
SCALA
DE ŠKODA



4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 
ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 
maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.  

Voor meer informatie en details over de voorwaarden, kijk op: www.skoda.nl/ 

4-jaar-garantie







INTRODUCTIE 6

EXTERIEURDESIGN 8

LICHTDESIGN 14

INTERIEURDESIGN 18

CONNECTIVITEIT 22

SIMPLY CLEVER 26

BAGAGERUIMTE 32

COMFORT 36

VEILIGHEID42

PRESTATIES 52

UITRUSTING 56

ACCESSOIRES 68





Met de nieuwe SCALA zet ŠKODA zelfverzekerd een grote stap vooruit. De geraffineerde 
vormgeving creëert een opvallend spel van licht en schaduw, dat tijdloos design verenigt 
met een sportief karakter. De SCALA is dankzij het dynamische silhouet en praktische 
gebruiksgemak de ideale metgezel voor elke levensfase. 

De SCALA biedt ook een reeks technologieën die niet alledaag zijn in het compacte 
hatchbacksegment. Geavanceerde assistentiesystemen en een nieuwe generatie 
infotainmentsystemen zorgen voor optimale veiligheid en maximaal rijplezier.

ŠKODA. Simply Clever.

EEN NIEUW
TIJDPERK





EXTERIEUR
DESIGN
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Een goed design spreekt het hart en het hoofd aan. Zoals bij 
de nieuwe SCALA. Met deze sportieve, compacte hatchback 
wordt de volgende fase in ŠKODA's designtaal ingeluid, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de sterke relatie van het 
merk met zijn eigen traditie en historie.

VOORAANZICHT 
Opvallende
exterieurkenmerken, 
zoals de grille of de scherp 
vormgegeven koplampen in 
de vorm van een pijl, geven 
de auto een authentieke 
uitstraling met een sterke 
identiteit. In de koplampen 
zijn kristallijne elementen 
verwerkt, die verwijzen naar 
de traditionele Tsjechische 
kristalkunst - om aan te 
geven dat ŠKODA trots
is op zijn afkomst.

GEEF HET ALLEDAAGSE
EEN SPORTIEVE UITSTRALING

ZWARTE ELEMENTEN
Om de dagelijkse ritten een 

sportiever en individueler 
karakter te geven, kan 

de SCALA worden voorzien 
van een als meeruitvoering 

verkrijgbaar zwart 
panoramadak, een dakspoiler, 

een doorlopende achterruit 
en fraaie 18-inch lichtmetalen 

velgen Vega Aero, die een groot 
effect kunnen hebben op de 

algehele aerodynamische 
prestaties van de auto.





AERODYNAMICA
Elke rand, contour en lijnvoering van de SCALA is gecreëerd 
om de aerodynamica te optimaliseren. Een aantrekkelijke 
balans tussen breedte en hoogte straalt veiligheid en 
betrouwbaarheid uit.
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ZIJAANZICHT
De karakteristieke lijnen op de flanken van de  
auto zijn kenmerkend voor de designtaal van  
ŠKODA en verlenen een dynamische uitstraling.  
De dynamische uitstraling wordt nog versterkt 
door Sunset getinte ruiten, die niet alleen de 
looks van het exterieur verfraaien, maar ook de 
inzittenden achterin tegen de zon beschermen.

ACHTERAANZICHT 
De naam ŠKODA staat 

prominent op de achterklep. Dit 
onderstreept het vertrouwen van 

een merk dat zijn designfilosofie 
heeft vernieuwd. In modellen met 
een doorlopende achterruit is een 

deel van de achterlichten in het 
glas geïntegreerd.





LICHT
DESIGN
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ALTIJD
ZICHTBAAR
Verlichting zorgt niet alleen voor licht in de duisternis, maar  
inspireert ook. De SCALA is door de unieke koplampen en slanke,  
lange achterlichten onmiddellijk herkenbaar.  
De lampen met kristallijne look en geïntegreerde leds combineren 
Tsjechische kristaltraditie en moderne technologie op perfecte wijze.

