NEKAD NEPĀRSTĀJ SĀKT KO JAUNU

ŠKODA SCALA
Dabas gāzes dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija
6MAN

Dabas gāzes dzinēji

Jauda kW / Zs

-

19 480 €

21 450 €

23 350 €

17 560 €

18 340 €
19 170 €

21 130 €

22 960 €

20 790 €

22 790 €

24 580 €

6MAN

20 970 €

23 480 €

24 760 €

7DSG

22 600 €

24 600 €

26 390 €

Transmisija
5MAN
6MAN
7DSG

20 020 €

TSI – benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
DSG – divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana (Direct -Shift Gearbox); Direct-Shift Gearbox)
MAN - manuālā pārnesumkārba
TSI G-TEC - G-TEC CNG ir dzinējs, kas darbojas ar saspiestu dabas gāzi, kurai ir augstāks enerģijas saturs nekā benzīnam vai dīzeļdegvielai. Tas ir lētāks un tīrāks degvielas
veids, kas nodrošina to pašu nobraukuma distanci. Transportlīdzeklis, kas darbojas ar CNG, ir tikpat ātri un viegli uzpildāms kā benzīna vai dīzeļmotora transportlīdzeklis
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Dzinējs
Degviela

CNG / benzīns

benzīns

benzīns

benzīns

6-p. man.

5-p. man.

6-p. man. (7-p. aut.DSG)

6-p. man. (7-p. aut.DSG)

Jauda, kW/Zs
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0 - 100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP,
l/100 km
Co₂ izmeši kombinētie WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju
min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papild
aprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm, kg
Garums / platums / augstums, mm

4362 / 1793 / 1469
(1497 ar navigācijas iekārtu);
Monte Carlo 1472
(ar navigācijas iekārtu 1500)

Apgriešanās diametrs, m
Garenbāze, mm
Klīrenss, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez
rezerves riteņa, ar nolaistām aizmugurējo
sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

9 l + 13,8 kg CNG

4362 / 1793 / 1471
(1486 ar slikto ceļu piekari,
1456 ar sporta piekari)

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:

PAPILDAPRĪKOJUMS

KAMPANA.SKODA.LV

DROŠĪBA UN VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS
Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari
Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rind + proaktīvā aizsardzības sistēma
"Crew Protect Assist" ar avārijas bremzēšanu, priekšējo drošības jostu priekšlaicīgu
spriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu
Vadītāja ceļgalu drošības spilvens
Trīspunktu drošības jostas priekšējiem sēdekļiem ar regulējumu augstumu
Trīspunktu drošības jostas aizmugurē
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem (integrēti galvas balsti sp
orta sēdeklu gadījumā)
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja
bremzēšanas kontroli MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV,
pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu XDS+, hidraulisko
bremžu asistentu HBA, stūrēšanas palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu RBS,
elektronisko bremzēšanas stabilitātes sistēmu ESBS, atkārtotas sadursmes novēršanas
sistēmu MKB, piekabes stabilitātes kontroli TSA
Riepu spiediena kontrole TPM+
Elektroniskais imobilaizers
Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām
Braukšanas uzsākšanas asistents "Hill Hold Control" ar pretatpakaļripošanas funkciju.
Standartā ar DSG pārnesumkārbu
FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas
un bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju uzraudzības un aizsardzības
sistēma
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents
DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma
Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību +
2 centrālās salokāmas atslēgas
EASY LIGHT ASSIST - Gaismas kontroles sistēma kopā ar gaismas sensoru uzrauga
dienasgaismas līmeni un automātiski ieslēdz tuvo gaismu vai dienas gaismu, ja
nepieciešams
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos un ar lietus sensoru
AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana;
pieejams ar PW0
LED lukturi Basic: LED tuvās gaismas, halogēna tālās gaismas,
LED dienas gaismas lukturi
Pilnie LED lukturi: tuvās gaismas, tālās gaismas un dienas gaitas gaismas, AFS
(adaptīvā priekšējo lukturu sistēma - gaismas automātiski pielāgojas ātrumam un
apstākļiem) Nav pieejams ar PW2 un PSA
Basic LED aizmugures lukturi, bremžu lukturi un aizmugures miglas lukturi
Pilnie LED aizmugurējie lukturi: LED gaismekļi virsbūves un bagāžas nodalījuma durvīm,
bremžu lukturi, atpakaļgaitas lukturi, dinamiskie virzienrādītāji, aizmugurējie virzienrādītāji
ar integrētu animētu graﬁku
Priekšējie miglas lukturi
Priekšējie miglas lukturi ar CORNER funkciju. Nav pieejams ar PSA
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Centrālā atslēga ar tālvadību
EASY START - dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogu
KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas
sistēma
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs
Elektriskie logu pacēlāji aizmugures durvīs

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods

PE4

480 €

480 €

480 €

80 €

80 €

80 €

50 €

50 €

50 €

4UP

9P9
UG1

80 €

PC4

PVA
EM1
7AL

240 €

4L6
PN4

200 €

PW0

940 €

8VM

180 €

PW1
PW2

200 €
330 €

180 €

120 €

3A2
Kods
PD3
PD5

4R4

220 €

220 €
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KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi ar integrētiem
virzienrādītājiem
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos
Divspieķu ādas stūre
Multifunkcionāla stūre ar radio un telefona vadība
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, tikai ar DSG
pārnesumkārbu. Pieejams ar PHB
Apsildāma multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību.
Pieejams ar PHB; Ambition PLE + PC5 pieejams ar PD5
Apsildāma divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, tikai ar
DSG pārnesumkārbu. Pieejams ar PHB; Ambition PLG + PC5 pieejams ar PD5
Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību
Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību,
tikai ar DSG pārnesumkārbu
Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību;
Ambition PLM + PC5 pieejams ar Pd5
Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību,
tikai ar DSG pārnesumkārbu; Ambition PLP + PC5 pieejams ar PD5
3 spieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību
Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību;
PLR + PC5 pieejams ar PD5
Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio
un telefona vadību. Pieejams tikai ar DSG pārnesumkārbu
Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu
pārslēdzējiem, radio un telefona vadību. Pieejams tikai ar DSG pārnesumkārbu; Ambition
PLR + PC5 pieejams ar PD5
Gaisa kondicionieris
CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrole
Ātruma ierobežotājs (ļauj iestatīt ātruma ierobežojumu no 30 km / h līdz 210 km / h)
Kruīza kontrole
Adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h
Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori
Atpakaļskata kamera, aktivizējas ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu un tiek raidīta
informācijas un izklaides displejā
Apsildāms vējstikls. Pieejams ar PHB
Ziemas pakotne - priekšējo sēdekļu apsilde, apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
Aizmugurējo sēdekļu apsilde. Nav pieejams ar 4GX
Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējie stikli
SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs
Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana.
Pieejams ar 7X1/7X2/7X5. Nav pieejams ar CNG dzinēju
Vadītāja sēdekļa manuāla augstuma regulācija

