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Sportovně laděná: ŠKODA Rapid Spaceback
Monte Carlo nastupuje na start
›
›
›
›

Dynamická: atraktivní design, výrazná kola z lehkých slitin, sportovní interiér
Konektivita: ŠKODA Rapid/Rapid Spaceback s funkcí SmartGate
Novinka pro modely ŠKODA Rapid/Rapid Spaceback: Cargo-elementy
Modelová řada Rapid zaznamenala v roce 2014 nárůst o 113,3 procenta,
zákazníkům bylo dodáno 221.400 vozů

Mladá Boleslav, 9. ledna 2015 – Úspěšná modelová řada ŠKODA Rapid získala
další přírůstek. Na start nastupuje atraktivní ŠKODA Rapid Spaceback Monte
Carlo. Zajímavých novinek se navíc dočkaly i standardní modely ŠKODA
Rapid/Rapid Spaceback. Poprvé jsou k dispozici i s inovativní funkcí, která
umožňuje zobrazení dat o vozidle ve speciálních aplikacích na chytrém telefonu.
Další novinkou pro modely Rapid/Rapid Spaceback jsou praktické Cargoelementy v zavazadlovém prostoru.
ŠKODA Rapid i ŠKODA Rapid Spaceback patří mezi nejatraktivnější kompaktní vozy.
ŠKODA Rapid byla na trh uvedena v roce 2012. ŠKODA Rapid Spaceback je, coby první
kompaktní hatchback značky, na trhu od roku 2013. Obě verze jsou u zákazníků velice
úspěšné. V roce 2014 se prodeje modelů ŠKODA Rapid/Rapid Spaceback zvýšily o 113,3
procenta na 221.400 vozů. Modelová řada Rapid se tak stala v roce 2014 druhou
nejprodávanější, hned po modelu ŠKODA Octavia.
ŠKODA Rapid Spaceback, představená na podzim roku 2013, vyniká svým atraktivním,
dynamickým a svěžím designem a oslovuje zejména skupinu mladých zákazníků. Model
Monte Carlo potvrzuje tyto emocionální ambice a zaujme svou dynamikou a vzhledem.
Sportovní charakter vozu dodává černý rámeček masky chladiče, velký otvor pro vstup
chladícího vzduchu krytý černými voštinami i černě zbarvené xenonové světlomety a
mlhové světlomety (s funkcí Corner). Prahy jsou osazeny černými nástavci. Vnější
zrcátka jsou elektricky nastavitelná a vyhřívaná, usazená v černých krytech. Okno pátých
dveří a zadní boční okna jsou vybavena skly s vyšším stupněm tónování (SunSet).
Rapid Spaceback Monte Carlo je sériově vybaven černými šestnáctipalcovými koly
z lehkých slitin ‚Italia’, na přání se dodávají i 17palcová kola z lehkých slitin ‚Savio’.
K dispozici jsou pro provedení Monte Carlo vybrané barvy z palety modelu Rapid,
novinkou navíc je šedá Steel.
Sportovní vzhled pokračuje i v interiéru vozu Rapid Spaceback Monte Carlo. Nový
tříramenný kožený volant je obšitý červenou nití, stejně jako manžeta řadicí páky. Kůží
je potažená také hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy. Výplně dveří a palubní deska
jsou černé, palubní deska má navíc dekorační lištu v karbonovém designu. Ve voze jsou
sportovní sedadla v černo-červeno-šedé kombinaci se šedými podélnými pruhy, najdeme
zde i pedály s kryty z ušlechtilé oceli a červeně obšité černé vkládané textilní koberečky.
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Na předních a zadních prazích jsou plastové dekorační lišty s hliníkovým vzhledem,
vpředu s logem Monte Carlo.
Rapid Spaceback Monte Carlo vychází z výbavové verze ‚Ambition‘ a nabízí se s širokou
paletou motorů pro model Rapid Spaceback. K dispozici jsou zážehové agregáty
1,2 TSI/63 kW (86 k), 1,2 TSI/77 kW (105 k) a 1,4 TSI/90 kW (122 k). Nabídka
naftových motorů zahrnuje dva agregáty s přímým vstřikem paliva common-rail:
1,6 TDI/66 kW (90 k) a 1,6 TDI/77 kW (105 k).
Další novinkou modelu ŠKODA Rapid/Rapid Spaceback je nová funkce SmartGate. Jejím
prostřednictvím je možno v určitých aplikacích chytrého telefonu zobrazovat, ukládat a
mobilně využívat jednotlivá data o voze, jako je spotřeba, průměrná rychlost, náklady a
další informace o každé jednotlivé jízdě. Data se přenáší bezdrátově pomocí WiFi.
Standardní modely ŠKODA Rapid a ŠKODA Rapid Spaceback navíc získaly i nové Cargoelementy na bezpečné upevnění nákladu v zavazadlovém prostoru. Tyto prvky jsou
v zavazadlovém prostoru uloženy ve složeném stavu, takže nezabírají mnoho místa ve
chvíli kdy nejsou používány. V případě potřeby se jednoduše rozloží a upevní pomocí
suchých zipů. Novinkou jsou v modelové řadě Rapid navíc také 16palcová kola
z lehkých slitin v designu ’Rock’.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Bernd Abel, vedoucí Komunikace produktu David Haidinger, Komunikace produktu
T +420 326 811 731
T +420 326 811 737
bernd.abel@skoda-auto.cz
david.haidinger@skoda-auto.cz
Fotografie k tématu:
ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo
Sportovní charakter vozu dodává černý rámeček
masky chladiče, velký otvor pro vstup chladícího
vzduchu krytý černými voštinami i černě zbarvené
xenonové světlomety a mlhová světla (s funkcí
Corner).
Download
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ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo
Rapid Spaceback Monte Carlo je sériově vybaven
černými šestnáctipalcovými koly z lehkých slitin
‚Italia’, na přání se dodávají i 17palcová kola ‚Savio’.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo
Nový tříramenný kožený volant je obšitý červenou
nití, stejně jako manžeta řadicí páky. Kůží je
potažená také hlavice řadicí páky a madlo ruční
brzdy.
Download
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ŠKODA Rapid Spaceback Monte Carlo
Standardní modely ŠKODA Rapid a ŠKODA Rapid
Spaceback získaly i nové Cargo-elementy na
bezpečné upevnění nákladu v zavazadlovém prostoru.

Download
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2013 dodala zákazníkům celosvětově 920.800 vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
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 a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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