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De obicei, spaţiul în care ne simţim cel mai 
bine este cel la construcţia căruia am 
contribuit. Emoţiile noastre, temperamentul 
şi creativitatea de care dăm dovadă se 
reflectă în acesta, făcându-l să devină un 
spaţiu personal. Este casa, apartamentul, 
camera, grădina noastră... sau noua ŠKODA 
Rapid Spaceback. O maşină care vă oferă 
spaţiul în care aveţi ocazia de a vă exprima 
propria personalitate. 

Când priviţi la Rapid Spaceback, în ceea ce 
priveşte dimensiunile spaţiului interior, acest 
hatchback compact oferă pasagerilor din 
spate cel mai mult spaţiu în zona 
genunchilor şi capului, din segmentul său. 
Portbagajul este cel mai mare din clasa sa. 
De asemenea, acest automobil este 
excepţional şi din perspectiva posibilităţilor 
de individualizare. Sunt disponibile atât de 
multe elemente asupra cărora puteţi decide. 
Oferim multe detalii atractive, care subliniază 
designul sportiv al maşinii, inclusiv un plafon 
panoramic de dimensiuni mari şi jante din 
aliaj negre, de 17". De asemenea, avem 
răspunsuri şi atunci când vine vorba despre 
grija faţă de mediul înconjurător. Versiunea 
GreenLine are un consum de numai 3,8 l/100 
km şi emisii de C02 de 99 g/km, iar cele mai 
multe motorizări sunt disponibile în versiuni 
Green tec.

Noua ŠKODA Rapid Spaceback vă oferă 
ocazia rară de a avea un automobil care vă 
reflectă stilul şi atitudinea. şi conferă o nouă 
senzaţie de spaţiu.

Va schimba modul în care percepeţi spaţiul.



Un combi, un coupé şi un hatchback – într-o singură maşină. 



Creaţi-o să fie spaţiul dumneavoastră.



Designul exterior întoarce privirile. Plafonul din sticlă le ridică din interior.



Ambalajele de la diferite gustări pot fi puse în recipientul pentru resturi, 
care apoi poate fi scos şi golit cu uşurinţă. Recipientul pentru resturi poate 
fi introdus în compartimentele de depozitare din panourile uşilor faţă sau 
spate. Compartimentele de depozitare din ambele portiere din faţă mai 
oferă loc şi pentru depozitarea unei sticle de 1,5 litri.

Compartimentul închis de depozitare, situat în 
partea inferioară a bordului, în faţa pasagerului 
din dreapta şoferului poate răci băuturile, în 
cazul automobilelor cu sistem de aer condiţionat 
Climatronic.

Spaţiile pentru depozitare şi detaliile 
Simply Clever cresc nivelul practic şi 
confortul maşinii dumneavoastră şi 
vă ajută să păstraţi ordinea în interior. 
De exemplu, compartimentul pentru 
ochelari, poziţionat deasupra oglinzii 
retrovizoare, va fi apreciat mai ales de 
şoferii care schimbă ochelarii de soare 
cu cei de vedere înainte de a conduce.

Dispozitivele externe pot fi 
transportate în siguranţă în suportul 
multimedia, poziţionat în suportul 
dublu pentru băuturi din consola 
centrală.

Suportul pentru tichetul de 
parcare este poziţionat pe 
partea şoferului, la marginea 
parbrizului, fiind astfel într-o 
locaţie foarte vizibilă.

Unul dintre numeroasele elemente Simply Clever este situat sub 
scaunul şoferului. Acolo se regăseşte un buzunar special, pentru 
vesta reflectorizantă, ceea ce face ca aceasta să fie imediat la 
îndemână în cazul în care aveţi nevoie de ea. Cotiera pentru locurile din spate, care are integrate două suporturi pentru 

pahare, oferă pasagerilor de pe aceste locuri posibilitatea de a se bucura de 
călătorie, dar şi de băuturile lor răcoritoare.

Rapid Spaceback oferă spaţiul necesar şi pentru sticle, cutii sau termosuri 
în suporturile pentru băuturi situate vizavi de locurile din spate şi în 
compartimentele de depozitare din portierele spate. Buzunarele din 
spătarele scaunelor din faţă sunt ideale pentru lucrurile pe care doriţi să le 
păstraţi la îndemână în timpul călătoriei. 

La maşinile 
care dispun de 
cotieră în spate, 
puteţi crea o 
deschidere între 
compartimentul 
pentru pasageri 
şi cel de bagaje, 
ceea ce vă 
permite să 
transportaţi cu 
uşurinţă obiecte 
mai lungi.

Cotiera din faţă, care 
ascunde un compartiment 

de depozitare pentru 
obiecte de dimensiuni 
mici, creşte nivelul de 

confort, atât pentru şofer, 
cât şi pentru pasagerul 

din faţă. Printre detaliile 
Simply Clever se numără 

buzunarele de pe partea 
laterală interioară a 

spătarelor din faţă, unde 
puteţi păstra o hartă, un 

telefon mobil etc.