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods

6XK
PLA
PLC
PLI

200 €

200 €

100 €

100 €

PLE

140 €

140 €

PLG

240 €

240 €

PLK
PLN

130 €
220 €

130 €
220 €

PLM

140 €

140 €

PLP

360 €

360 €

200 €

PLR

140 €

PLS

100 €

PLT

240 €

PHE
PHB
8T9
8T6
PC5
7X1
7X2
KA1

540 €
190 €
370 €
690 €

430 €
370 €
690 €
280 €

430 €

430 €

330 €
280 €

330 €
280 €

210 €

210 €

210 €
170 €

4GX
PWP
PWR

170 €

170 €

170 €

4KF

160 €

160 €

160 €

PE 7

390 €

390 €
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KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Abu priekšējo sēdekļu manuāla augstuma regulācija
Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, elektriski regulējams gurnu balsts.
Tikai ar WBA. Nav iespējams ar PKT/PHI
2 lasīšanas lampas aizmugurē
Priekšējie saules sargi ar spogulīšiem
Izgaismots cimdu nodalījums ar dzesēšanas funkciju
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs
Briļļu turētājs griestos
Tekstila grīdas paklāji salona priekšā un aizmugurē
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40
Aizmugurējais rokubalsts ar diviem dzērienu turētājiem
Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne. Nav pieejams ar WBA, PKT,
WL0 un PWA
Bagāžas nodalījuma pakete: āķi iepirkuma maisiņiem, 4 stiprinājuma cilpas,
apgaismojums
Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma
Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni
2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem.
USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa
Digitālais displeja panelis "Virtual Cockpit" 10,25 " krāsu displejs ar dažādiem displeja
proﬁliem (Classic, Extended, Modern, Basic, SportLine plus Sport). Pieejams ar Bolero
RAF radio. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
MAXI DOT info sistēma
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju
Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)
Bagāžas nodalījumu atdalošs siets
Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs
Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem un atkritumu tvertne durvju kabatā.
Nav pieejams ar WL0, PWA, PHI un WBA
12 V rozete bagāžas nodalījumā
Simply Clever Package: durvju malu aizsardzības sistema, atvilktnes zem priekšējiem
sēdekļiem, 12 V rozete bagāžas nodalījumā.Pieejams ar WBA.
Simply Clever Package: durvju malu aizsardzības sistema, atvilktnes zem priekšējiem
sēdekļiem, 12 V rozete bagāžas nodalījumā, planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem.
Nav pieejams ar WBA
Family Package Ambition: durvju malu aizsardzības sistema un divpusējais gumijas/tekstila
bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams ar HK/LI.
Family Package Elegance: durvju malu aizsardzības sistema un divpusējais gumijas/
tekstila bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams ar CB.
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs viduskonsolē
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks, piesmēķētājs un mobilās ierīces turētājs
viduskonsolē
DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma
"SPORT CHASSIS CONTROL" - sporta šasija (-15mm) ar pielāgojamu balstiekārtu.
"DRIVE MODE SELECT" - braukšanas režīma izvēles sistēma. Nav pieejams ar PZP
un CNG dzinēju.
Dzinēja un ātrumkārbas plastikāta papildus aizsargs. Nav pieejams ar PSP/PJU/PJW/PJV.
Nav pieejams ar CNG dzinēju.
Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
Sakabes āķa sagatave. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
Nolokāms sakabes āķis. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods
3L3
7P4
PWA

7N2
0TD

70 €
440 €

50 €

3KF
PHI

440 €

440 €

50 €
130 €
100 €

100 €

160 €

160 €

160 €

60 €

60 €
50 €
530 €

60 €
50 €
530 €

60 €
50 €
530 €

3CX
6SJ
PKT

120 €
50 €

120 €
50 €
110 €

120 €
50 €
110 €

120 €
50 €

PB2
WS0

25 €
180 €

180 €

180 €

WSA

200 €

200 €

WF0

200 €

PKK
PK 5
6E3
PKR
KN2
9S0

100 €
160 €

9S5
8M1

WF2

200 €
30 €
30 €

30 €
30 €

30 €
30 €

PSR
PSP

110 €
540 €

110 €
540 €

110 €
540 €

PZP

140 €

140 €

160 €
190 €
890 €

160 €
190 €
890 €

9JC
9JH

3GD
PKZ
PK0
7L6

30 €

160 €
190 €
890 €

160 €
190 €
890 €
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IZKLAIDES UN KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMAS
SWING radio - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB pieslēgvietas
un 4 skaļruņi priekšā
BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB pieslēgvietas,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB. Tikai ar RA4 vai 9WJ
AMUNDSEN navigācijas sistēma - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB, Online radio. Pieejams ar RA4/9WJ un YOY,
nav pieejams ar CNG dzinēju.
AMUNDSEN navigācijas sistēma - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB, virtuālais displejs, Online radio. Pieejams ar RA4/9WJ
un YOY, nav pieejams ar CNG dzinēju.
4 skaļruņu audio sistēma aizmugurē
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi (savienojums ar ārējo antenu ar LTE)
SmartLink+ funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, viedierīču
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā
Wireless Smart Link atbasta tikai Apple CarPlay, viedierīces savienojumu nodrošina
WiFi hotspot