FULL-LED KOPLAMPEN
Bij de topuitvoering
draait alles om LED-
technologie,inclusief 
de bochtenverlichting.
De ledstrips voor de
dagrijverlichting in het
bovenste deel van de
koplampen geven de SCALA 
een sportieve uitstraling.

FULL-LED ACHTERLICHTEN
De SCALA bekoort met horizontaal

ontworpen achterlichten. De bekende
C-vormige verlichting is aangepast en

modern geïnterpreteerd. Deze originele
lichtsignatuur gaat gepaard met perfecte 

functionaliteit. De topuitvoering is voorzien 
van Full-LED achterlichten uitgerust met 

dynamische richtingaanwijzers – een
unicum voor ŠKODA. Ze geven niet alleen 

aan welke richting de bestuurder op wil, ze 
maken de auto ook dynamischer.







INTERIEUR
DESIGN



VIRTUAL COCKPIT  
De Virtual Cockpit toont gegevens van de
boordcomputer in combinatie met andere informatie, 
zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs (Modern is 
afgebeeld), die via de "View"-knop op het stuurwiel 
kunnen worden geselecteerd. De Virtual Cockpit van 
de SCALA heeft een display dat met zijn 10,25 inch  
het grootste in het compacte hatchbacksegment is.
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SFEERVERLICHTING
Maak het interieur knusser en comfortabeler met witte 
of rode sfeerverlichting langs het dashboard. In auto's 
die met de Virtual Cockpit zijn uitgerust, is de gekozen 
kleur tevens bepalend voor de achtergrondverlichting.

EEN FRAAI
INTERIEUR

Het goed uitgeruste interieur van de SCALA 
bekoort met slanke designelementen, een 
riant ruimteaanbod en geavanceerde digitale 
technologie.



STIJL EN
FUNCTIONALITEIT

Het interieur van de SCALA
wordt gekenmerkt door

hoogwaardige materialen
en solide vakmanschap.

Dankzij de talrijke
combinatiemogelijkheden

voor bekleding en
interieurlijsten kan de

auto vergaand worden
gepersonaliseerd. In de

SCALA gaan aantrekkelijk
design en perfecte

functionaliteit hand in
hand. Dashboard en

portierpanelen hebben
een speciaal zacht

oppervlak met kristallijne
structuren. Dit unieke detail

voorkomt dat voorwerpen
verschuiven en zal in de

toekomst een typisch
ŠKODA kenmerk worden.





CONNEC-
TIVITEIT
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VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Met deze functie kan je eenvoudig jouw 
auto vergrendelen en ontgrendelen via de 
MyŠKODA App, ongeacht waar je  
bent. Als je bijvoorbeeld vergeten bent 
om jouw auto te vergrendelen, kan  
dat eenvoudig met jouw smartphone,  
waar je maar wilt.

PARKEERPOSITIE
Zie de exacte locatie van jouw auto, 
waar je ook bent. MyŠKODA toont 
het adres, de tijd en de datum van 
parkeren op jouw telefoon.

MYŠKODA
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten.
Infotainment Online levert real-time informatie, zoals  
over het verkeer. Care Connect richt zich op hulp en 
veiligheid, toegang tot de auto op afstand en het beheren 
ervan. De dienst biedt ook hulp wanneer dat nodig is.

Getoonde functies kunnen 
afwijken in Nederland. 
Informeer bij jouw dealer.  

MYŠKODA:
JOUW DIGITALE
WERELD REIST
ALTIJD MEE

Blijf altijd op de hoogte. Als je altijd en
overal online bent, heb je altijd toegang tot
entertainment en nuttige informatie. Onderweg
profiteert men bovendien van 24/7 hulp.  
MyŠKODA is jouw poort naar een wereld van 
onbeperkte communicatiemogelijkheden.
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Getoonde functies kunnen 
afwijken in Nederland. 
Informeer bij jouw ŠKODA-dealer.  