Caracterul unic al modelului Rapid Spaceback este subliniat de caracteristicile de design care sunt atât deosebite, cât şi funcţionale. Plafonul panoramic, construit în întregime din 
sticlă cu tentă închisă, va conferi tuturor pasagerilor senzaţia de spaţiu precum şi o minunată perspectivă asupra cerului. Maşina poate fi dotată şi cu un plafon din sticlă extins 
peste cea de-a cincea portieră sau cu blocuri optice spate de culoare închisă.

Privind la Rapid Spaceback din 
spate sau din lateral veţi observa 
imediat stilul sportiv al maşinii. 
În timp ce liniile curate şi precise 
de pe părţile laterale sugerează 
dinamică şi spaţiu, elementele 
din spate indică proporţii 
echilibrate şi detalii funcţionale, 
precum eleronul de pe plafon 
şi suprafeţele reflectorizante 
liniare, de pe bara din spate. 
Plăcuţa de înmatriculare este 
poziţionată între suprafeţele 
angulare, care devin un element 
esenţial de identificare a noilor 
modele ŠKODA.

Muchiile ascuţite ale farurilor 
şi proiectoarelor de ceaţă 

sunt unul dintre elementele 
caracteristice ale limbajului 

de design ŠKODA. Zonele 
inferioare ale farurilor 

au suprafeţe unghiulare, 
reminiscenţe din eleganţa 
cristalurilor de Boemia. În 

privinţa funcţionalităţii, dotarea 
opţională de vârf sunt farurile 

cu xenon plus proiectoarele 
de ceaţă cu funcţie cornering 

şi lumini de zi.

Graţie montanţilor B şi C, de culoare neagră, 
geamurile laterale creează o zonă vitrată uniformă, 
care sugerează un spaţiu interior mare. SunSet, 
geamurile spate cu un grad mai mare de opacitate, 
subliniază eleganţa exteriorului şi protejează 
pasagerii din spate de razele solare. 

Designul secţiunii frontale a modelului 
Rapid Spaceback aparţine în mod evident 
gamei Rapid, care a introdus noul limbaj 
de design al mărcii ŠKODA, definind 
astfel forma şi compoziţia elementelor 
exterioare individuale.
Farurile curg lin de la grila frontală 
caracteristică. Sigla ŠKODA se remarcă 
perfect pe fundalul marginii rotunjite a 
capotei, deasupra ramei cromate a grilei.

Blocurile optice spate, 
de dimensiuni mari, care 
se întind şi pe lateral, au 
forma tipică a literei “C”, 

caracteristică designului 
mărcii ŠKODA. Sigla 

Rapid este poziţionată 
lângă blocul optic din 

dreapta, spate.



Compartimentul pentru bagaje, cu cele mai bune valori din clasa sa, oferă o capacitate de bază de 415 litri şi, prin rabatarea spătarelor locurilor din spate, acesta se extinde la o valoare 
impresionantă de 1.380 litri. Dacă este necesar, puteţi rabata doar unul sau două spătare pentru a obţine mai mult spaţiu pentru bagaje, în timp ce în spate rămâne disponibil loc pentru 
un pasager.

Racleta pentru gheaţă montată pe 
clapeta rezervorului va fi imediat 

disponibilă în momentul în care aveţi 
nevoie de ea. Pe scurt, veţi începe să 

apreciaţi detaliile Simply Clever ale 
modelului Rapid Spaceback încă de la 

primul îngheţ.

Setul de plase, care 
constă din două plase 
verticale şi una orizontală 
pe podea, vă permite 
să ancoraţi cu uşurinţă 
diverse obiecte, în aşa 
fel încât acestea să 
nu se mişte în timp ce 
conduceţi.

Prin utilizarea cârligelor 
rezistente din portbagaj, 

puteţi atârna atât sacoşe, 
cât şi echipament de 

camping şi alte obiecte 
care s-ar putea deteriora 

în timpul călătoriei. Puteţi 
extinde opţiunile de 

depozitare ale maşinii 
cu compartimentele de 
depozitare din spatele 

pasajelor roţilor din spate.

Podeaua portbagajului, situată 
la nivel mediu, facilitează 
manipularea bagajelor prin 
reducerea diferenţei de nivel 
dintre podea şi marginea de 
încărcare a portbagajului, 
precum şi prin nivelarea treptei 
create prin rabatarea spătarelor 
locurilor din spate. Această 
dotare Simply Clever va oferi, 
de asemenea, şi un spaţiu de 
depozitare ascuns.

Dacă reveniţi dintr-o 
călătorie şi trebuie să 
transportaţi echipament 
ud sau murdar, puteţi pur 
şi simplu să întoarceţi 
covoraşul cu două feţe, cu 
faţa cauciucată în sus.

Covoraşul cu două feţe 
din portbagaj este acoperit 
cu material textil elegant 
pentru călătoriile în care nu 
transportaţi niciun obiect 
care ar putea murdări 
maşina.