Kods

DAB - digitālā radio uztvērējs
Ārkārtas zvana funkcija
CARE CONNECT 1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu
attālināti, automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības
dienestu nepieciešamības gadījumā
Izklaises un informācijas sistēma - INFOTAINMENT ONLINE un CARE CONNECT
1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, automašīnas
tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu
nepieciešamības gadījumā. Pieejams ar navigācijas sistēmu RAK
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu
Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu
DIZAINS UN INTERJERS
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
Hromēts radiatora restes ietvars
Frame of radiator grille in shiny black
Hroma detaļas un pārnesumu un rokas bremzes svirām un ap gaisa izvadiem
Hromēts sānu logu ietvars
Melni logu ietvari sānos
Roof spoiler in black
Front and rear bumper in Monte Carlo design
Rear diﬀuser painted black
Door sill covers painted black
Door sills with model name
Alumīnija pedāļu uzlikas
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm
Active melna auduma salona apdare
Ambition melna auduma salona apdare
Auduma/Suedia salona apdare
Sportseats Monte Carlo in red/black, seat covers artiﬁcial leather/fabric
Melni salona griesti. Piejams ar CB/CG/EX
Suedia / ādas salona apdare. Tikai ar PMB/PMT un QQ1/QQ4.
Nav iespējams ar WBA/PKT/PHI
Energy Blue krāsojums
Steel Grey vai Candy White speciālais krāsojums
Metāliskās krāsas
Speciālais krāsojums Velvet Red (K1K1)
Grained Grey dekoratīvie salona elementi
Grained Black dekoratīvie salona elementi
Copper Brushed dekoratīvie salona elementi
Dekoratīvā paneļa apdare "Carbon" + hroma dekoratīvās līstes

QV3
NZ4
YOQ

Dekoratīvā paneļa apdare "Silver Haptic" + spīdīgi melnas dekoratīvās līstes.
Pieejams ar RAK/WBA/QQ1/QQ4
Dekoratīvā paneļa apdare "Black dots" + sarkanas dekoratīvās līstes +
balts interjera LED apgaismojums QQ1

RAF

170 €

170 €

RAN

1 120 €

950 €

950 €

RAK

1 400 €

1 280 €

1 280 €

8RM
PT0
PT1
RA4

150 €

150 €

300 €
180 €

300 €
180 €

300 €

300 €

9WJ

230 €

230 €

60 €

60 €

0€

0€

0€

360 €

360 €

360 €

360 €

0€

0€

0€

YOY

EA4
EA9
Kods
6FF

4ZP

VF2
0NA
0PC

0€

6NC
WL0

SPE
MET
EXC

90 €
870 €
0€
300 €
460 €
820 €

0€
300 €
460 €
820 €

0€
300 €
460 €
820 €

0€
300 €
460 €
820 €

5ML
PMJ
PMT

0€

240 €
0€
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Kods
PMV

220 €

QQ1
QQ2
QQ4
WBA

480 €

220 €
220 €
220 €
550 €

Emotion paka: pagarināts bagāžas nodalījuma stikls, panorāmas stikla jumts, pilni LED
priekšējie un aizmugurējie lukturi, priekšējie miglas lukturi, dinamiskie virzienrādītāji
aizmugurē, melns spoileris aizmugurē, sānu spoguļu korpusi melnā krāsā

PSA

1 790 €

1 030 €

DISKI UN RIEPAS
16'' tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām TECTON un vasaras riepām 205/55 R16
16" vieglmetāla diski ORION ar vasaras riepām 205/55 R16
16" vieglmetāla diski ALARIS ar vasaras riepām 205/55 R16
16" vieglmetāla diski HOEDUS AERO BLACK ar vasaras riepām 205/55 R16
17" vieglmetāla diski STRATOS ar vasaras riepām 205/50 R17

Kods
PJF
P06
P04
P08
PJP

560 €
560 €
760 €
1 060 €

0€
200 €
500 €

200 €
500 €

P14

1 060 €

500 €

500 €

P16
P18
PJW
PJV

1 260 €
1 060 €

700 €
500 €

700 €
500 €

1 050 €
1 240 €

1 050 €
1 240 €

DIZAINS UN INTERJERS
Dekoratīvā paneļa apdare "Latice Grey" + vara dekoratīvās līstes + balts interjera LED
apgaismojums QQ1
AMBIENTE LIGHT - Balts interjera LED apgaismojums
AMBIENTE LIGHT - Vara krāsas interjera LED apgaismojums
AMBIENTE LIGHT - Sarkans interjera LED apgaismojums
Dinamiskā sporta pakete: sporta priekšējie sēdekļi ar auduma /Suedia apdari, alumīnija
pedāļu uzlikas, sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ,dekoratīvais paneļa apdare
"Black dots" (Elegance), balts interjera LED apgaismojums, melni salona griesti.
Pieejams tikai ar interjeru EX + PMB

17" vieglmetāla diski VOLANS ar vasaras riepām 205/50 R17
17" vieglmetāla diski VOLANS MONTE CARLO ar vasaras riepām 205/50 R17
17" vieglmetāla diski PROPUS AERO BLACK ar vasaras riepām 205/50 R17
17" vieglmetāla diski PROPUS AERO ar vasaras riepām 205/50 R17
18" vieglmetāla diski VEGA ar vasaras riepām 205/45 R18; nav pieejams ar CNG dzinēju
18" vieglmetāla diski VEGA AERO BLACK ar vasaras riepām 205/45 R18; nav pieejams
ar CNG dzinēju
18" vieglmetāla diski VEGA Monte Carlo ar vasaras riepām 205/45 R18; nav
pieejams ar CNG dzinēju
Avārijas rezerves ritenis, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti
un ir ievērojami šaurāks par standarta automašīnas riteni. (Aizstāj riepu remontkomplektu)

standartaprīkojums

nav pieejams

PJY

0€

0€

640 €

PJA

Monte Carlo - reģistrēta tirdzniecības marka Monaco Brands

PIEŠĶIR IKDIENAI
SPORTISKU PIESKAŅU
Labs dizains ir tāds, kurš patīk ar sirdi un prātu. Gluži kā jaunā SCALA.
Šis kompaktais hečbeks, kas izstaro sportisku garu, pārstāv ŠKODA
dizaina valodas nākamo posmu, uzsverot spēcīgo zīmola saikni ar tā
tradīcijām un vēsturi.

PRIEKŠPUSE
Izteiksmīgas eksterjera
iezīmes, kā priekšējais
radiatora režģis un asās
bultas formas priekšējo
lukturu šķautnes piešķir
automašīnai oriģinālu izskatu
ar spēcīgu identitāti.
Priekšējo lukturu kristāla
līniju elementi atgādina par
zīmola lepnumu, Čehijas
kristālu darināšanas
tradīcijām.