SMARTLINK
Met het SmartLink-systeem (ŠKODA connectiviteitsbundel 
die MirrorLink®, Apple CarPlay ondersteunt) kan de bestuurder 
via het infotainmentsysteem van de auto veilig de telefoon 
gebruiken tijdens het rijden. Bovendien zijn alle geïnstalleerde 
apps die als veilig voor auto’s zijn aangemerkt, compatibel met 
MirrorLink®, Apple CarPlay. Het SmartLink-systeem bied je tevens 
de mogelijkheid om autogegevens naar jouw smartphone te sturen, 
waardoor je toegang krijgt tot interessante informatie over jouw 
rit, zoals brandstofverbruik, rijdynamiek of service-informatie. 
(Ga naar onze website voor gebruiksvoorwaarden en informatie 
over compatibiliteit voor SmartLink.)

NOODOPROEPSERVICE
Via de dienst "Noodoproepservice" wordt automatisch contact 
opgenomen met de alarmcentrale bij een verkeersongeval. Het 
systeem kan ook handmatig geactiveerd worden door de rode
knop op de dakconsole in te drukken.

SHOP
Dankzij de shop die via
het infotainmentsysteem
toegankelijk is, kan je 
direct vanuit jouw auto 
data abonnementen 
kopen, infotainment-
apps (zoals Weer of 
Nieuws) downloaden en 
jouw MyŠKODA licentie 
verlengen.

ONLINE
VERKEERSINFORMATIE
Actuele informatie geeft je 
een optimaal overzicht van
elke rit. Je kunt ook tijdig  
reageren op nieuwe 
ontwikkelingen,
zoals wegwerkzaamheden,
ongevallen en files.
Lokale gevareninformatie
waarschuwt je bovendien
voor mogelijke problemen
onderweg, zoals moeilijke
omstandigheden of 
beperkt zicht.

INFOTAINMENT-APPS
Infotainment-apps
optimaliseren de
connectiviteitservaring in de
auto. Deze apps kunnen in de 
shop worden gedownload
via het infotainmentsysteem.
Met de Weer-app krijg je 
bijvoorbeeld een 
gedetailleerd weerbericht 
over je huidige locatie, of 
waar dan ook. Infotainment-
apps worden regelmatig 
geüpdatet en er komen  
in de toekomst steeds  
meer apps bij.





SIMPLY
    CLEVER
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PARAPLUVAK
In het bestuurdersportier

zit een ingenieus 
opbergvak met een 

originele ŠKODA
paraplu. Het parapluvak is

zodanig ontworpen dat 
water naar buiten wordt 

afgevoerd en het interieur 
droog blijft.

NEERKLAPBARE RUGLEUNING
Dankzij de neerklapbare rugleuning van 

de bijrijdersstoel wordt de veelzijdigheid van het 
interieur vergroot en kunnen voorwerpen met 

ongewone afmetingen makkelijk worden vervoerd.

TREKHAAK
De wegklapbare 

trekhaak met elektrische 
ontgrendeling. De

knop bevindt zich in  
de bagageruimte

DE AUTO
MET EEN IQ
De SCALA beschikt over tal van Simply Clever-details. Van het 
inladen van jouw bagage of het wegklappen van de trekhaak tot het 
aanpassen van de interieurruimte voor het opbergen van grote en kleine 
voorwerpen: de slimme Simply Clever-oplossingen maken het leven een 
stuk aangenamer.

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
De achterklep is eenvoudig te openen of te sluiten 
met een druk op de knop op de afstandsbediening 

of in het bestuurdersportier - zeer handig bij slecht 
weer. Zelfs de bovenste positie van de klep is aan 

jouw behoeften en lengte aan te passen. Op de 
achterklep zelf zit een knop waarmee de klep kan 

worden gesloten.
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VLOEISTOFRESERVOIR
Ruitensproeiervloeistof bijvullen zonder één druppel te 
morsen. Het vloeistofreservoir is niet alleen makkelijk 
toegankelijk, maar heeft ook een geïntegreerde trechter.

IJSKRABBER
De ijskrabber, die aan
de binnenkant van de
tankklep zit, kan ook
worden gebruikt om
de profieldiepte van  
de banden te meten.

DUBBELE
BAGAGERUIMTEVLOER

De dubbele
bagageruimtevloer is

handig om de tildrempel te
elimineren, waardoor in- en

uitladen makkelijker gaat.
Eronder zijn spullen uit het

zicht op te bergen.