Graţie detaliilor şi soluţiilor Simply Clever, călătoriile zilnice vor deveni şi mai 
plăcute. Multe dintre acestea pot fi găsite în compartimentul pentru bagaje.
Poliţa portbagajului poate fi demontată şi depozitată în poziţia pliată atunci când 
încărcaţi obiecte mai mari, iar după descărcarea acestora, ea poate fi readusă la 
poziţia iniţială, rapid şi simplu.



Bordul, care se asortează cu stilul 
curat al designului exterior, este 
aranjat în aşa fel încât şoferul să 
poată observa totul de la prima privire. 
Toate comenzile de pe bord şi de pe 
uşa şoferului sunt uşor de acţionat şi 
sunt poziţionate acolo unde şoferul 
se aşteaptă să le găsească. Rapid 
Spaceback este dotat exclusiv cu un 
volan cu 3 spiţe, disponibil în câteva 
versiuni.

Versiunea de vârf este un volan 
multifuncţonal, îmbrăcat în piele, cu 
elemente cromate şi benzi decorative, 
în acelaşi stil ca şi bordul.



Unitatea radio Swing 
cu tuner şi antenă duală, 

şi redare CD, CD-MP3 
şi CD-WMA vă va oferi 

o audiţie excelentă 
şi entertainment în 

călătoriile lungi.

Senzaţiile şi confortul dumneavoastră 
interior vor fi augmentate de 
ornamentele din oţel inoxidabil 
pentru pedale.

Volanul multifuncţional cu 3 spiţe permite 
controlarea unităţii radio cu ajutorul butoanelor 
din partea stângă şi a display-ului Maxi DOT sau 
alternativ a unui telefon, cu butoanele din dreapta.

Versiunea de top a panoului de instrumente este dotată cu display-
ul Maxi DOT, care nu furnizează doar date de la computerul de 
bord (consum mediu, autonomie etc.), ci şi date provenite de la alte 
echipamente ale automobilului, precum sistemul de aer condiţionat şi 
sistemul de navigaţie.

În plus faţă de păstrarea 
unei viteze preselectate,

pilotul automat vă 
permite creşterea sau 

reducerea vitezei fără a 
utiliza pedalele. Această 

funcţie este controlată 
de un buton situat pe 

lateralul manetei pentru 
pilot automat.

La automobilele dotate cu geamuri 
electrice în faţă şi spate, comenzile sunt 
poziţionate comod pe panoul uşii şoferului.

Cu sistemul de navigaţie Amundsen+, care 
este controlat prin intermediul unui display cu 
ecran tactil de 5'', mai mult ca sigur că nu vă 
veţi rătăci în locuri necunoscute. În plus faţă 
de multiplele sale funcţii, sistemul poate afişa 
informaţii de la sistemul de aer condiţionat 
Climatronic şi, graţie MDI (Mobile Device 
Interface), şi de la dispozitivele externe.

Puteţi alege între o transmisie manuală fiabilă 
(imaginea din stânga), care permite schimbarea 
precisă a treptelor de viteză şi mişcarea facilă şi 
pe distanţe scurte a manetei de viteze şi este 
disponibilă cu cele mai multe dintre motorizările 
oferite. Transmisia automată DSG (Direct Shift 
Gearbox), cu 7 trepte de viteză, oferită împreună 
cu motorul 1.4 TSI/90kW sau 1.6 TDI/66kW, 
îmbină avantajele transmisiilor manuale cu cele 
ale transmisiilor automate. Aceasta permite 
acceleraţii excelente şi păstrează motorul în 
plaja de turaţii optimă. Cu un stil de condus 
economic puteţi obţine un consum de carburant 
şi emisii de CO2 reduse. Cele mai multe versiuni 
de motorizare sunt oferite în versiune Green 
tec, şi astfel dotările lor standard includ sistemul 
Start-Stop şi funcţia de recuperare a energiei de 
frânare.



Ştergătorul Aero din spate aplică o 
presiune egală pe toată lungimea sa.
Automobilul este, de asemenea, dotat 
cu ştergătoare faţă Aero.

Spălătoarele 
telescopice 

integrate 
păstrează farurile 

perfect curate.

* Valabil pentru ţările din UE.

Airbag-urile laterale faţă sunt 
proiectate pentru a proteja zona 
pelviană şi cutia toracică a şoferului şi 
pasagerului din faţă în cazul unui impact 
lateral. Tetierele faţă sunt reglabile pe 
înălţime.

Automobilul poate fi dotat cu o a treia 
tetieră în partea din spate, creată 
pentru pasagerul de pe locul din mijloc.

Vă puteţi încrede în siguranţa oferită de Rapid 
Spaceback, chiar şi în condiţii extreme. Pe 
lista de dotări standard este inclusă o gamă 
largă de elemente de siguranţă, precum 
ESC (sistemul electronic de control al 
stabilităţii) inclusiv ABS (sistem de 
prevenire a blocării frânelor) şi şase 
airbag-uri.* Airbag-urile pentru cap, 
care sunt o dotare standard, creează 
un perete în momentul în care sunt 
declanţate, protejând astfel capul 
pasagerilor din faţă şi spate de 
potenţiale răniri.

