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MOTORIZÁCIA
Komb. spotreba

[l/100 km]
Komb. emisie 

CO2 [g/km]

1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP 4,5 103 14 690 1 700 € 12 990 €

1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 4,6 106 15 690 1 700 € 13 990 €

RAPID LIFTBACK
1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP 4,5 103 15 090 € 1 700 € 13 390 €

1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 4,6 106 16 090 € 1 700 € 14 390 €

RAPID SPACEBACK EXTRA BONUS* AKCIOVÁ CENA

EXTRA BONUS* AKCIOVÁ CENA

CENNÍK
ŠKODA RAPID  
EXTRA
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér EXTRA

Disky kolies EVORA z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16)

Climatronic – automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti

Parkovacie senzory vzadu

Tempomat

Navigačný systém AMUNDSEN (6,5" farebný dotykový displej, SD slot, USB, 
hlasové ovládanie, mapy Európy na SD karte, WLAN a Infotainment Online na 
1 rok)

Sound systém ŠKODA Surround so 6 reproduktormi

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

SUNSET – vyšší stupeň tónovania skiel od B‑stĺpika

Ambientné osvetlenie interiéru – stredová konzola, priestor pod nohami 
cestujúcich vpredu a kľučky predných dverí

Halogénové svetlomety s LED denným svietením

Zadné LED svetlá (len pre Liftback)

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA a multikolíznej brzdy

Airbagy vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor (Coming/Leaving Home)

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

Kontrola tlaku v pneumatikách

Start&Stop systém s rekuperáciou brzdnej energie

Príprava na uchytenie 2 detských sedačiek systémom ISOFIX a pásom TopTether

Predné hmlové svetlomety

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom, s dvojitým obšitím

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Dáždnik v držiaku pod sedadlom spolujazdca

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené (60 : 40) a sklopné

Zadný stierač s ostrekovačom a cyklovačom (len pre Spaceback)

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou)

Vkladané tkané koberce

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Vnútorné kľučky dverí chrómované

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Schránka na okuliare

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Odkladacia schránka pred spolujazdcom s osvetlením

12 V zásuvka v batožinovom priestore (len pre Spaceback)

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

Funkčný paket (odkladacia schránka pred spolujazdcom, odkladacie priestory 
vo výplniach dverí pre fľaše (pre 1,5 l vpredu, pre 0,5 l vzadu), 12 V zásuvka 
a držiaky na nápoje v stredovej konzole, 4× sklopné držadlo (vzadu s háčikmi), 
osvetlenie batožinového priestoru, upínacie oká v batožinovom priestore)

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km  
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie 
náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

EXTRA

AKČNÉ PAKETY

Design Pack
v hodnote 1 005 €

> Disky kolies BLADE z ľahkej zliatiny čierne 7J × 17" (215/40 R17)
> Predĺžené sklo veka batožinového priestoru (Spaceback)
> Kryty spätných zrkadiel a mriežka chladiča v čiernej farbe

PU6 399

BEZPEČNOSŤ
Asistent rozjazdu do kopca (pre DSG v sérii) UG1 81

Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou 8WS 115

LIGHT ASSIST – asistent diaľkových svetiel PWJ 198

Bi‑Xenónové svetlomety PWT 521

FRONT ASSIST 6K2 304

DRIVER ALERT – asistent na rozpoznanie únavy EM1 43

FUNKČNOSŤ
Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK5 135

Fajčiarsky paket (popolník a zapalovač) ( nie je možné v kombinácii s PKY) PKD 29

Paket pre batožinový priestor – pružná odkladacia schránka (Spaceback) / sieť (Liftback) PKI 50/91

Paket pre batožinový priestor – pružná odkladacia schránka a sieťový program (len pre SB; nie je možné v kombinácii s PKI a PMP) PKJ 104

Cargoelementy v batožinovom priestore 3N6 9

Cargoelementy v batožinovom priestore pre sieťový program/pružnú odkladaciu schránku (len v kombinácii s PKI alebo PKJ) 3N7 38

Mezipodlaha v batožinovom priestore (len pre SB) PMP 207

Bočné ochranné lišty vo farbe karosérie 4B2 57

Obojstranný koberec v batožinovom priestore (guma/látka) (nie je možné v kombináci s PMP) 6SJ 46

Stierač zadného skla s ostrekovačom a cyklovačom (pre SB v sérii) 8M1 84

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca PKC 62

Lakťová opierka vzadu s otvorom na prevoz dlhých predmetov PK2 164

Interiér paket (odkladacie vrecká na bočniciach predných operadiel, kôš na odpadky) – nie je možné s PKD PKY 48

DOPLNKOVÁ VÝBAVA EXTRA
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EXTRADOPLNKOVÁ VÝBAVA

DISKY/PNEUMATIKY
Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16) – strieborné PCC 0

Disky CAMELOT z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) – strieborné PJ6 309

Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) – strieborné PCJ 309

Rezervné koleso oceľové (neplnohodnotné), zdvihák, kľúč na kolesá, bez TyreFit PJA 82

Rezervné koleso oceľové (plnohodnotné), zdvihák, kľúč na kolesá, bez TyreFit PJB 82

KOMFORT
Kúrenie (bez klimatizácie) – –

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 319

Parkovacia kamera s ostrekovačom (v kombinácii len s Bluetooth, pre Liftback v kombinácii len s Bluetooth a stieračom zadného skla) KA1 273

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti (pre Liftback len v kombinácii s 8M1) 8T6 45

Winter paket (vyhrievanie predných sedadiel/predných a zadných sedadiel, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla) PWP/PWU 225/392

Panoramatická strecha (len pre Spaceback) PGD 751

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
SmartLink+ 9WT 171

Media Command – ovládanie navigácie prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (len v kombinácii s RAI/R1I) 9WV 79

DAB – digitálny rádiopríjem QV3 108

2× USB slot pre nabíjanie vzadu 6E7 50

Emergency Call a CareConnect na 3 roky – 375

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDB 239

EASY START – bezkľúčové štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDH 450

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDJ 637

ŠKODA SAT Easy/ŠKODA SAT Secure – 280/380

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy UNI 0

UNI farba červená Corrida/biela Candy CHR 135

UNI farba biela Laser SPE 286

Metalické farby/červená Velvet metalíza MET/EXC 438/940

Chrompaket (chrómovaná lišta v prednom nárazníku/chrómovaná lišta v prednom nárazníku a lemovanie okien) 4ZH/4ZG 41/167

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4 0

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km EA9 185

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

1 Výber rozmeru pneumatík/diskov má vplyv na tzv. „Tyre cluster“, čím sa riadi zápis alternatívnych rozmerov pneumatík uvedených v Osvedčení o evidencii. Bližšie 
informácie nájdete na stránkach www.skoda‑auto.sk/Tyre.

* Podrobné informácie o možnosti uplatnenia Bonusu vám poskytne ktorýkoľvek autorizovaný predajca ŠKODA.

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC COMPLETE PROFESIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 666 1 374 1 530

Servis 5 rokov/100 000 km 834 1 812 2 136

Servis 5 rokov/150 000 km 1 212 2 574 3 114



www.skoda‑auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Uvedené hodnoty kombinovanej spotreby a emisie CO2 boli zistené podľa pravidiel a za 
podmienok ustanovených právnymi a technickými predpismi na určovanie prevádzkových 
a technických údajov motorových vozidiel.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková 
výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu 
a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 1. 6. 2018 (MR 2018)

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

POZNÁMKY