VOORPORTIERVAKKEN
De voorportiervakken zijn voorzien van een flessenhouder voor een 1,5-literfles en 
een rubberband. Het is ook mogelijk om er een uitneembaar afvalbakje in te plaatsen.





   BAGAGE-
RUIMTE
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INLADEN
MAAR

Bij het inladen hoef je niet tweemaal na te denken. Met 
een bagageruimtevolume van 467 liter, maar liefst 1.410 
liter wanneer de achterbank is neergeklapt, staat de auto 
bovenaan in zijn segment. Bovendien zijn er vele optionele 
uitrustingen verkrijgbaar voor het vastzetten van jouw 
spullen zonder de auto te beschadigen.

BAGAGEHAKEN
Stevige, uitklapbare haken aan de wanden maken het 
eenvoudig de boodschappen veilig te vervoeren.

BAGAGENETTENSET
Eén horizontaal net en twee verticale netten 
vergroten de flexibiliteit van de bagageruimte
en houden spullen netjes op hun plek.

BAGAGENET ONDER DE BAGAGERUIMTEAFDEKKING
Dit net onder de bagageruimteafdekking kan dienen als een  
veilige opbergplaats voor spullen die je apart wil vervoeren.

DUBBELZIJDIGE
BAGAGERUIMTEMAT

Je kan de mat gebruiken met het
stijlvolle tapijt aan de bovenzijde 

voor als er niets wordt vervoerd dat 
jouw auto vuil kan maken, en je 

kan de mat gemakkelijk omdraaien 
om de afwasbare rubberzijde te 

gebruiken wanneer nodig.







COMFORT



USB-C AANSLUITING
Twee USB-C-aansluitingenmaken het mogelijk  
jouw mobiele telefoon op te laden.
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Wat je ook onder comfort verstaat, je vindt het binnen 
in de SCALA. Geniet van jouw reis in totaal comfort, 
met slimme details als stroomaansluitingen en een 
infotainmentsysteem met gps. Met andere woorden: 
ongeëvenaard comfort in zijn klasse.

REISCOMFORT



CRUISE CONTROL
De auto kan worden geleverd met een handige 
cruise control of met de geavanceerde Adaptive 
Cruise Control tot 210 km/h (zie Veiligheid).

INKLAPBARE BUITENSPIEGELS
De automatisch inklapbare buitenspiegels klappen  
naar binnen zodra de auto wordt vergrendeld om 
beschadiging aan de spiegels te voorkomen.

KESSY
Auto's uitgerust met KESSY (Keyless Entry, Start and exit
System) of met de eenvoudigere uitvoering Easy Start
beschikken over een start-stopknop op de stuurkolom.

PHONE BOX / USB
De SCALA beschikt over een grotere phonebox, die het signaal van jouw mobiele telefoon versterkt en  
tegelijkertijd jouw telefoon tijdens het rijden oplaadt. De phonebox is niet alleen makkelijk toegankelijk,  
hij biedt ook plaats aan apparaten met een groot scherm. Dankzij twee USB-C-aansluitingen in de middenconsole 
Maak je eenvoudig verbinding met jouw externe apparaten, zonder dat hiervoor dongles of adapters nodig zijn.
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VERWARMINGSFUNCTIES
De voorruitverwarming, voor het 
snel ontdooien of ontwasemen 
van de ruit, en de verwarming van 
het multifunctionele stuurwiel 
worden geregeld via het 
infotainmentsysteem.

ELEKTRISCH VERSTELBARE
BESTUURDERSSTOEL
De bestuurdersstoel is elektrisch
verstelbaar voor een optimale
zithouding achter het stuur.