Airbag-urile cu volum mare, 
pentru şofer şi pasagerul din 
faţă, se activează împreună cu 
sistemele de pretensionare a 
centurilor de siguranţă, care 
literalmente vă ancorează 
în locul potrivit, din centrul 
scaunului. Automobilul 
poate fi dotat cu funcţia 
de dezactivare a airbag-
ului pasagerului din faţă, 
în aşa fel încât să puteţi 
plasa un scaun pentru 
copii pe acest loc.* 



Sistemul Start-Stop opreşte automat 
motorul, de exemplu în timp ce aşteptaţi 

la semafor sau atunci când vă mişcaţi 
uşor, într-un şir de maşini. Prin apăsarea 
pedalei de ambreiaj, motorul reporneşte 

automat. Şoferul poate dezactiva 
sistemul Start-Stop prin intermediul 

unui buton poziţionat pe consola 
centrală. Reducerea sarcinii asupra 

motorului si funcţionarea mai economică 
sunt asigurate cu ajutorul funcţiei de 

recuperare a energiei, care permite 
utilizarea eficientă a energiei cinetice a 

maşinii pentru reîncărcarea bateriei.

Automobilele ŠKODA GreenLine reflectă 
eforturile noastre constante de a reduce 
nivelul emisiilor de CO2. Soluţiile tehnice 
foarte avansate permit îmbinarea grijii 
excepţionale faţă de mediul înconjurător 
cu confortul din timpul condusului. Rapid 
Spaceback GreenLine dispune, printre 
alte modificări, de sistemul Start-Stop şi 
funcţia de recuperare a energiei de frânare. 
Modelul are un propulsor diesel 1.6 TDI CR 
DPF/66kW, care oferă un consum mixt de 
3,8 l/100 km, la un nivel al emisiilor de CO2 
de numai 99 g/km.
Versiunea GreenLine poate fi identificată cu 
ajutorul siglei originale de pe grila frontală.

Sigla originală 
GreenLine poate 

fi găsită şi pe a 
cincea portieră.

Lista de dotări 
standard include jante 
din oţel de 15", cu 
capace în două culori, 
create special pentru 
versiunea GreenLine şi 
anvelope cu rezistenţă 
redusă la înaintare.

Versiunea GreenLine 
poate fi dotată cu 
jante din aliaj Carme, 
de 15", şi anvelope cu 
rezistenţă redusă la 
înaintare.





Jante din aliaj Savio, de 17", cu 
design negru mat.

Protecţiile pentru noroi, 
din spate, protejează 
şasiul de noroi şi pietre.

Covoraşul din cauciuc pentru portbagaj, care poate 
fi curăţat cu uşurinţă doar cu apă, va proteja excelent 
tapiţeria de murdărie.

Tava din plastic, cu margini înalte, previne murdărirea sau 
deteriorarea tapiţeriei. Tava poate fi scoasă uşor şi golită 
sau ştearsă.

Jante din aliaj Savio, de 17", cu 
design negru lucios.

Perna de protecţie de sub scaunul 
copilului protejează tapiţeria 
scaunului împotriva uzurii şi 
murdăriei.

Protecţiile decorative 
pentru praguri, cu inserţii 
din aluminiu, protejează 
eficient pragurile de 
deteriorări mecanice, 
atunci când intraţi şi ieşiţi 
din maşină.

Folia pentru bara din spate 
protejează bara şi pragul de 
încărcare al portbagajului, în 
timp ce benzile triunghiulare 
îmbunătăţesc vizibilitatea 
maşinii dumneavoastră.

Folia transparentă pentru 
protecţia barei din spate este 
un accesoriu esenţial pentru 
cei care transportă frecvent 
obiecte care ar putea zgâria 
sau deteriora bara din spate.

Setul de plase previne mişcarea obiectelor mici şi puteţi 
vedea cu uşurinţă unde aţi pus diverse lucruri.

În funcţie de versiunea de motorizare, cârligul de 
remorcare detaşabil vă va permite să tractaţi o 
remorcă cu frâne, de până la 1.200 kg.

Scrumiera din consola centrală poate 
avea utilizări multiple, inclusiv ca 
spaţiu de depozitare pentru obiecte 
de dimensiuni mici.

Scaunul pentru copii ISOFIX DUO plus Top Tether va asigura nivelul 
maxim de siguranţă şi confort pentru micuţii pasageri deoarece, în plus 
faţă de centurile Isofix, scaunul este fixat şi cu ajutorul sistemului Top 
Tether, pe partea din spate. Scaunul poate fi reglat în trei poziţii (aşezat, 
relaxat şi culcat) şi este proiectat pentru copii de la 9 kg până la 18 kg.

Cutia termoelectrică pentru 
răcire, cu o capacitate de 20 de 
litri, păstrează mâncarea rece şi 
proaspătă.

Grilajul din portbagaj, 
montat în spatele 
scaunelor din spate, 
previne pătrunderea 
bagajelor în cabina 
pasagerilor. Aceasta 
maximizează utilizarea 
portbagajului sau 
permite transportul în 
siguranţă al animalelor 
dumneavoastră de 
companie.