MELNI ELEMENTI
Lai piešķirtu automašīnai vairāk sportiskuma un individualitātes, SCALA iespējams aprīkot ar papildaprīkojumā pieejamo melnu panorāmas stikla jumtu,
jumta spoileri, stiklu, kas stiepjas pāri bagāžas nodalījuma vākam un pievilcīgiem 18&quot; Vega Aero vieglmetāla diskiem, kas var ievērojami
ietekmēt automašīnas aerodinamiskās īpašības.

PALIECIET
STARMEŠU GAISMĀS
Lukturi ne tikai izgaismo ceļu. Tie iedvesmo. Unikālie
priekšējie lukturi un slaidie aizmugurējie lukturi padara
automašīnu nekavējoties atpazīstamu. Kristāla līniju lukturu
dizains ar integrētiem LED lukturiem nodrošina perfektu
čehu kristāla tradīciju un mūsdienu tehnoloģiju kombināciju.
PILNĪBĀ LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Augstākajā aprīkojuma līmenī dominē LED tehnoloģija, ieskaitot
virzienrādītājus. LED dienas gaitas gaismu joslas, kas izvietotas
priekšējo lukuru augšdaļā, piešķir automašīnai sportisku garu.

PILNĪBĀ LED AIZMUGURĒJIE
LUKTURI
SCALA aprīkota ar horizontāla dizaina
aizmugurējiem lukturiem ar ierasto
C izgaismojumu, kas ieguvis mūsdienīgu
akcentu. Šis oriģinālais apgaismojums ir
papildināts arī ar perfektu funkcionalitāti.
Augstākā aprīkojuma līmeņa versijā
pieejama virzienrādītāju animācija - kas ir
pirmā reize, kad attiecīgais risinājums
pieejams kādā no ŠKODA modeļiem.
Tas ne tikai norāda uz to,
kurp grasās nogriezties vadītājs, bet arī
piešķir automašīnai dinamiskāku tēlu.

SKAITĀS TAS,
KAS IR IEKŠPUSĒ

VIRTUĀLAIS KOKPITS
Virtuālajā kokpitā tiek attēlota borta datora informācija līdzās
citai informācijai, kā navigācija. Jūs varat izvēlēties no pieciem
izkārtojumiem (attēlā modern), starp kuriem iespējams
pārslēgties, izmantojot ’’View’’ pogu uz stūres. SCALA
virtuālais kokpits aprīkots ar 10,25” displeju –
lielāko, kāds pieejams kompakto hečbeku segmentā.

Iekāpšana SCALA ir tikpat iespaidīga. Labi
pārdomātais, pārsteidzoši ietilpīgais interjers
ir piepildīts ar mūsdienīga dizaina iezīmēm
un progresīvākajām ciparu tehnoloģijām.

VIDES APGAISMOJUMS
Padariet savu telpu vēl mājīgāku un ērtāku ar baltu vai sarkanu
vides apgaismojumu, kas stiepjas visa priekšējā paneļa garumā.
Automašīnās, kuras aprīkotas ar virtuālo kokpitu,
tas nosaka arī fona izgaismojuma krāsu.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
SCALA interjera apdarē izmantoti kvalitatīvi materiāli, un tas izceļas ar lielisku apdares kvalitāti.
Vairākas polsterējuma un dekoratīvo elementu kombinācijas piešķir automašīnai unikālu personību.
Pievilcīgs dizains ir papildināts ar perfektu funkcionalitāti. Priekšējā, kā arī durvju paneļu apdarē izmantoti īpaši,
mīksti materiāli, kas atgādina kristāla līniju struktūras. Šīs unikālās detaļas var novērst objektu slīdēšanu uz tiem,
un paredzēts, ka nākotnē tās kļūs par tipiskām ŠKODA iezīmēm.

ŠKODA CONNECT :
PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI
Esiet savienoti, lai arī kurp jūs dotos. Būt pilnībā un vienmēr tiešsaistē nozīmē
nepārtrauktu piekļuvi izklaidei un vērtīgai informācijai. Tas nodrošina arī 24/7
atbalstu ceļā. ŠKODA Connect ir jūsu atslēga uz neierobežotām komunikācijas
iespējām.

ĀRKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts
SOS zvans, ja nostrādā jostu
nospriegošanas sistēma. Šī avārijas ziņošanas
sistēma var tikt aktivizēta arī manuāli,
nospiežot sarkano pogu jumta konsolē.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Kamēr tiešsaistes informācija un izklaide
nodrošina reāla laika informāciju navigācijas ierīcei par satiksmi, piemēram, Care Connect
koncentrējas uz palīdzību un drošību, ļaujot attālināti piekļūt un kontrolēt automašīnu.
Risinājums nodrošina arī atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas nepieciešams.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA
Apskatiet precīzu savas
automašīnas atrašanās vietu
no jebkuras vietas.
ŠKODA Connect parāda
jums adresi, laiku un datumu
jūsu mobilajā tālrunī.

AIZSLĒGŠANA UN ATSLĒGŠANA
Attālinātā piekļuve, kas ir vēl viena ŠKODA
Connect funkcija,nodrošina pilnīgi jaunu
veidu, kā kontrolēt jūsu automašīnu,
savstarpēji savienojot to ar viedtālruni.
Piemēram, tā ļauj jums aizslēgt un atslēgt
automašīnu izmantojot aizslēgšanas un
atslēgšanas pakalpojumu, lai arī kur jūs
atrastos.

VEIKALS
Pateicoties veikalam, kuram iespējams piekļūt, izmantojot
informācijas un izklaides sistēmu, jūs varat iegādāties datu
plānus, lejupielādēt informācijas un izklaides lietotnes
(kā Laikapstākļi un Jaunumi), kā arī pagarināt jūsu ŠKODA
Connect licenci, pat atrodoties ceļā.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar
MirrorLink®, Apple CarPlay un Android Auto atbalstu)
automobiļa informācijas un izklaides sistēma ļauj vadītājam
droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt visas uzstādītās
lietotnes, kas ir sertiﬁcētas izmantošanai automobilī
ir savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai
Android Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī SmartGate
funkciju. Tā ļauj jums savienot viedtālruni ar automobili,
izmantojot WiFi, lai piekļūtu interesantai informācijai par jūsu
braucienu, piemēram, degvielas patēriņa datiem, braukšanas
dinamikai vai servisa informācijai.* (Apmeklējiet mūsu
mājaslapu, lai uzzinātu lietošanas noteikumus un SmartLink+
savietojamības informāciju.)

