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ŠKODA SCALA – Česká automobilka nově definuje
kompaktní třídu
› Emotivní: Nový kompaktní vůz definuje další vývojový stupeň designového jazyka značky
ŠKODA
› Zaměřený na budoucnost: První model značky ŠKODA postavený na platformě MQB A0
koncernu Volkswagen
› Nové infotainment systémy a inovativní mobilní online služby ŠKODA Connect
› Prostorný: I přes kompaktní vnější rozměry nabízí ŠKODA SCALA mnoho místa
i variabilitu uvnitř
› Úsporný: Pět výkonných a úsporných přeplňovaných motorů TSI, TDI, včetně motoru
G-TEC
› Bezpečný: Asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd a až devět airbagů
ŠKODA SCALA definuje emocionálním designem, vysokou funkčností a nejmodernějšími
možnostmi konektivity zcela nově kompaktní třídu vozů české automobilky. K novému
charakteru a moderním technologiím vozu s karoserií hatchback se skvěle hodí i nové
jméno. Jméno SCALA, které pochází z latiny a v překladu znamená schody nebo žebřík,
vyjadřuje velký krok dopředu, který tento model pro značku ŠKODA znamená.
ŠKODA SCALA přenáší do sériově vyráběného vozu poprvé emocionální designový jazyk
studie ŠKODA VISION RS. Nabízí také vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti, Bi-LED
přední světlomety a full LED zadní světla a velkorysý prostor pro zavazadla i cestující.
V nabídce je pět motorů s výkony od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k). Kromě toho překvapí
vůz ŠKODA SCALA velkým množstvím prvků Simply Clever, typických pro značku ŠKODA.
Model vstoupí na evropský trh v první polovině roku 2019.
Všechny informace, fotografie a videa k vozu ŠKODA SCALA naleznete v digitální tiskové
mapě na platformě ŠKODA Storyboard.
Zcela nový vůz ŠKODA SCALA určuje v kompaktní třídě měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti,
prostoru a designu. Díky nejmodernějším možnostem konektivity, hodnotné výbavě a kvalitním
materiálům vůz skvěle vystihuje soubor hodnot značky ŠKODA, který lze výstižně shrnout jako
„smart understatement“. ŠKODA SCALA tak chce oslovit i mladší zákazníky, kteří jsou stále online,
je pro ně důležitý design a kladou důraz na velkorysý prostor. Typicky pro značku ŠKODA nabízí
nový kompaktní hatchback také největší zavazadlový prostor ve své třídě a přesvědčivý poměr
ceny a užitné hodnoty.
Emotivní a autentický vzhled
Ostře řezané prvky dodávají vozu ŠKODA SCALA silnou vlastní identitu. Jako první sériově
vyráběný vůz SCALA charakterizuje další vývojový stupeň designového jazyka značky ŠKODA.
Poprvé nahrazuje česká automobilka u vozu nabízeného v Evropě známé logo ŠKODA výrazným
nápisem. Jedinečné, prodloužené sklo pátých dveří, které je součástí výbavového stupně Style,
a velká panoramatická střecha, nabízená v rámci paketu Emotion, dodávají vozu ŠKODA SCALA
vlastní styl. Sportovní vzhled dodávají vozu 18palcová kola z lehké slitiny. Díky perfektním
proporcím, čistým plochám, plynulým liniím a vylepšeným aerodynamickým vlastnostem působí vůz
SCALA moderním a sportovním dojmem.
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Nový koncept interiéru se samostatným displejem
Interiér vozu ŠKODA SCALA kombinuje ergonomii a emotivní vzhled s velkorysým prostorem,
typickým pro značku ŠKODA, a největším zavazadlovým prostorem ve své třídě. Přístrojová deska
se samostatným, vysoko umístěným displejem v zorném poli řidiče a výplně předních dveří mají
kvalitní, měkčený povrch s novou specifickou úpravou, která napodobuje krystalickou strukturu.
Příjemnou atmosféru interiéru dodává ambientní osvětlení v bílé nebo červené barvě (v polovině
roku přibude do nabídky také barva měděná), teplé odstíny barev a barevné kontrastní obšití
potahů sedadel. Čalounění sedadel je na přání z kvalitního mikrovlákna Suedia. O dodatečný
komfort se starají na přání dodávané vyhřívání čelního skla, vyhřívaná zadní sedadla nebo
vyhřívaný volant. Navzdory délce pouhých 4 362 mm nabízí vůz velkorysé rozměry interiéru díky
největšímu rozvoru na bázi platformy MQB A0, který činí 2 649 mm. Základní objem zavazadlového
prostoru činí 467 l. Sklopením opěradel zadních sedadel lze objem zavazadlového prostoru rozšířit
až na 1 410 l.
Asistenční systémy známé z vozů vyšších tříd
SCALA je první model značky ŠKODA postavený na platformě MQB A0 koncernu Volkswagen,
která umožňuje nabídnout ve voze SCALA asistenční systémy, které byly doposud obvyklé pouze