Pe suportul de bază al plafonului puteţi ataşa în 
siguranţă alte bare şi suporturi, cum ar fi un suport pentru 
biciclete, o cutie pentru schiuri sau snowboard-uri etc.

Când veţi pleca în concediul de iarnă, veţi 
aprecia utilitatea sacului pentru schiuri, în care 
puteţi pune până la patru perechi de schiuri.

Husa de protecţie pentru locurile din spate previne 
murdărirea sau deteriorarea interiorului. Veţi aprecia 
acest produs atunci când prietenul dumneavoastră 
patruped vă va însoţi într-o călătorie.

Acest capitol prezintă produse din gama Accesorii Originale ŠKODA.
Unele componente din producţia de serie pot diferi faţă de specificaţiile actuale.



Versiunea de echipare Elegance este 
disponibilă în două versiuni de culori. 
Prima are tapiţerie bej şi bordul şi 
panourile portierelor într-o combinaţie 
negru Satin/bej Stone. A doua opţiune 
oferă tapiţerie neagră pentru scaune 
şi bordul şi panourile portierelor într-o 
combinaţie negru Satin/negru Satin.
Ambele versiuni dispun de elemente de 
decor argintiu satinat sau le puteţi alege 
pe cele opţionale negru Piano. Interiorul 
are multe elemente cromate, precum 
ornamentele de pe volan, ramele gurilor 
de ventilare şi altele.

Versiunea de echipare Ambition oferă 
fie tapiţerie neagră, din material textil, 
cu bordul şi panourile portierelor în 
combinaţia negru Satin/negru Satin, 
sau tapiţerie în combinaţia de culori 
gri/negru şi bordul şi panourile uşilor 
în combinaţia negru Satin/gri Lava. 
Ambele versiuni dispun de elemente 
de decor Grafit Metalic sau puteţi alege 
elemente de decor opţionale argintiu 
satinat sau alb Piano. Interiorul este 
accentuat şi cu elemente cromate 
precum mânerele interioare ale 
portierelor şi multe altele.



Versiunea de echipare Active are 
scaune cu tapiţerie gri/negru. Bordul 
şi panourile uşilor sunt disponibile fie 
în combinaţia negru Satin/negru Satin 
sau negru Satin/gri Lava.

Interiorul exclusiv Dynamic reprezintă 
o dotare opţională pentru versiunile de 
echipare Elegance şi Ambition. Puteţi alege 
materialul tapiţeriei pentru scaune într-o 
combinaţie roşu/negru sau argintiu/negru. 
Bordul, cu elemente de decor alb Piano 
şi panourile portierelor, sunt disponibile 
în combinaţia negru Satin / negru Satin. 
În funcţie de nivelul de echipare, puteţi 
îmbogăţi interiorul cu multe ornamente 
cromate.



Interior Ambition
material textil gri/negru

Interior Active
material textil gri/negru

Interior Elegance
material textil negru

Interior Ambition
material textil negru

Interior Dynamic* – Ambition, Elegance
material textil argintiu/negru

Interior Dynamic* – Ambition, Elegance
material textil roşu/negru

* Dotare opţională.Interior Elegance
material textil bej

Colour Colour code Interior

Black Grey Beige

Alb Candy 9P9P      

Galben Sprint special F2F2    —

Roşu Corrida 8T8T     

Albastru Pacific Z5Z5      

Alb Moon metalizat 2Y2Y     

Verde Raliu metalizat P7P7     

Albastru Denim metalizat G0G0      

Albastru Race metalizat 8X8X      

Argintiu Brilliant metalizat 8E8E      

Bej Cappuccino metalizat 4K4K      

Metal Grey metalizat F6F6      

Roşu Rio metalizat 6X6X      

Negru Magic perlat 1Z1Z      

Combinaţia de culoare a vopselei  
caroseriei şi culoare a interiorului:
 

  foarte bună

 bună

— combinaţia nu este recomandată

Alb Candy Galben Sprint special 

Negru Magic perlat

Albastru Race metalizat Alb Moon metalizat

Argintiu Brilliant metalizat

Albastru Pacific Roşu Corrida 

Verde Raliu metalizat Albastru Denim metalizat

Bej Cappuccino metalizat Metal Grey metalizat Roşu Rio metalizat 

Jante oţel 6.0J x 15"  
cu anvelope 185/60 R15 şi capace Dakara

Jante aliaj uşor Camelot 7.0J x 17"  
cu anvelope 215/40 R17

Jante aliaj uşor Ray 7.0J x 17"  
cu anvelope 215/40 R17, cu design negru

Jante oţel 5.0J x 14"  
cu anvelope 175/70 R14 şi capace Metis 

Jante aliaj uşor Antia 7.0J x 16"  
cu anvelope 215/45 R16

Jante aliaj uşor Dione 7.0J x 16"  
cu anvelope 215/45 R16

Jante aliaj uşor Carme 6.0J x 15"  
cu anvelope 185/60 R15
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Specificaţii tehnice