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Aktuāl ā informācija sniedz jums perfektu pārskatu par katru
braucienu. Tas arī ļauj jums reaģēt uz izmainām, piemēram,
ceļu remontiem, negadījumiem un sastrēgumiem. Vietējā
brīdinājumu sistēma brīdinās jūs arī par neērtībām, kuras
var rasties attiecīgajā ceļa posmā, piemēram, par sarežģītiem
apstākļiem vai ierobežotu redzamību.

INFORMĀCIJAS UN
IZKLAIDES LIETOTNES
Informācijas un izklaides lietotnes paplašina jūsu automašīnas
savienojamības pieredzi. Šīs lietotnes ir pieejamas lejupielādei,
izmantojot informācijas un izklaides sistēmu. Jūs varat,
piemēram, saņemt detalizētu pārskatu par laikapstākļiem jūsu
aktuālajā atrašanās vietā vai jebkur citur, pateicoties
Laikapstākļu lietotnei. Sistēma tiek regulāri atjaunināta,
kā arī ar laiku tai tiks pievienots aizvien vairāk lietotņu.

AUTOMAŠĪNA
AR IQ
SCALA ir aprīkota ar virkni Simply Clever risinājumu, kas palīdzēs tikt galā
ar visām jūsu ikdienas vajadzībām. No bagāžas iekraušanas un piekabez āķa
izbīdīšanās līdz interjera pielāgošanai, lai atrastu vietu lielākiem un mazākiem
priekšmetiem - šīs pārdomātās iezīmes novērš jūsu galvassāpes brauciena laikā.

NOLAIŽAMA
ATZVELTNE
Priekšējā pasažiera
sēdekļa nolaižamā
atzveltne piešķir
automašīnai vēl vairāk
pielāgojamības, ļaujot
jums transportēt
objektus, kas ir
neparasti lieli.

PIEKABES ĀĶIS
SCALA ir nolokāms
piekabes āķis ar
elektrisku aktivizāciju.
Slēdzis atrodas bagāžas
nodalījumā.

LIETUSSARGA
NODALĪJUMS
Vadītāja durvīs izvietots
atjautīgs nodalījums ar
oriģinālu ŠKODA
lietussargu. Tas ir
veidots tā, lai mitrums
tiktu aizvadīts
ārpus automašīnas,
saglabājot automašīnas
salonu sausu.

ELEKTRISKS BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKS
Tas atveras un aizveras ar vienkāršu pogas pieskārienu uz
pults vai uz vadītāja durvīm, kas ir īpaši ērti, kad laikapstākļi nav pārāk labvēlīgi. Jūs varat arī pielāgot
bagāžas nodalījuma vāka atvēruma leņķi atbilstoši jūsu vajadzībām. Poga bagāžas nodalījuma
aizvēršanai arī atrodas uz paša vāka.

LEDUS SKRĀPIS
Degvielas tvertnes vākā novietotais ledus skrāpis
var tikt izmantots arī kā riepu
protektora dziļuma mērītājs.

NODALĪJUMI PRIEKŠĒJĀS DURVĪS
Ietilpīgajos priekšējo durvju nodalījumos
jūs atradīsiet 1,5 litru pudeļu turētājus.
Atkritumu tvertnes iespējams ievietot turpat.

LOGU ŠĶIDRUMA TVERTNE
Uzpildot logu šķidrumu, jūs vairs neizliesiet ne pilīti.
Šķidruma tvertne ir ne tikai ērti pieejama,
bet tai ir arī integrēta piltuve.

DUBULTA BAGĀŽAS
NODALĪJUMA GRĪDA
Dubulta bagāžas nodalījuma grīda
ļauj novietot to ielādes malas
augstumā, kas var būt noderīgi
ievietojot bagāžu. Turklāt tas veido
diskrētu nodalījumu zem grīdas.

PAKOJIES
DROŠI

Nedomā divreiz, ko ņemt līdzi un ko nē. Dāsnais bagāžas
nodalījums ar 467 litru ietilpību, kā arī 1 417 litru ietilpību
ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm padara šo
automašīnu par lielāko savā klasē. Turklāt pastāv daudz
veidu, kā parūpēties par to, lai jūsu lietas vienmēr
ir savās vietās un nebojā automašīnu.

ĀĶI
Spēcīgie āķi bagāžas nodalījuma sānos ļauj jums vieglāk
un drošāk transportēt savus iepirkumus.

TĪKLU SISTĒMA
Viens horizontāls un divi vertikāli tīkli paplašina jūsu bagāžas nodalījuma pielietojuma
iespējas, vienlaikus droši nostiprinot objektus.

TĪKLS ZEM PĀRSEGA
Šis tīkls zem bagāžas nodalījuma pārsega var kalpot kā
droša vieta, kur novietot priekšmetus, kurus
nepieciešams pārvadāt atsevišķi no pārējiem.

DIVPUSĒJS
BAGĀŽAS
NODALĪJUMA
PAKLĀJS
Jūs varat izmantot
paklāju ar eleganta
auduma pusi uz augšu,
kad netransportējat
neko tādu, kas var
sasmērēt jūsu
automašīnu, kā arī
apgriežot to otrādi izmantot viegli
mazgājamo gumijas
pusi.

CEĻOJIET
KOMFORTA
KLASĒ

Lari arī ko jums nozīmētu komforts, jūs to noteikti
atradīsiet SCALA. Ceļojiet bez raizēm ar atjautīgām
detaļām, kā izsmalcinātas informācijas un izklaides
sistēmas ar GPS. Citiem vārdiem sakot, nepieredzēts
komforts šajā klasē.

SĒDEKĻU APSILDE / USB
Augstā laikā jūsu draugi un ģimene
novērtēs aizmugurējo sēdekļu apsildi,
ko iespējams regulēt ar atsevišķu vadību
priekšējā elkoņbalsta aizmugurējā daļā.
Divas USB-C pieslēgvietas nodrošina
universālu mobilo ierīču uzlādi.

PHONE BOX / USB
SCALA aprīkota ar palielināto phone
box nodalījumu, kas pastiprina jūsu
mobilās ierīces signālu un vienlaikus
nodrošina tās bezvadu uzlādi brauciena
laikā. Šis nodalījums nav viegli pieejams,
taču tas ir piemērots ierīcēm ar lielu
displeju. Viduskonsolē izvietotās divas
USB-C pieslēgvietas ļauj jums viegli
pievienot jūsu ārējās ierīces bez
nepieciešamības izmantot pārejas un
adapterus.