ve vozech vyšších tříd. Asistent hlídání jízdního pruhu (Lane Assist) a Front Assist včetně funkce
nouzové brzdy a prediktivní ochrany chodců jsou již součástí standardní výbavy. Na přání dostupný
asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který je aktivní až do vzdálenosti 70 m, varuje před
vozidly, která přijíždějí zezadu nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. Dalšími prvky na přání jsou
parkovací asistent a adaptivní tempomat (ACC), který je aktivní do rychlosti 210 km/h.
Pět úsporných motorů a nastavitelný podvozek
ŠKODA SCALA nabízí pět úsporných přeplňovaných motorů, které splňují emisní normu Euro
6d TEMP. Tři benzinové motory TSI o objemu 1,0 nebo 1,5 l mají výkon od 70 do 110 kW
(95 do 150 k). Motor 1,5 TSI je vybaven aktivním řízením válců (ACT). Tento systém v případě
malé zátěže automaticky (pro řidiče téměř nepostřehnutelně) vypíná oba prostřední válce a snižuje
spotřebu. Naftový motor 1,6 TDI má výkon 85 kW (115 k) a je vybaven filtrem pevných částic
a systémem SCR se vstřikováním AdBlue. Benzinové motory jsou také vybaveny filtrem pevných
částic. V průběhu roku 2019 přibude v nabídce motor 1,0 G-TEC o výkonu 66 kW (90 k)
s provozem na ekologický zemní plyn (CNG). U motorů s výkonem od 85 kW (115 k) výše je na
přání k dispozici automatická sedmistupňová převodovka DSG. Na přání je dostupný také systém
Sport Chassis Control. Sportovní podvozek, který je o 15 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal
také režim Sport s tvrdším nastavením tlumičů. Řidič může přepínat oba režimy ve volbě jízdního
režimu Driving Mode Select.
Standardně dodávané LED přední světlomety a LED zadní světla a až devět airbagů
ŠKODA SCALA nabízí již ve standardní výbavě LED přední světlomety a LED zadní světla. Na
přání je k dispozici Bi-LED varianta předních světlometů. Vůbec poprvé v nabídce vozu ŠKODA má
full LED varianta zadní skupinové svítilny také dynamické směrové světlo. Směrová světla tvoří
jednotlivé diody. Po aktivaci směrového světla se jednotlivé diody rozsvěcí po sobě směrem od
vnitřní strany po vnější. Mezi devět nabízených airbagů patří kolenní airbag řidiče a poprvé ve třídě
kompaktních vozů na přání dodávané zadní boční airbagy. V případě hrozící nehody uzavře
proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist, která je dostupná na přání, automaticky
v předstihu okna a předepne bezpečnostní pásy na předních sedadlech.
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Vždy online a nejmodernější možnosti konektivity
Díky zabudované kartě eSIM je vůz SCALA jako první model ŠKODA vždy online. Tísňové volání
(eCall) a služby z balíčku Proaktivní servis jsou součástí standardní výbavy. Nejvyšší verze
infotainmentu Amundsen nabídne nově přímo v rozhraní systému přes obrazovku přístup
a možnost stažení aplikací infotainmentu. V obchodu budou k dispozici například aplikace Počasí
nebo Zprávy. Portfolio služeb se bude postupně rozšiřovat. Online připojení umožňuje také
aktualizaci map navigace nebo vylepšení hlasového ovládání. Kromě toho lze získat informace
o aktuální dopravě, cenách paliva nebo volných parkovacích místech. Díky službám z balíčku
Vzdálený přístup je možné pomocí aplikace ŠKODA Connect App například z dálky zamknout nebo
odemknout vůz ŠKODA SCALA nebo si zobrazit další údaje o voze. Infotainment systémy třetí
generace mají v závislosti na konkrétní verzi infotainmentu úhlopříčku o velikosti od 6,5" do 9,2".
Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání, má displej o velikosti 10,25". Jedná se tak o jeden
z největších displejů v rámci třídy kompaktních vozů. Jak je již pro vozy ŠKODA typické, nabízí
i vůz SCALA mnoho prvků Simply Clever. ŠKODA SCALA nabízí jako první model ve své třídě
elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close, integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky
ostřikovačů nebo mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 326 811 731
hermann.prax@skoda-auto.cz

Pavel Jína
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services App

skoda-storyboard.com

Pro aktuální informace nás sledujte na https://twitter.com/skodaautonews.
Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala.
ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.

Tisková mapa ŠKODA ŽENEVA 2019 || ŠKODA SCALA