ŠKODA SOUNDSYSTEEM
ŠKODA heeft voor de SCALA 
een nieuw soundsysteem 
ontwikkeld met een perfecte 
geluidskwaliteit, zowel 
voor muziek als spraak. Het 
systeem bestaat uit tien
luidsprekers, waaronder een
middenluidspreker in het
dashboard en een subwoofer 
in de bagageruimte. Via 
de profielen All, Front en 
Driver kan het geluid worden 
aangepast aan het aantal
personen in de auto en aan  
deplaats waar ze zitten.  
Het systeem heeft een  
totaaluitgangsvermogen  
van 405 watt.
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9,2-INCH INFOTAINMENTSYSTEEM AMUNDSEN
In de SCALA gaan aantrekkelijk design en perfecte functionaliteit 
hand in hand. De nieuwste infotainmentgeneratie heeft een hoog 
geplaatst vrijstaand beeldscherm in het directe blikveld van de 
bestuurder. Daaronder bevindt zich een ergonomische polssteun 
voor de bediening van het scherm. Het systeem kan via het 
touchscreen bediend worden, maar ook via gebaren.



VEILIGHEID
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Ga met vol vertrouwen op reis. De nieuwe SCALA 
beschikt over tal van assistenten die je helpen bij het 
rijden en parkeren en die zelfs aanrijdingen kunnen 
voorkomen.

WIJ STAAN
ACHTER JE

SIDE ASSIST 
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied achter en naast jouw auto in 
de gaten. Side Assist kan andere auto's en zelfs lastig te herkennen objecten als motoren tot op een afstand 
van 70 m detecteren. Daarnaast meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht  
een waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Rear Traffic Alert, dat deel 

uitmaakt van Side Assist, helpt 
je om veilig achteruit te rijden 

uit een parkeervak met beperkt 
zicht. Bij direct gevaar remt het 

systeem automatisch.

MANOEUVRE ASSIST
Dit systeem gebruikt de sensoren 

van Park Assist en beschermt 
tegen obstakels in de omgeving 

van de auto (bij snelheden tot 10 
km/h). Zodra een obstakel wordt 

gedetecteerd, remt de SCALA
afhankelijk van de afstand tot het

obstakel en de snelheid van de auto.
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PARKEERSENSOREN 
Het parkeren van de 
SCALA is makkelijker en 
veiliger dan ooit dankzij de 
parkeersensoren in de voor- 
en achterbumper, die de
afstand tot obstakels in  
de gaten houden.

PARK ASSIST 
(PARKEER ASSISTENT)
Park Assist helpt je op de
centimeter nauwkeurig 
bij het inparkeren van de 
SCALA. Dit systeem meet of 
een plek geschikt is en zet de 
auto vervolgens in het vak.
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FRONT ASSIST MET PREDICTIEVE VOETGANGERSBESCHERMING
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt de afstand tot de voorligger in de gaten. Zo nodig 
voert het systeem automatisch een remingreep uit. De SCALA wordt geleverd met Front Assist met predictieve 
voetgangersbescherming, die de bestuurder met een akoestisch/optisch signaal en een korte remschok waarschuwt.
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ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL
Adaptive Cruise
Control is een slimme
snelheidsregeling die 
tot een snelheid van 
210 km/h werkt.  
Het systeem werkt
met een radarsensor
in de grille en bewaart
automatisch een veilige
afstand tot voorliggers.

AUTO LIGHT ASSIST
(GROOTLICHT ASSISTENT)
Light Assist schakelt
automatisch van grootlicht 
naar dimlicht en terug 
wanneer dat nodig is, wat het 
comfort en de veiligheid in 
het verkeer verhoogt.
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LANE ASSIST 
Lane Assist helpt je om de auto 
op de juiste rijstrook te houden.
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VERBORGEN
BODYGUARDS

AIRBAGS VOORIN
Grote airbags in het stuurwiel en  

dashboard beschermen de inzittenden 
voorin. Bij plaatsing van een kinderzitje 

voorin is de passagiersairbag uit te 
schakelen.

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags

ontvouwen langs de
zijramen en beschermen 

zo tegen hoofdletsel.

In extreme situaties waarin de 
bestuurder de uitkomst niet meer 
kan beïnvloeden, nemen de passieve 
veiligheidsvoorzieningen van de auto het 
over, zoals de airbags. Het is mogelijk jouw 
SCALA met wel negen airbags uit te rusten.
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KNIE-AIRBAG
Deze airbag, die onder de stuurkolom 
zit, beschermt de knieën en 
onderbenen van de bestuurder.

ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze vier zijairbags beschermen borstkas
en bekken van de inzittenden voorin en 
op de buitenste zitplaatsen achterin bij 
een aanrijding van opzij.



PRESTATIES
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Stil, flexibel, betrouwbaar en zuinig - dat 
zijn de eigenschappen van de motoren die 
we voor de SCALA aanbieden. De moderne 
benzinemotoren van ŠKODA voorzien de 
SCALA altijd van de benodigde pit.

KRACHTIGE
MOTOREN

MOTOREN
Ons motorenprogramma bestaat uit benzinemotoren 
van 70 kW*, 85 kW en 110 kW met een uitstekend 
acceleratievermogen en een hoog koppel. Afhankelijk 
van de gekozen motor wordt de auto geleverd met een 
6-versnellings schakelbak of een 7-traps DSG-transmissie.



DRIVING MODE SELECT
Met de Driving Mode Select-knop op de middenconsole kun je 
de volgende standen kiezen: Eco, Normal, Sport en Individual. 
Beschikt jouw auto over een verlaagd onderstel en Sport Chassis 
Control, dan kan je via Driving Mode Select kiezen tussen de 
standen Sport en Normal.

SCHAKELPADDLES
De 7-traps DSG-transmissie kan comfortabel vanaf 
het multifunctionele stuurwiel worden bediend.



UITRUSTING
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De Active heeft standaard onder meer zwarte buitenspiegels (elektrisch verstelbaar) 
en zwarte portiergrepen, bumpers in carrosseriekleur, een chromen grilleframe, 
getinte ruiten, LED-dagrijverlichting, chromen portiergrepen binnen, centrale 
vergrendeling met afstandsbediening, een Maxi DOT display in zwartwit, een Swing 
infotainmentsysteem met 6,5-inch beeldscherm en twee USB aansluitingen.

ACTIVE

ACTIVE BLACK INTERIEUR
Stoffen bekleding
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AMBITION INTERIEUR
Stoffen bekleding

De Ambition heeft standaard onder meer buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur, 
mistlampen, een Jumbo Box, een parapluvak incl. ŠKODA paraplu, opbergvakken onder de 
voorstoelen, een brillenvak, een opbergnet aan de zijkant van de rugleuning van de 
voorstoelen, een handbediende airconditioning, voorstoelen met handmatig verstelbare 
lendensteun en een 12V-stopcontact in de bagageruimte.

AMBITION
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OPTIE BIJ NAVIGATIEPAKKET 
SILVER HAPTIC INTERIEURLIJST /
ZWARTE 3D-BEDRUKKING

STANDAARD
GRAINED BLACK INTERIEURLIJST /
ZWARTE 3D-BEDRUKKING
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De Style heeft standaard onder meer full-ledachterlichten, een lederen  
stuurwiel, lederen pookknop en lederen pookhoes, textiele vloermatten,  
Easy Start, een Climatronic-airconditioning met 2 klimaatzones en een Bolero  
infotainmentsysteem met 8-inch beeldscherm incl. SmartLink en Bluetooth. 
De Business Edition voegt hier o.a. navigatiesysteem Amundsen, stoelverwarming  
en Virtual Cockpit aan toe.

STYLE /  
BUSINESS 
EDITION

STYLE BLACK INTERIEUR
Stoffen/Suedia bekleding
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STANDAARD
COPPER BRUSHED INTERIEURLIJST / 
CHROMEN 3D-BEDRUKKING

LATTICE GREY INTERIEURLIJST /
KOPERKLEURIGE 3D-BEDRUKKING
Lattice Grey Optioneel beschikbaar voor Business Edition