KESSY
Automašīna, kas aprīkota ar KESSY
(bezatslēgas piekļuves, iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu) vai vienkāršākos aprīkojuma līmeņos ar vienkāršāko
Easy Start funkciju ar Start/Stop pogu uz stūres kolonnas.

NOLOKĀMI SPOGUĻI
Automātiski nolokāmi ārējie sānu spoguļi piebīdās, kad automašīna tiek
aizslēgta, tādējādi aizsargājot tos no bojājumiem.

KRUĪZA KONTROLE
Praktiskā kruīza kontrole vai advancētā adaptīvā kruīža
kontrole darbojas, braucot ar ātrumu līdz 210 km/h
(skatīt drošības sadaļu).

ŠKODA SKAŅAS SISTĒMA
Izbaudiet pilnīgi dzidru skaņu, vai tā būtu mūzika vai runa, skaņas sistēmā,
ko izstrādājusi ŠKODA SCALA modelim. Sistēma aprīkota ar desmit skaļruņiem, ieskaitot centrālo
skaļruni priekšējā panelī un zemo frekvenču skaļruni bagāžas nodalījumā. Citu funkciju vidū ir arī
iespēja pielāgot skaņu atbilstoši tam, cik cilvēku atrodas automašīnā, un kur tie sēž, izmantojot
proﬁlus All (visi), Front (tikai priekšā) un Driver (vadītājs). Iekārta nodrošina kopējo jaudu 405 vati.

ELEKTRISKI VADĀMS VADĪTĀJA SĒDEKLIS
Lai nodrošinātu vislabākās sajūtas sēžot pie stūres,
mēs piedāvājam jums elektriski vadāmu vadītāja
sēdekli.

APSILDES FUNKCIJAS
Vējstikla apsildes funkcija ātri atbrīvo stiklu no ledus vai aizsvīšanas, savukārt
multifunkcionālās stūres apsildes vadība notiek izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

A MUNDSEN 9.2'’ INFORMĀCIJAS UN IZKLAIDES SISTĒMA
Pievilcīgo dizainu papildina perfekta funkcionalitāte. Jaunākās paaudzes informācijas un izklaides sistēmas aprīkotas ar displeju, kas ir
novietots priekšējā paneļa augšpusē vadītāja tiešā redzes lokā. Zem displeja ir izveidots ergonomisks plaukstas balsts, kas noder vadot ekrānu.
Iekārta ne tikai piedāvā ērtu skārienjutīgo vadību, bet arī
žestu kontroli.

MĒS VIENMĒR
BŪSIM AR JUMS

Iesaistieties piedzīvojumos ar pilnīgu pārliecību.
Jaunā SCALA aprīkota ar lielu daudzumu asistentu,
kuri papildina vadītāja braukšanas iemaņas uz ceļa,
palīdzot jums ar parkošanos un pat novēršot sadursmes.

SĀNU ASISTENTS
Sānu asistents izmanto radaru sensorus aizmugurējā bamperā, kas var noteikt citus
transportlīdzekļus un sliktāk nosakāmus objektus, piemēram, velosipēdistus līdz pat 70 m attālumā,
uzraugot apgabalus aiz un blakus automašīnai. Atkarībā no distances un apkārtējo transportlīdzekļu
braukšanas ātruma, sistēma nosaka, vai nepieciešams brīdināt vadītāju.

BRĪDINĀJUMS
PAR SATIKSMI
AIZ AUTOMAŠĪNAS
Šis asistents, kurš pieejams
kā daļa no sānu asistenta
sistēmas, palīdz jums droši
izbraukt atpakaļgaitā no
stāvvietas sliktas redzamības
apstākļos. Nenovēršamas
bīstamības gadījumā
sistēma var pat automātiski
pielietot bremzes.

PARKOŠANĀS
DISTANCES
KONTROLE
SCALA novietošana
stāvvietā ir vieglāka
un drošāka, pateicoties
sensoriem, kas
integrēti priekšējā
un aizmugurējā
bamperā, kas nosaka
distanci starp
automašīnu un
jebkādiem šķēršļiem.

MANEVRĒŠANAS
ASISTENTS
Šī sistēma izmanto parkošanās
asistenta sensorus, lai nodrošinātu
aizsardzību no šķēršļiem,
kas atrodas automašīnas
trajektorijā (pie ātruma līdz
10 km/h). Ja tiek noteikts šķērslis,
balstoties uz distanci līdz tam
un automašīnas ātrumu,
sistēma aktivizē avārijas
bremzēšanu.

PARKOŠANĀS ASISTENTS
Samaziniet raizes, parkojoties ciešās stāvvietās, pateicoties parkošanās
asistentam. Sistēma automātiski izvēlas piemērotu stāvvietu paralēli vai perpendikulāri novietotu
automašīnu rindā.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS AR GĀJĒJU AIZSARDZĪBAS PROGNOZĒŠANU
Priekšējā asistenta sistēma izmanto radara iekārtu, kas integrēta radiatora režģī, un tā ir veidota,
lai uzraudzītu distanci no priekšā braucoša transportlīdzekļa, kā arī aktivizētu avārijas bremzēšanu,
ja nepieciešams. SCALA, kas aprīkota ar priekšējo asistentu, pieejama ar paplašināto sistēmas funkciju gājēju uzvedības prognozēšanu, kas brīdina vadītāju, izmantojot audio/vizuālu signālu, kā arī viegli
piebremzējot.

AUTOMĀTISKO
GAISMU ASISTENTS
Jūsu gaismu asistents
pārslēdzas starp tālajām
un tuvajām gaismām
automātiski, uzlabojot
komfortu un drošību
brauciena laikā.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA
KONTROLE
Papildus pamata kruīza
kontroles funkcijai,
izmantojot radara iekārtu,
kas integrēta radiatora
režģī, asistenta sistēma,
kas darbojas, braucot ar
ātrumu līdz 210 km/h,
notur drošu distanci no
jūsu priekšā braucošiem
transportlīdzekļiem.

JOSLU ASISTENTS
Tagad braukšanas joslu jūsu vietā var noturēt joslu asistents.

