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Bezbednost: do šest vazdušnih jastuka i Multi-Collision 
Brake 
 
› Odlične aktivne i pasivne bezbednosne funkcije i praktični elementi udobnosti 
› ESC i kontrola pritiska u pneumaticima kao standard u svim varijantama, Hill-Hold Control 

kao opcija 
› Lako postavljanje dečijih sedišta zahvaljujući ISOFIX kukama i Top Tether tačkama za 

pričvršćivanje 
 
Beograd, 18. novembar 2021 - ŠKODA SLAVIA dolazi sa odličnim aktivnim i pasivnim 
bezbednosnim funkcijama. Putnici su zaštićeni sa do šest vazdušnih jastuka. Da bi deca 
takođe imala bezbedno putovanje, limuzina dolazi sa ISOFIX kukama i Top Tether tačkama 
za pričvršćivanje na zadnjim sedištima. ESC je još jedna standardna funkcija koja 
obezbeđuje visok nivo bezbednosti u vožnji, dok će Multi-Collision Brake bezbedno 
zaustaviti vozilo u slučaju nesreće. SLAVIA takođe nudi mnoštvo praktičnih funkcija 
udobnosti kao što su Hill-Hold Control, senzori za kišu i svetlost, kao i tempomat. Monitor 
pritiska u gumama je još jedna praktična funkcija. 
 
Sa svojim širokim spektrom aktivnih i pasivnih bezbednosnih funkcija, nova ŠKODA SLAVIA nudi 
odličnu zaštitu za vozača i putnike. Opremljena standardno sa ESC, visok nivo bezbednosti u vožnji 
je obezbeđen u svim modelima. SLAVIA je takođe opremljena sa XDS i XDS+. Ovi sistemi pomoći 
imaju samoblokirajući diferencijal i deo su elektronskog diferencijalnog sistema (EDS), koji 
poboljšava vuču točkova. Reaguje kada se opterećenje unutrašnjih točkova smanji pri skretanju, i 
usporava točkove pod smanjenim opterećenjem, sprečavajući ih da se okreću. Ukoliko dođe do 
nesreće uprkos mnogim bezbednosnim funkcijama, Multi-Collision Brake će sprečiti sve 
potencijalne naredne sudare tako što će automatski i bezbedno zaustaviti automobil. Kočioni sistem 
dolazi sa funkcijom automatskog čišćenja kočionih diskova. ŠKODA SLAVIA može biti opremljena 
sa do šest vazdušnih jastuka. Ovo uključuje standardne vazdušne jastuke za vozača i suvozača, 
kao i opcione prednje bočne vazdušne jastuke i vazdušne zavese. Svi nasloni za glavu su podesivi 
po visini, a središnje sedište pozadi je takođe opremljeno sigurnosnim pojasom u tri tačke. ISOFIX 
kuke i Top Tether tačke na zadnjim sedištima, koja su standardna, omogućavaju bezbedno 
pričvršćivanje dečijih sedišta. 
 
Sveobuhvatni sistemi pomoći poboljšavaju sigurnost i udobnost 
Nova SLAVIA dolazi sa brojnim funkcijama, od kojih su neke opcione, za podršku vozaču i 
povećanje udobnosti. Tempomat je deo standardne opreme od Ambition paketa opreme, dok je 
Hill-Hold Control uključena u nivo opreme Style (za automobile sa automatskim menjačem, od 
Ambition paketa). Opcioni dodaci uključuju senzore za svetlost i kišu koji automatski aktiviraju 
kratka svetla ili brisače vetrobranskog stakla po potrebi. Zadnji parking senzori su standardno 
ugrađeni; varijante više opreme dolaze sa kamerom za pozadinski prikaz. Monitor pritiska u 
gumama je standardna funkcija za sve specifikacije. 
 
  


