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S vozy ŠKODA v teple a pohodě i během zimy
› Příjemné teplo díky vyhřívaným předním a vnějším zadním sedadlům; vyhřívané čelní sklo a vyhřívané
trysky ostřikovačů pro dobrý výhled z vozu
› Nezávislé topení s pohodlným ovládáním pomocí chytrého telefonu a aplikace ŠKODA Connect App
› Čistý zavazadlový prostor s praktickým oboustranným kobercem a plastovou vanou
Mladá Boleslav, 14. ledna 2020 – Řidiči nových kompaktních modelů ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ zimu
mimořádně pohodlně přečkají díky až čtyřem vyhřívaným sedadlům, vyhřívanému čelnímu sklu a
vyhřívaným tryskám ostřikovačů. Rychlý nástup do vozu umožní bezklíčové odemykání KESSY.
Oboustranné koberce jsou ideální pro přepravu mokré nebo znečištěné zimní výbavy. Ještě vyšší komfort
nabízí modely KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA a SUPERB: Volitelné nezávislé topení lze pohodlně ovládat
pomocí dálkového ovládání a také pomocí chytrého telefonu.
ŠKODA je známá svými promyšlenými a praktickými nápady, usnadňující každodenní používání vozu – to platí i pro
obtíže, spojené se zimním obdobím - zamrzlá okna, studené ruce, znečištěná obuv… ŠKODA tak například
v modelech SCALA a KAMIQ vedle vyhřívaných předních sedadel nabízí volitelně také vyhřívání obou krajních
zadních sedadel.
Mimořádně příjemně zimu přečkají řidiči modelů KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA a SUPERB s nezávislým topením.
Nezávislé topení lze pohodlně naprogramovat nebo aktivovat přímo od snídaně pomocí dálkového ovládání pomocí
aplikace ŠKODA Connect App. Vůz tak bude mít už při nastoupení požadovanou vnitřní teplotu a odmražená okna.
Teplé ruce a vynikající výhled
Na přání dodávaný vyhřívaný volant pro modely KAMIQ a SCALA i při teplotách pod nulou ochrání před
prochladlýma rukama a umožní řízení bez tlustých a mokrých rukavic. Je to příjemné a především bezpečné.
Vyhřívané čelní sklo velmi rychle zajistí dobrý výhled z vozu tím, že na něm námraza velmi rychle roztaje. Oba
modely mají rovněž vyhřívané trysky ostřikovače, což rovněž zajistí dobrý výhled.
Pro optimální viditelnost za nepříznivého počasí a za dlouhých nocí lze pro modely ŠKODA SCALA a
ŠKODA KAMIQ namísto sériově dodávaných LED-světlometů objednat full-LED-světlomety. Ty nabízí adaptivní
funkci a několik různých světelných režimů; na přání je navíc k dispozici i asistent dálkových světel. Dešťový a
světelný senzor a funkce coming/leaving home jsou součástí sériové výbavy všech provedení modelů SCALA a
KAMIQ.
Bezklíčové odemykání a stupnice pro měření vzorku pneumatik na škrabce na námrazu
Vedle klasických prvků výbavy, jako je deštník ve výplni dveří řidiče, nabízí modely SCALA a KAMIQ i řadu nových
Simply Clever detailů. Jedním je škrabka na námrazu, uložená ve víčku palivové nádrže, která je nyní opatřena i
stupnicí pro měření hloubky profilu pneumatik. Rychlý přístup do suchého interiéru vozu bez dlouhého prohledávání
kapes nebo nákupních tašek umožní bezklíčové odemykání KESSY. Integrovaná nálevka ve víčku nádržky
ostřikovače usnadní její plnění – rozlití směsi už dnes nehrozí. Silnou zimní bundu lze pověsit na sériově instalovaný
háček na B-sloupku. Od výbavové verze má KAMIQ v zavazadlovém prostoru integrovanou vyjímatelnou LEDsvítilnu.
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Čištění zavazadlového prostoru je u vozů ŠKODA KAMIQ a ŠKODA SCALA díky oboustrannému koberci velice
snadné. Gumová spodní strana je ideální pro přepravu znečištěných bot, saní nebo mokrých deštníků. Jako
originální příslušenství modelu KAMIQ je kromě toho také k dispozici plastová vana do zavazadlového prostoru.
Pro další informace, prosím, kontaktuje:
Hermann Prax
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
hermann.prax@skoda-auto.cz
/skodacz

/skoda.cz

/skodacr

Martin Preusker
Mluvčí Komunikace produktu
T +420 604 292 190
martin.preusker2@skoda-auto.cz
/SKODACeskarepublika

Fotografie k tématu:
S vozy ŠKODA v teple a pohodě i během zimy
Na přání dodávaný vyhřívaný volant pro modely KAMIQ (na
snímku) a SCALA i při teplotách pod nulou ochrání před
prochladlýma rukama a umožní řízení bez tlustých a
mokrých rukavic.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

S vozy ŠKODA v teple a pohodě i během zimy
Vedle vyhřívaných předních sedadel je pro modely ŠKODA
SCALA a ŠKODA KAMIQ (foto) volitelně k dispozici také
vyhřívání obou krajních zadních sedadel.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

S vozy ŠKODA v teple a pohodě i během zimy
Mnozí automobilisté zahajují den tím, že z vozu ometají
sníh a oškrabují led. Nezbytná je v tomto případě škrabka
na námrazu, kterou má každý vůz ŠKODA uloženou ve
víčku hrdla palivové nádrže.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO
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S vozy ŠKODA v teple a pohodě i během zimy
Nádržka ostřikovače má chytrý uzávěr, který se po otevření
promění v nálevku. Díky tomu lze pohodlně dolévat vodu i
nemrznoucí směs, aniž by se kapaliny vylily a motorovým
prostorem protékaly na zem.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních
automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 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 42 000 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“.

