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Nový emotivní a dynamický designový jazyk značky ŠKODA
a vylepšené aerodynamické vlastnosti
› Skulpturální tvary, čisté plochy, ostře řezané prvky: Nový vůz ŠKODA SCALA
je „Simply Surprising“
› Jako první vůz ŠKODA v Evropě má SCALA na pátých dveřích namísto loga nápis ŠKODA
› Na přání dostupný Emotion paket s velkou panoramatickou střechou a černým spoilerem
pátých dveří
Mladá Boleslav/Split, 2. dubna 2019 - ŠKODA SCALA charakterizuje další vývojový stupeň
designového jazyka značky ŠKODA, který ŠKODA označuje jako „Simply Surprising“.
Dynamické, ostré linie a krystalické prvky se starají o dynamičtější a emotivnější vzhled.
ŠKODA SCALA je první sériově vyráběný model značky ŠKODA, který je „Simply
Surprising“. Jako první vůz ŠKODA v Evropě ukazuje SCALA svou silnou identitu nápisem
ŠKODA na pátých dveřích namísto loga.
Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „SCALA představuje důležitý krok
v dalším vývoji designového jazyka značky ŠKODA. Není to jen praktický a dostupný automobil
pro všechny, jak si lidé u naší značky již zvykli, ale navíc má i velmi dynamický, sportovní a velice
emotivní vzhled.“
Nový vůz SCALA zaujme perfektními proporcemi, čistými plochami a plynulými liniemi. Díky
vylepšeným aerodynamickým vlastnostem působí moderním a sportovním dojmem. Vůz zcela
nově definuje kompaktní třídu a řadí se v modelové řadě mezi vozy ŠKODA FABIA a ŠKODA
OCTAVIA. ŠKODA SCALA kombinuje dynamický a emotivní vzhled a typickou jednoduchou
ovladatelnost a je tak „Simply Surprising“ - představuje další krok vývoje designového jazyka
značky ŠKODA. Tento vývoj skvěle vystihuje nápis ŠKODA na pátých dveřích, který má
ŠKODA SCALA jako první vůz ŠKODA v Evropě.
Velmi elegantní a dynamický vzhled díky na přání dodávanému Emotion paketu
Nový nápis vynikne obzvláště na tmavém prodlouženém skle pátých dveří, které je součástí
výbavového stupně Style. Sklo pátých dveří plynule navazuje na velkou panoramatickou
střechu a černý spoiler pátých dveří, které jsou součástí na přání dodávaného Emotion paketu.
Panoramatická střecha je vybavena elektronicky ovládanou sluneční roletou, která se nově otevírá
odzadu dopředu a nabízí tak cestujícím na zadních sedadlech více prostoru pro hlavu a pěkný
výhled ven. Image paket, který je součástí výbavového stupně Style, nabízí také prodloužené sklo
pátých dveří a černé kryty zpětných zrcátek. Spoiler pátých dveří je v barvě vozu.
LED světlomety s krystalickými prvky zvýrazňují vzhled vozu
Inovativní LED přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny vozu SCALA vylepšují kromě
technických funkcí i vzhled vozu. Příď vozu ŠKODA SCALA charakterizují nízké přední světlomety,
které mají šípovitý tvar, ve spojení s výraznou, svislou maskou chladiče, velkým vstupem vzduchu,
který je umístěn pod ní a bočními vzduchovými clonami Air Curtain. Ochranné kryty světlometů
obsahují krystalické prvky typické pro značku ŠKODA. Nápis ŠKODA Crystal Lighting na předních
světlometech a ostře řezaných zadních světlech odkazuje na tradici českých sklářů. Zadní světla
mají ve spojení s mlhovými světly a odrazkami typický tvar písmene C. SCALA má jako první
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model značky ŠKODA na přání dodávaná dynamická zadní směrová světla, která skvěle ladí
s širokou zádí s aerodynamickým spoilerem pátých dveří a sportovním difuzorem pod nárazníkem.
Pro boční pohled je charakteristická Tornado linie, typická pro značku ŠKODA, která vůz opticky
prodlužuje a dokonale ladí s dynamickou siluetou střechy.
Aerodynamická kola z lehké slitiny až do velikosti 18"
Skvělé proporce vozu ŠKODA SCALA doplňují velká kola, včetně osmnáctipalcových stříbrných
kol z lehké slitiny Vega a Sirius. Nabídka začíná šestnáctipalcovými ocelovými koly. Kromě
toho jsou od velikosti 16" dostupná kola z lehké slitiny. Zvláštní význam mají nově nabízená
šestnáctipalcová kola Hoedus, sedmnáctipalcová kola Propus a osmnáctipalcová kola Vega Aero.
Všechna tři kola jsou v černě lesklém provedení a mají aerodynamický tvar, který zlepšuje
proudění vzduchu.
Dvanáct barev karoserie
Model SCALA je k dispozici v některé z 12 barev karoserie. Nemetalické barvy zahrnují čtyři
odstíny modré, červené, bílé a šedé barvy. V nabídce je také osm metalických barev, mezi které
patří také sportovní modrá Race a zelená Rallye, známá z motorsportu značky ŠKODA.

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

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 39 000 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“.
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