Motor 1.2 MPI/55 kW 1.2 TSI/63 kW 1.2 TSI/77 kW 1.4 TSI/90 kW 1.6 TDI CR DPF/66 kW 1.6 TDI CR DPF/66 kW 
GreenLine 1.6 TDI CR DPF/77 kW

Motor pe benzină Motor supraalimentat pe 
benzină, sistem de injecţie 
directă de înaltă presiune

Motor supraalimentat pe 
benzină, sistem de injecţie 
directă de înaltă presiune 

Motor supraalimentat pe 
benzină, sistem de injecţie 
directă de înaltă presiune 

Motor supraalimentat diesel
sistem common rail de injecţie 

directă de înaltă presiune 

Motor supraalimentat diesel
sistem common rail de injecţie 

directă de înaltă presiune

Motor supraalimentat diesel
sistem common rail de injecţie 

directă de înaltă presiune
Nr. cilindrii/Cilindree (cc) 3/1,198 4/1,197 4/1,197 4/1,390 4/1,598 4/1,598 4/1,598
Putere maximă/turaţie (kW/min-1) 55/5,400 63/4,800 77/5,000 90/5,000 66/4,200 66/4,200 77/4,400
Cuplu maxim/turaţie (Nm/min-1) 112/3,750 160/1,500–3,500 175/1,550–4,100 200/1,500–4,000 230/1,500–2,500 230/1,500–2,500 250/1,500–2,500
Norme de emisii EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Combustibil Benzină fără plumb, 

RON 95/91*
Benzină fără plumb,

RON 95/91*
Benzină fără plumb, 

RON 95/91*
Benzină fără plumb, 

RON 95
Diesel Diesel Diesel

Performanţe
Viteza maximă (km/h) 172 180 193 203 182 184 190
Accelerare 0–100 km/h (s) 13.8 11.7 10.2 9.4 11.9 (12.1) 11.9 10.3
Consum combustibil   99/100 (l/100 km)
– urban 8.0/8.1** 6.5/5.9*** 6.9/6.3*** 7.4/6.8*** 5.6/4.8*** (5.6) 4.5 5.6/4.8***
– extra-urban 4.5/4.6** 4.4/4.3*** 4.6/4.2*** 4.8/4.6*** 3.7/3.4*** (3.9) 3.4 3.7/3.4***
– mixt 5.8/5.9** 5.1/4.9*** 5.4/5.0*** 5.8/5.4*** 4.4/3.9*** (4.5) 3.8 4.4/3.9***
Emisii CO2 (g/km) 134/137** 119/114*** 125/116*** 134/125*** 114/104*** (118) 99 114/104***
Diametru de bracaj (m) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

Transmisie 
Tracţiune Faţă Faţă Faţă Faţă Faţă Faţă Faţă
Ambreiaj Acţionat hidraulic, 

monodisc uscat 
Acţionat hidraulic, 

monodisc uscat  
Acţionat hidraulic, 

monodisc uscat  
Dublu ambreiaj coaxial,  

acţionat electro-hidraulic
Acţionat hidraulic, monodisc 

uscat, (Dublu ambreiaj coaxial, 
acţionat electro-hidraulic) 

Acţionat hidraulic, 
monodisc uscat  

Acţionat hidraulic, 
monodisc uscat   

Cutie de viteze Manuală, 5 trepte Manuală, 5 trepte Manuală, 6 trepte Automată, DSG, 7 trepte Manuală, 5 trepte  
(Automată, DSG, 7 trepte)

Manuală, 5 trepte Manuală, 5 trepte

Weight
Masa proprie – versiune de bază cu şofer  
cu greutate de 75kg (kg) 1,130 1,150 1,170 1,225 1,260 (1,280) 1,258 1,260

Sarcina utilă – incl. şofer  
şi dotări suplimentare (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Masa totală maximă (kg) 1,590 1,610 1,630 1,685 1,720 (1,740) 1,718 1,720
Masa maximă trailer fără frâne (max. kg) 560 570 580 610 630 (640) – 630
Masa maximă trailer cu frâne – 12% (max. kg) 750 900 1,100 1,200 1,200 – 1,200

Caroserie 5 locuri, 5 uşi, bi-compartimentată Dimensiuni exterioare
Coeficient aerodinamic Cw 0.304–0.311 (în funcţie de versiunea de motor) Lungime (mm) 4,304

 Lăţime (mm) 1,706
Şasiu Înălţime (mm) 1,459
Puntea faţă Suspensii McPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare Ampatament (mm) 2,602
Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Ecartament faţă/spate (mm) – în funcţie de versiunea de motor 1,463; 1,457/1,500; 1,494
Sistem de frânare Sistem hidraulic de frânare cu dublu-circuit în diagonală, asistat cu vacuum Garda la sol (mm) 134
– frâne faţă Discuri de frână ventilate, cu etrier cu un singur piston
– frâne spate Tamburi; alternativ discuri de frână în funcţie de versiunea de motorizare Dimensiuni interioare
Direcţie Sistem de direcţie cu pinion cremalieră, cu servodirecţie electromecanică Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1,418/1,428

Jante 5.0J x 14"; 6.0J x 15" Spaţiu efectiv pentru cap faţă/spate (mm) 1,014/980
Anvelope 175/70 R14; 185/60 R15 Spaţiu pentru bagaje (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătar banchetă sus/jos 415/1,380
Capacitate maximă rezervor combustibil (l) 55 – cu roată de rezervă valorile sunt mai mici cu 31 l

 Valorile specificate (cu excepţia celor marcate cu **) sunt valabile pentru modelul standard, 

fără dotări opţionale suplimentare.

