne dele, ki imajo manjši vpliv na onesnaževanje okolja 
glede izpustov CO2, odvečne toplote in onesnaževanja vode.

SPLETNA STRAN

S pomočjo natančnih opisov in fotografij vseh naših modelov 
se boste na spletni strani www.skoda.si lažje odločili za vozilo, 
ki vam najbolj ustreza.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA vam zagotavlja 
hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan in v 

vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na 
kraju samem, tako da bo vaša ŠKODA za vožnjo pripravljena 
v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo 
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim 
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo 
skrbeli za vaše vozilo ŠKODA.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA velja za celo 
življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim 
servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu 
ŠKODA v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in 
Servisno knjižico.

ŠKODA FINANČNE STORITVE

Nakup vozila ŠKODA je preprostejši, kot si predstavljate. Za 
vas smo pripravili različne možnosti financiranja v obliki kredita 
ali leasinga, nudimo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Pri tem 
ni pomembno, ali boste svojo ŠKODO uporabljali v privatne 
ali v službene namene: v obeh primerih vam lahko ponudimo 
finančni načrt po meri. Finančni partner avtomobilske znamke 
ŠKODA v Sloveniji je skupina Porsche Finance Group Slovenia. 
Naj vam pooblaščeni partner ŠKODA predstavi neobvezujoče 
možnosti financiranja in zavarovanja na enem mestu. Pripravil 
vam bo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

STORITEV  VOZNI PARK ŠKODA

Storitve trgovanja med podjetji B2B fleet oz. vozni park 
ŠKODA so namenjene strankam z različnimi potrebami. 
Našo ugodno ponudbo predstavljajo avtomobili ŠKODA, 
ki jih odlikujejo neprekosljiva prostornost, dolgotrajna 
kakovost, varnost ter minimalni celotni stroški lastništva. Več 
informacij o naših izdelkih in storitvah najdete na spletni strani                                       
www.skodavoznipark.si

Splošne informacije
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1.0 TSI/85 kW 1.5 TSI/110 kW 1.6 TDI/85 kW 1.6 TDI/85 kW

Bencinski motor s turbopolnilnikom,  
neposredni sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s turbopolnilnikom,  
neposredni sistem za vbrizgavanje

Dizelski motor s turbopolnilnikom,  
sistem za vbrizgavanje s skupnim vodom

Dizelski motor s turbopolnilnikom,  
sistem za vbrizgavanje s skupnim vodom

MOTORJI

Število valjev/prostornina (cm3) 3/999 4/1,498 4/1,598 4/1,598

Največja moč/št. obratov (kW/min-1) 85/5,000–5,500 110/5,000–6,000 85/3,250–4,000 85/3,250–4,000

Največji navor/št. obratov (Nm/min-1) 200/2,000–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,250 250/1,500–3,250

Air pollution regula Uredba o onesnaževanju zraka tion EU6AG EU6AG EU6BG EU6BG

Gorivo Bencin, RON 95 Bencin, RON min. 95 Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 201 219 201 200

Pospešek 0–100 km/h (s) 9.8 8.2 10.1 10.3

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja 6.4 6.4 5.1 4.9

– izven mesta 4.2 4.2 3.6 3.7

– kombinirana 5.0 5.0 4.2 4.1

Emisije CO2 (g/km) 113 113 108 108

Premer obračalnega kroga (m) 10.9 10.9 10.9 10.9

PRENOS
MOČI          

Vrsta Pogon na sprednji kolesi Pogon na sprednji kolesi Pogon na sprednji kolesi Pogon na sprednji kolesi

Sklopka Enojna hidravlična suholamelna sklopka
Dvojna koaksialna sklopka, 
električno-hidravlično delovanje Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Dvojna koaksialna sklopka, 
električno-hidravlično delovanje

Menjalnik 6-stopenjski ročni 7-stopenjski samodejni DSG 6-stopenjski ročni 7-stopenjski samodejni DSG

MASA

Masa praznega vozila – pri standardnem modelu  
s 75 kg težkim voznikom (kg) 1,240 1,265 1,324 1,339

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno  
opremo (kg) 375–575 378–582 375–577 375–577

Skupna masa (kg)* 1,668–1,765 1,718–1,815 1,760–1,864 1,774–1,878

Priklopna obremenitev – prikolica brez zavor (maks. kg) 620 620 650 660

Priklopna obremenitev – prikolica z zavorami – 12 % (največ kg) 1,200 1,250 1,250 1,250

Prostornina rezervoarja (l) 50 50 50 50
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*  V odvisnosti od opreme.
**  Vozilo se lahko opremi s kompletom pnevmatik za vse letne čase.

Za več informacij pokličite pooblaščenega partnerja ŠKODA.

Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja energije.

Emisije in poraba goriva v novih vozilih so izmerjene v skladu z novim pravnim postopkom za 
določanje porabe in emisij motornih vozil (WLTP). V skladu z veljavno zakonodajo so ponovno 
izračunane ter navedene v tem katalogu v skladu s standardom evropskega voznega cikla 
(NEDC).

TEHNIČNI PODATKI  
SCALA
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DODATNE SPECIFIKACIJE

Karoserija Zunanje dimenzije

Vrsta 5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka Dolžina/širina (mm) 4,362/1,793

Količnik zračnega upora Cw 0,303–0,306, odvisno od različice motorja Višina (mm) 1,471

Podvozje Medosna razdalja (mm) 2,649

Sprednja os Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem Kolotek spredaj/zadaj (mm) 1,531/1,516

Zadnja prema Ročična os s spojno povezavo Odmik do tal (mm) 134

Zavorni sistem Hidravlični dvokrožni diagonalni vezni zavorni sistem z vakuumsko podporo Notranje dimenzije

– Sprednje zavore Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in s plavajočim enobatnim zavornim sistemom Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm) 1,439/1,425

– Zadnje zavore Bobnaste zavore; lahko tudi kolutne zavore, odvisno od motorja Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm) 1,031/982

Krmiljenje Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in elektromehansko servopodporo Prostornina prtljažnika (največ l)

Platišča 6.0J x 15«; 6.0J x 16«, odvisno od različice motorja Brez rezervne pnevmatike, s spuščenimi naslonjali

Pnevmatike** 195/65 R15; 195/60 R16, odvisno od različice motorja zadnjih sedežev - pokončno/dol 467/1,410



ČE STE UŽIVALI V BRANJU, 
BOSTE V VOŽNJI ŠE BOLJ.

POKLIČITE NAS IN SE DOGOVORITE 
ZA TESTNO VOŽNJO

ŠKODA Slovenijawww.skoda.si 

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične 
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si 
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo 
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od 
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih 
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora. 
Papir je mogoče 100-odstotno reciklirati. 
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Sestavni del kataloga je tudi priloga s tehničnimi podatki, ki vsebuje okoljske informacije v skladu  z določili Uredbe o 
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo 
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.

Katalog s tehničnimi podatki je na voljo tudi na spletni strani www.skoda.si 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kombinirana poraba goriva: 5,0-4,1 l/100km 

Emisije CO2: 113-108 g/km

ŠKODA Slovenija