SLĒPTIE
MIESASSARGI
Ekstremālās situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi ietekmēt iznākumu,
vadību pārņem pasībās drošības elementi - piemēram, gaisa drošības spilveni.
Jūs varat aprīkot automašīnu ar līdz pat deviņiem

PRIEKŠĒJIE GAISA
DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens
atrodas stūrē, bet pasažiera priekšējā panelī. Ja nepieciešams,
pasažiera gaisa drošības spilvenu
iespējams atslēgt, piemēram,
ja uz priekšējā sēdekļa atrodas
bērnu sēdeklītis.

GALVAS GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Galvas gaisa drošības spilveni, kuri aktivizējoties izveido
&quot;aizkarus&quot; gar logiem, pasargās gan priekšējo,
gan aizmugurējo pasažieru galvas.

CEĻU ZONAS
GAISA
DROŠĪBAS
SPILVENS
Ceļu zonas gaisa
drošības spilvens
atrodas zem stūres
kolonnas, un tas
pasargā vadītāja
ceļus un
apakšstilbus.

PRIEKŠĒJIE UN
AIZMUGURĒJIE SĀNU
GAISA DROŠĪBAS
SPILVENI
Šie četri gaisa drošības
spilveni sānu sadursmes
gadījumā pasargās vadītāja
un pasažieru krūšu daļu.

JAUDĪGS, BET NE RIJĪGS
Kluss, elastīgs, uzticams un ekonomisks - tā var raksturot katru no mūsu dzinējiem,
kas tiek piedāvāti SCALA. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties benzīna vai dīzeļdzinēju,
jūsu SCALA vienmēr uzvedīsies kā veikls hečbeks.

DZINĒJI
Mūsu piedāvājuma klāstā ietilpst 70 kW*, 85 kW
un 110 kW benzīna dzinēji ar lielisku paātrinājumu un
augstu griezes momentu, kā arī 85 kW dīzeļdzinējs ar
pārsteidzoši zemu degvielas patēriņu.
Atkarībā no izvēlētā dzinēja, ir pieejama
manuāla 6 pakāpju transmisija vai 7 pakāpju DSG.

BRAUKŠANAS REŽĪMU IZVĒLE
Ar pogu viduskonsolē aktivizējamā braukšanas
režīmu izvēle piedāvā režīmus Eco, Normal,
Sport un Individual. Ja automašīna ir aprīkota
ar pazeminātu balstiekārtu, tā ir precīzi pielāgota darbībai
ar sporta šasijas kontroli, un jūsu izvēlei braukšanas
režīmu izvēlē pieejami režīmi Sport un Normal.

DSG VADĪBA
Automātisko 7 pakāpju DSG iespējams
ērti vadīt, izmantojot multifunkcionālo stūr.i

ACTIVE

Active versijas pamataprīkojumā iekļauti elektriski vadāmi ārējie sānu spoguļi un durvju
rokturi melnā krāsā, virsbūves krāsas bamperi, hromēts radiatora režģis, tonēti logi, LED
dienas gaitas gaismas, interjera hromētu durvju rokturu izgaismojums, centrālā atslēga
ar tālvadību, melnbalts Maxi Dot, Swing 6,5” informācijas un izklaides sistēmas displejs,
divas USB pieslēgvietas un daudz kas cits.

ACTIVE
BLACK
INTERJERS
Auduma
apdare

ACTIVE
BLACK
INTERJERS
Auduma
apdare

GRAINED GREY DEKORATĪVIE ELEMENTI /
MELNS KARSTSPIEDUMS

AMBITION

Ambition versijas standartaprīkojumā iekļauti virsbūves krāsas ārējie sānu
spoguļi un durvju rokturi, miglas lukturi, Jumbo Box nodalījums, lietussarga
nodalījums ar ŠKODA lietussargu, nodalījumi zem priekšējiem sēdekļiem,
saulesbriļļu turētājs, uzglabāšanas tīkli priekšējo sēdekļu atzveltņu iekšpusē,
manuāls gaisa kondicionieris, priekšējie sēdekļi ar manuāli vadāmu gurnu
atbalstu, 12 V ligzda bagāžas nodalījumā un daudz kas cits.

AMBITION
RED
INTERJERS
Auduma
apdare

AMBITION
RED
INTERJERS
Auduma
apdare

BLACK DOTS DEKORATĪVIE ELEMENTI /
SARKANS KARSTSPIEDUMS

SILVER HAPTIC DEKORATĪVIE ELEMENTI /
MELNS KARSTSPIEDUMS

GRAINED BLACK DEKORATĪVIE ELEMENTI /
MELNS KARSTSPIEDUMS

ELEGANCE

ELEGANCE versijas pamataprīkojumā iekļauti pilnībā LED aizmugurējie lukturi,
ādas stūre, ātrumpārslēga svira un stāvbremzes rokturis, auduma grīdas
paklājiņi, Easy Start, Climatronic divzonu gaisa kondicionieris, Bolero 8’’
informācijas un izklaides sistēmas displejs ieskaitot SmartLink+ un
Bluetooth un daudz kas cits.

ELEGANCE
BLACK
INTERJERS
Auduma/
Suedia apdare

ELEGANCE
BLACK
INTERJERS
Auduma/
Suedia apdare

LATTICE GREY DEKORATĪVIE ELEMENTI /
VARA KARSTSPIEDUMS

BEIGE BRUSHED DEKORATĪVIE ELEMENTI /
HROMA KARSTSPIEDUMS

COPPER BRUSHED DEKORATĪVIE ELEMENTI /
HROMA KARSTSPIEDUMS

DYNAMIC

Dynamic pakete, kas ir pieejama Ambition un Style aprīkojuma līmenī kā
papildaprīkojums, ietver sevī sporta sēdekļus, multifunkcionālu sporta stūri,
nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas un melnus griestus.

STYLE
DYNAMIC
INTERJERS
Auduma/
Suedia apdare

STYLE
DYNAMIC
INTERJERS
Auduma/
Suedia apdare

BLACK DOTS DEKORATĪVIE ELEMENTI /
SARKANS KARSTSPIEDUMS
(Ambition versijai) SILVER HAPTIC

DEKORATĪVIE ELEMENTI /
MELNS KARSTSPIEDUMS
(Ambition versijai) BLACK DOTS DEKORATĪVIE

ELEMENTI /
CHROMA KARSTSPIEDUMS
(Elegance versijai)

Elegance Beige (audums/Suedia)

Elegance Beige
(āda /mākslīgā āda/Suedia)

Elegance Black (audums/Suedia)

Ambition/Elegance Black
(āda/mākslīgā āda/Suedia)

Ambition/Style sporta sēdekļi
(audums/Suedia)

Active Black (audums)

Ambition Red (audums)

Ambition Black (audums)

APDARE

KRĀSA

CANDY WHITE
UNI

MOON WHITE
METALLIC

BRILLIANT SILVER
METALLIC

STEEL GREY
UNI

QUARTZ GREY
METALLIC

CRYSTAL BLACK
METALLIC

VELVET RED
METALLIC

RACE BLUE
METALLIC

ENERGY BLUE
UNI

DISKI
18’’ VEGA AERO melni/sudraba
krāsas pulēti vieglmetāla diski

18’’ VEGA vieglmetāla diski

16’’ HOEDUS AERO melni/sudraba

16’’ ORION vieglmetāla diski krāsas pulēti
vieglmetāla diski

16’’ ALARIS vieglmetāla diski

17’’ PROPUS AERO melni/sudraba
krāsas pulēti vieglmetāla diski

17’’ VOLANS vieglmetāla diski

17’’ STRATOS vieglmetāla diski

16’’ tērauda diski ar TECTON uzlikām

ŠKODA RADĪTS,
JŪSU VEIDOTS

Aksesuāri nav vienkārši modes untumi. Ar ŠKODA
oriģinālo aksesuāru klāstu jūs varat transformēt
jūsu automašīnu, paplašinot tās praktiskumu, drošību
un funkcionalitāti, padarot to daudz
piemērotāku jūsu speciﬁskajām vajadzībām.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS - PAKARAMAIS
Drēbju pakaramais, ko iespējams nostiprināt pie priekšējā
sēdekļa galvas balsta, ir ārkārtīgi praktisks piederums, īpaši
tiem, kuri dodas uz darbu uzvalkā.

ADROŠĪBAS JOSTA SUNIM
Ja viens no jūsu patstāvīgajiem pasāžieriem –
suns, piedāvājam jums pasūtīt speciālo drošības jostu
(pieejamie izmēri S – XL)

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS – MULTIMEDIJU TURĒTĀJS
Turētāju ārējām ierīcēm, ko iespējams nostiprināt
uz priekšējo sēdekļu galvas balstiem, noteikti novērtēs
aizmugurējie pasažieri.

AIZMUGURĒJO SĒDEKĻU PĀRVALKS
Praktiskais pārvalks pasargās jūsu automašīnas interjeru
no netīrumiem un bojājumiem.

ATJAUTĪGS TURĒTĀJS – ĀĶIS
Rokassomiņām vai mugursomām nav jāaizņem vieta uz
aizmugurējiem sēdekļiem. Pakariniet tās uz atjautīgā turētāja,
āķa, kas ir noﬁksēts uz priekšējo sēdekļu galvas balstiem.

DIVRITEŅU STIPRINĀJUMI
Uz divriteņu stiprinājuma,
kas pievienots pamata
jumta stieņiem, jūs varat
droši nostiptināt aizslēdzamu
divriteņu stiprinājumu ar
karbona/ alumīnija proﬁliem.

ATLOKĀMS
BAGĀŽAS PAKLĀJS
Atlokāms divpusējs
(gumijas/auduma) paklājs
ļauj jums nosegt
aizmugurējo bamperi, kamēr
ievietojat bagāžu, aizsargājot
to no netīrumiem un
bojājumiem.

AUDUMA GRĪDAS
PAKLĀJIŅI
PRESTIGE – COPPER
Augstas kvalitātes
auduma grīdas paklājiņi
ar vara krāsas apdari
perfekti papildinās
interjeru, kas aprīkots
ar copper brushed
(pulētas vara krāsas)
dekoratīvajiem elementiem.

DAŽĀDU
LAIKAPSTĀKĻU
GRĪDAS PAKLĀJIŅI –
SARKANI
Gumijas grīdas paklājiņi
palīdzēs jums saglabāt
jūsu automašīnas
interjeru tīru. Tos
iespējams viegli izņemt
un nomazgāt.

DISKI un DISKU KOPŠANAS
UN STILA PAKETE
18’’ BLADE viegmetāla diski metāliskā
sudraba krāsā

18’’ BLADE vieglmetāla diski metāliskā
antracīta krāsā

18’’ BLADE vieglmetāla diski metāliskā
melnā, matētā krāsā

17’’ MESSA vieglmetāla diski
metāliskā sudraba krāsā

17’’ MESSA vieglmetāla diski metāliskā
antracīta krāsā

17’’ MESSA vieglmetāla diski metāliskā
melnā krāsā

DEKORATĪVI VENTIĻU VĀCIŅI
Ar riepu ventiļu vāciņiem ar ŠKODA logo
jūsu automašīna izskatīsies
stilīgi līdz pēdējai detaļai.

DISKU SOMAS
Šis augstas kvalitātes
poliestera disku somu
komplekts ļauj viegli
transportēt un
pārvietot riteņus.

SKRŪVJU VĀCIŅI
Mūsu piedāvājums ietver sevī
dekoratīvus skrūvju vāciņus
diskiem ar vai bez
drošības skrūvēm.

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet MyŠKODA
lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, vai tie būtu dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta
plānošanu un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēka no 2022. gada oktobra. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas gatavībā”
ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja,
ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar
pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un
izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Green Motors SIA
Krasta iela 5, LV-1050, Rīga
+ 371 67 115 600 info@greenmotors.lv
www.greenmotors.lv

Mūsu Auto Valmiera SIA
Rīgas iela 86A, LV-4201, Valmiera
+ 371 64 220 777 info-valmiera@mmg.lv
www.musuautovalmiera.lv

Verte Auto SIA
Biķernieku iela 125, LV-1021, Rīga
+371 67 30 40 50 info@verteauto.lv
www.verteauto.lv

Skandi Motors, ﬁliāle Liepāja
Brīvības iela 146c, LV-3401, Liepāja
371 63 483 600 skoda.liepaja@skandimotors.lv
www.skodaliepaja.lv

Auto Welle SIA
18. novembra iela 68B, LV-5404, Daugavpils
+371 65 413 551 info@autowelle.lv
www.autowelle.lv

skoda.lv