* Utilizarea unui carburant cu cifră octanică mică poate afecta performanţele motorului. 

** La gol, cu echipament cântărind peste 1.090 kg. 

*** Valabil  pentru versiunea Green tec.

-  Versiunea GreenLine nu este disponibilă cu cârlig de remorcare.

Accesorii

Breloc

Şapcă baseball

Tricou Polo

Notebook

Prosop cu uscare ultra-rapidă

Informaţii generale 
SERVICE ŠKODA

Lăsaţi-vă automobilul pe mâini sigure! Aveţi motive întemeiate să alegeţi un 
partener de service autorizat Škoda.

Vă oferim calitate de primă clasă
Automobilul Dumneavoastră are nevoie de tehnologie avansată. Din acest 
motiv, partenerii de service autorizaţi Škoda deţin unelte speciale şi sisteme 
de diagnoză de calitate care, în combinaţie cu procedurile tehnologice 
recomandate de către producător, asigură funcţionalitatea şi fiabilitatea 
perfectă a automobilului Dumneavoastră.

Echipă profesionistă, instruită de către producător
Standardele tehnologice în continuă creştere utilizate la acest automobil 
necesită calificarea profesională corespunzătoare a echipei. Pentru a satisface 
aceste cerinţe, producătorul organizează cu regularitate sesiuni de instruire a 
echipelor din centrele de service autorizate, pentru a le oferi acestora informaţii 
de ultimă oră, importante pentru desfăşurarea activităţii.

Motto-ul nostru: fiţi corecţi şi sinceri cu clienţii 
Consilierea atentă, profesionistă şi prietenoasă a clienţilor la preluarea comenzii 
este la fel de importantă pentru noi ca şi realizarea lucrărilor de reparaţii şi 
întreţinere. Aceste cerinţe sunt monitorizate în permanenţă de către serviciul 
intern de control al calităţii serviciilor oferite. 

Gamă completă de servicii:
•  Serviciile de revizie
Pentru ca automobilul Dumneavoastră să rămână în condiţie perfectă şi 
funcţional pentru o perioadă lungă este esenţial ca partenerul Dumneavoastră 
de service autorizat Škoda să efectueze reviziile cu regularitate. Caietul de 
service vă informează când trebuie să faceţi revizia.
•  Service de tinichigerie şi vopsitorie
Conform instrucţiunilor producătorului, deteriorările survenite asupra caroseriei 
şi a zonelor vopsite în urma unui accident vor fi reparate de către partenerul 
Dumneavoastră de service autorizat Škoda, într-un mod profesionist, conform 
informaţiilor furnizate de către producător, utilizând piesele originale Škoda. 
Acest lucru este important, nu doar pentru siguranţa Dumneavoastră personală, 
ci şi pentru funcţionalitate şi pentru a menţine valoarea automobilului 
Dumneavoastră. 
•  Maşină la schimb 
Partenerii de service autorizat Škoda vă pot oferi o maşină la schimb pentru 
perioada de reparaţie sau de revizie.
•  Serviciile de remorcare şi livrare a automobilului
Dacă nu puteţi aduce Dumneavoastră automobilul la centrul de service 
Škoda, un partener de service autorizat Škoda va stabili o întâlnire cu 
Dumneavoastră pentru a ridica automobilul. Autoturismul va 
fi livrat înapoi după ce lucrările programate au fost finalizate. 

Serviciile enumerate reprezintă doar o parte din gama largă de servicii oferite 
de Škoda. Această ofertă poate varia în funcţie de ţară. Vă rugăm să consultaţi 
partenerul Dumneavoastră de service autorizat Škoda pentru mai multe detalii 
şi informaţii privind gama de servicii şi condiţiile specifice oferite.

ACCESORIILE ORIGINALE ŠKODA

Accesoriile originale vă oferă scaune pentru copii, bare longitudinale pentru 
plafonul portbagajului, jante de aliaj uşor, parasolare şi multe altele. Consultaţi 
distribuitorul Dumneavoastră autorizat Škoda pentru oferta completă.
PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE ŠKODA 

Piesele de schimb originale Škoda sunt identice cu cele utilizate la asamblarea 
automobilelor Škoda. Producătorul autovehiculelor cunoaşte cel mai bine ce 
piese corespund optim unei anumite funcţionalităţi şi parametrii pe care trebuie 
să-i respecte pentru o funcţionare adecvată a automobilului.