STYLE BLACK 
(LEDER/KUNSTLEER/SUEDIA
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SPORT
BUSINESS

SPORT BUSINESS INTERIEUR 
Stoffen/Suedia bekleding

Het interieur van de Sport Business bestaat uit 
sportstoelen, een multifunctioneel sportstuurwiel, 
roestvrijstalen pedaalkappen en een zwart 
hemelbekleding.
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STANDAARD SPORT BUSINESS
BLACK DOTS INTERIEURLIJST / 
RODE 3D-BEDRUKKING
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Ambition Black (stof) Ambition Red (stof) Niet leverbaar in Nederland
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Style Beige (stof/Suedia) Niet leverbaar in Nederland Style Beige (leder/kunstleer/Suedia) Niet leverbaar in Nederland
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ACCESSOIRES
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GEMAAKT DOOR ŠKODA, 
SPECIAAL VOOR JOU

Accessoires zijn een statement. Met ŠKODA Originele
Accessoires kun je het gebruiksgemak, de veiligheid en
de doelmatigheid van jouw auto uitbreiden en hem zo 
nog beter laten aansluiten op jouw eigen behoeften.

SMART HOLDER - HAAK
Handtassen of rugzakken hoeven geen ruimte in
te nemen op de achterbank. Hang ze aan de smart 
holder haak die aan de hoofdsteunen voorin zit.

SMART HOLDER – MULTIMEDIAHOUDER
De houder voor een extern apparaat, die aan de
hoofdsteunen van de voorstoelen kan worden 
bevestigd, zal door de inzittenden achterin zeker op 
prijs worden gesteld.

SMART HOLDER – KLEDINGHANGER
De kledinghanger kan aan de hoofdsteunen van de
voorstoelen worden bevestigd. Zeer handig voor 
diegenen die in kostuum naar het werk gaan.

SMART HOLDER – ADAPTER
ŠKODA Genuine Accessories
(3V0 061 128)

AFVALBAKJE - IN PORTIER
ŠKODA Genuine Accessories
Zwart (5JA 061 107 9B9)



A
cc

es
so

ir
es

71

FIETSENDRAGER
Je kan de afsluitbare fietsendrager met carbon/ 
aluminium profiel op de basisdakdrager monteren.

TEXTIELE VLOERMATTEN 
PRESTIGE – KOPER
Hoogwaardige textiele vloermatten
met koperkleurig stiksel passen perfect 
bij het interieur met Copper brushed 
interieurlijsten.

MATTENSET - ALL-WEATHER - 
ZWART
ŠKODA Genuine Accessories
• LHD front (657 061 502)
• Rear (657 061 512)
• RHD front (657061502A)

HOES ONDER KINDERZITJE
(000 019 819A)



A
cc

es
so

ir
es

72

KOFFERBAKMAT - ALL-WEATHER
ŠKODA Genuine Accessories
(657 061 160)
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DORPELLIJSTEN ALU
ŠKODA Genuine Accessories
(657 071 303)

ROESTVRIJ STALEN SPORTPEDALEN
ŠKODA Genuine Accessories
• for LHD – automatic transmission  

(5E1 064 205)
• for LHD – manual transmission  

(5E1 064 200)

SPORT & DESIGN
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VELGEN

18-inch lichtmetalen velgen Sirius
Antraciet metallic 

18-inch lichtmetalen velgen Sirius
Zilver metallic

18-inch lichtmetalen velgen BLADE,
zilver metallic

18-inch lichtmetalen velgen Sirius
Zwart metallic

18-inch lichtmetalen velgen BLADE,
antraciet metallic

18-inch lichtmetalen velgen BLADE,
matzwart metallic

*In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.
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17-inch lichtmetalen velgen Stratos
Zwart metallic 

17-inch lichtmetalen velgen Volans
Zilver metallic 

17" Lichtmetalen velgen Propus
Zilver metallic

17-inch lichtmetalen velgen Stratos
Antraciet metallic 

17-inch lichtmetalen velgen Stratos
Zilver metallic 
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Jouw ŠKODA Partner:

EROVER LEZEN IS AL LEUK
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR 
EEN PROEFRIT

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract of 
garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, functies, 
onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van daadwerkelijke 
productieauto's en van land tot land verschillen. Neem voor exacte 
specificaties van functies, onderdelen en uitrustingen contact op met  
jouw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MYŠKODA App
Voor volledige controle over jouw auto.
Download MyŠKODA en krijg op elk
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of jouw
laatste parkeerpositie.