Siguranţa
Piesele originale Škoda sunt identice cu cele folosite pentru asamblarea, în 
fabrică, a maşinilor Škoda. Utilizarea materialelor şi tehnologiilor  de calitate 
superioară, garantează că veţi conduce în siguranţă şi fără griji.

Disponibilitatea 
Škoda Auto oferă o gamă cuprinzătoare de piese şi elemente de dotare utilizate 
în producţia automobilului şi nu se concentrează doar pe piesele cu rulaj mare. 
Piesele originale Škoda sunt furnizate şi după încetarea producţiei respectivului 
model.

Durată de viaţă îndelungată 
Utilizarea materialelor de înaltă calitate şi a tehnologiilor de producţie de vârf 
în producerea pieselor originale Škoda asigură fiabilitatea şi durata de viaţă 
îndelungată a acestora.

Protecţia mediului înconjurător 
Gama de piese originale Škoda include piese de schimb a căror producţie nu 
afectează într-un grad ridicat mediul înconjurător prin deşeuri, căldură în exces 
şi poluarea apei.

INFORMAŢII PE INTERNET 

La adresa www.skoda.ro sunt disponibile informaţii menite să vă ajute la alegerea 
automobilului care se potriveşte cel mai bine necesităţilor Dumneavoastră 
datorită descrierilor detaliate şi fotografiilor cu toate modelele noastre. 

FINANŢARE ŠKODA

Să cumperi un autoturism Škoda poate fi chiar mai uşor decât îţi închipui. 
Škoda vă oferă mai multe posibilităţi de creditare sau leasing pentru oricare 
model din gamă. Nu contează dacă doriţi să utilizaţi maşina în interes personal 
sau de serviciu, noi oferim soluţii financiare confom fiecărui client în parte. 
Doar întrebaţi oricare dintre distribuitorii Škoda autorizaţi despre soluţiile de 
finanţare disponibile. Veţi fi foarte surprins să aflaţi cât de multe poate să facă 
Škoda pentru dumneavoastră.

VÂNZĂRILE PENTRU PARCURI AUTO

Fie că parcul dumneavoastră auto este mic sau mare, fie că sunteţi un client din 
sectorul privat sau din sectorul public, Škoda Auto şi reţeaua sa de distribuitori 
autorizaţi vă stau la dispoziţie. Oferim produse şi servicii adaptate necesităţilor 
dumneavoastră de afaceri şi financiare, inclusiv asistenţă de primă clasă pentru 
clienţi, un portofoliu de servicii ce corespunde cerinţelor specifice ale clienţilor 
corporativi şi o calitate superioară a automobilelor, accesoriilor şi serviciilor de 
întreţinere, ce garantează costuri reduse de utilizare şi de menţinere a parcului 
dumneavoastră auto.



Logo-ul ecologic exprimă faptul că Škoda Auto conştientizează, îşi asumă răspunderea şi intenţionează 
să obţină o dezvoltare durabilă a companiei şi o atitudine prietenoasă faţă de viaţă şi natură.

Unul dintre cele mai importante obiective ale companiei Škoda Auto este dezvoltarea şi fabricarea unor produse care să fie cât de ecologice posibil de-a lungul diferitelor etape ale vieţii 
acestora, concentrându-se în principal asupra selectării de materiale reciclabile. Automobilele noastre Škoda sunt produse prin utilizarea unor tipuri inovatoare de tehnologii, în centre de 
producţie moderne, care îndeplinesc cele mai stricte criterii. Protecţia anticoroziune a componentelor vopsite ale automobilului se bazează exclusiv pe cataforeza fără plumb (KTL) şi pe 
vopsele solubile în apă.

Strategia companiei noastre include limitarea consumului de carburant şi a emisiilor. Prin urmare, motoarele Škoda Auto respectă standardele referitoare la emisii în vigoare. Oferim, de 
asemenea, motoare diesel prevăzute cu filtre de particule diesel (DPF). Toate produsele realizate de Škoda Auto respectă legile şi regulamentele cu privire la protecţia solului şi a apei. Ca 
urmare a acestor activităţi, automobilele Škoda îndeplinesc cerinţele tehnice, de siguranţă, calitative şi ecologice. Škoda Auto contribuie la menţinerea unui mediu înconjurător curat şi 
oferă mobilitate şi confort clienţilor săi.
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3Anumite modele incluse în acest catalog sunt prezentate cu echipamente suplimentare, care nu sunt incluse neapărat în dotările 

standard. Toate detaliile privind datele tehnice, designul, dotările, materialele, garanţiile şi aspectul automobilului erau actualizate 
în momentul tipăririi catalogului. Totuşi, producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza orice tip de modificări (inclusiv modificări ale 
parametrilor tehnici sau ale dotărilor individuale ale modelelor). Vă rugăm să consultaţi partenerul dumneavoastră autorizat Škoda pentru 
a obţine mai multe informaţii privind dotările standard şi cele opţionale, preţurile valabile în prezent şi termenii şi condiţiile de livrare. 

www.skoda.ro 

Partenerul dumneavoastră Škoda:


