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ŠKODA SCALA vstupuje na český trh s bohatou výbavou
› ŠKODA SCALA 1,0 TSI/70 kW, 5 MP Ambition odstartuje na částce 369 900 Kč. Základní
provedení vozu bude k dispozici později v druhém čtvrtletí 2019
› Zahájen příjem objednávek, u příležitosti uvedení na trh je k dispozici i nový on-line Car
Configurátor vozu s množstvím zajímavých funkcí
› Ještě před zveřejněním ceníků hlásí autorizovaná obchodní síť ŠKODA v ČR téměř 1 000
závazných rezervací modelu SCALA, uvedení vozu na trh v dubnu letošního roku, první
vozy dorazí k zákazníkům počátkem května 2019
› ŠKODA SCALA: Emotivnější a dynamičtější nadčasový design, velkorysý prostor, moderní
technika a asistenční systémy převyšují většinu konkurentů v segmentu
Praha, 18. ledna 2019 – ŠKODA SCALA vstupuje na domácí trh v České republice. Počínaje
dnešním dnem přijímají všichni autorizovaní obchodní partneři značky ŠKODA v ČR první
zákaznické objednávky. Všichni zájemci si mohou sestavit individuální konfiguraci dle
vlastních preferencí v novém ŠKODA Car Configurátoru. ŠKODA SCALA s benzinovým
agregátem 1,0 TSI/70 kW s pětistupňovou manuální převodovkou ve výbavovém stupni
Ambition bude k dispozici za 369 900 Kč, a to v druhém čtvrtletí letošního roku. Autorizovaní
partneři značky v České republice však již nyní registrují téměř 1 000 závazných rezervací
modelu SCALA. Uvedení vozu na domácím trhu je naplánováno v průběhu dubna, první
automobily si zákazníci převezmou počátkem května letošního roku. ŠKODA SCALA mění
novým jménem, technologiemi i charakterem měřítka automobilů české značky v kompaktní
třídě.
Díky mnoha prvkům pasivní bezpečnosti, mj. šesti standardně dodávaným airbagům a řadě
asistenčních systémů, které byly dříve vyhrazeny pouze automobilům vyšších tříd, je SCALA
jedním z nejbezpečnějších automobilů kategorie hatchback v segmentu vozů kompaktní třídy. Jako
první zástupce této třídy je standardně vybavena LED předními a zadními svítilnami. Moderní
design doplňuje také nejnovější digitální technologie integrovaná ve vozidle. Flexibilně
konfigurovatelný Virtuální Kokpit, který je dostupný na přání, má displej o velikosti 10,25”. Jedná se
o největší displej v rámci třídy kompaktních vozů. SCALA je také díky standardně zabudované
kartě eSIM stále online a nabízí všem zákazníkům jak funkce tísňového volání, tzv. eCall, který
odpovídá homologačním požadavkům evropské legislativy, tak proaktivní servisní služby. Model
SCALA jako první vůz značky ŠKODA disponuje nejnovějším infotainmentem systém 3. generace,
který se bude postupně rozšiřovat i do dalších modelů značky ŠKODA. K dispozici jsou také nové
online služby z portfolia ŠKODA Connect.
„Model SCALA nově definuje hodnoty značky ŠKODA, “ říká Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO
Česká republika. „Jde se o zcela nový technicky a technologicky jedinečný automobil s širokou
plejádou nejmodernějších asistenčních systémů a možností být stále online. SCALA není jen
praktická a dostupná, přidává emotivní a dynamický nadčasový design, velkorysý prostor pro
posádku a její zavazadla, čímž převyšuje většinu konkurentů v segmentu. Věříme, že tato nová
interpretace tradičních předností vozů ŠKODA zaujme nejen jejich dosavadní majitele, ale osloví i
nové zákazníky. V průběhu letošního roku, tj. v náběhové fázi modelu, bychom s přispěním naší
autorizované obchodní sítě rádi realizovali 10 000 závazných objednávek českých klientů,“ dodává
Luboš Vlček.
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Na český trh vstupuje SCALA s bohatou základní výbavou. To mimo jiné demonstruje fakt, že
vstupní specifikací se stává výbavový stupeň Ambition. Již standardní výbava vozu zahrnuje
například: klimatizaci, tempomat, LED přední a zadní svítilny, mlhové světlomety, 16" ocelová kola
Tecton, palubní počítač Maxidot, infotainment Swing s 6,5" barevným dotykovým displejem a
Bluetooth nebo elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním. Vysoký bezpečností
standard vozu podtrhuje standardně dodávaný světelný asistent s funkcí automatického zapínání
potkávacích světel, asistent rozjezdu do kopce, asistent hlídání jízdního pruhu (tzv. Lane Assist),
systém sledování prostoru před vozem (tzv. Front Assist) s funkcí nouzového brždění a detekcí
chodců nebo kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech. Základní provedení vozu ve výbavovém
stupni Ambition je dále možné kombinovat se zážehovým agregátem 1,0 TSI/85 kW, nebo
s turbodieselem 1,6 TDI o stejném maximálním výkonu. V obou případech je k dispozici
šestistupňová manuální převodovka. Pro zážehovou motorizaci byla stanovena doporučená
prodejní cena 394 900 Kč, vznětová verze je za příplatek 40 000 Kč.
Nejvyšší výbavový stupeň Style, přidává navíc 17" kola z lehké slitiny Stratos, Bi-LED přední
světlomety s funkcí adaptivního svícení a přisvěcováním při odbočování, TOP LED zadní svítilny
s animovaným ukazatelem směru jízdy, automatickou dvouzónovou klimatizaci Climatronic,
infotainment Bolero s 8" barevným dotykovým displejem, osmi reproduktory a funkcí SmartLink+,
umožňující zrcadlení mobilního zařízení na centrálním displeji vozidla. Dále např. protažené sklo
víka zavazadlového prostoru, chromované doplňky vně i uvnitř vozu, kožený multifunkční volant,
světelný a dešťový asistent, ambientní osvětlení interiéru, startovací tlačítko Easy Start, zadní
parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky ostřikovačů a mnoho dalších prvků
výbavy. V tomto případě ceny startují na částce 449 900 Kč u motorizace 1,0 TSI/85 kW. Pohonná
jednotka 1,6 TDI/85 kW s šestistupňovou manuální převodovkou přijde na 489 900 Kč, příplatek za
sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG činí 40 000 Kč. Exkluzivně ke specifikaci Style,
mohou klienti objednávat zážehový agregát 1,5 TSI/110 kW s aktivním řízením válců ACT. Ve
výhradní kombinaci se sedmistupňovým DSG přijde na 524 900 Kč.
V druhém čtvrtletí letošního roku obohatí paletu motorizací základní zážehový agregát
1,0 TSI/70 kW spojený s pětistupňovou manuální převodovkou. Jím poháněná SCALA ve výbavě
Ambition bude k dispozici později v průběhu letošního roku za zmíněných 369 900 Kč. V závěrečné
fázi roku 2019 se nabídka motorizací rozroste o agregát 1,0 G-TEC/66 kW spalující stlačený zemní
plyn (CNG) v kombinaci se šestistupňovým převodovým ústrojím. Cena provedení G-TEC bude
oznámena později.
Vyjma dlouhého výčtu prvků mimořádné výbavy, jakými jsou např. Sportovní podvozek s volitelnou
tuhostí tlumičů (+12 000 Kč) nebo Virtuální kokpit (+10 900 Kč), mohou všichni zájemci již nyní
využít nabídky zvýhodněných akčních paketů pro jednotlivé výbavové stupně, které zahrnují
nejžádanější prvky mimořádné výbavy s výraznou cenovou úsporou v řádech desítek tisíc Kč.
K dispozici jsou rovněž předplacené servisní balíčky. Paket Mobilita PLUS skládající se
z prodloužené tovární záruky na 5 let nebo 100 000 km a rozšířené záruky mobility v tomtéž
rozsahu lze pořídit jen za 2 000 Kč. Základní servisní péči Standard zahrnující servisní úkony
předepsané výrobcem včetně výměny motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček je možné
předplatit od 16 900 Kč a dále již jen užívat vůz bez jakýchkoliv dalších výdajů. Rozšířená varianta
Plus od 32 800 Kč navíc přidává servisní úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti po ukončení
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základní záruky, ŠKODA Originální náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně při běžném
opotřebení obvyklým užíváním vozu i prodloužení záruky mobility, dezinfekci klimatizace a kontrolu
vozidla před návštěvou STK.
Pro nový model SCALA bude u autorizovaných prodejců značky a na ŠKODA E-shopu během
uvedení modelu na trh připravena široká nabídka ŠKODA Originálního příslušenství, jako je
například praktický sortiment nosičů jízdních kol či lyží, střešních nosičů a střešních boxů. Pro
model SCALA nabídne ŠKODA také ochranný potah zadních sedadel pro bezpečnou přepravu psů
či sortiment zimních kompletů litých i ocelových disků s kvalitními pneumatikami testovanými přímo
pro nový model SCALA.
Kompletní ceník modelové řady SCALA včetně prvků mimořádné výbavy a nového on-line
konfigurátoru, je již nyní k dispozici. První vozy dorazí k zákazníkům v České republice v průběhu
května letošního roku. Bližší informace na vyžádání poskytnou autorizovaní obchodní partneři
značky ŠKODA v České republice, popř. na bezplatné ŠKODA Infolince: +420 800 600 000 nebo
na e-mailové adrese: infoline@skoda-auto.cz.
Podrobný popis vozu ŠKODA SCALA, včetně infografik, fotografií a videí, naleznete
v interaktivní tiskové mapě na platformě ŠKODA Storyboard.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz
/skodacz

/skoda.cz

/skodacr

Vítězslav Pelc
Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR
T +420 326 811 788

vitezslav.pelc@skoda-auto.cz
/SKODACeskarepublika

Fotografie k tématu:
ŠKODA SCALA – ceny na českém trhu
Základní provedení modelu SCALA s benzinovým
agregátem 1,0 TSI/70 kW s pětistupňovou manuální
převodovkou ve výbavovém stupni Ambition odstartuje
na částce 369 900 Kč. V této specifikaci bude model
SCALA k dispozici v druhém čtvrtletí letošního roku.
Download
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ŠKODA SCALA v novém Car Configurátoru
Ceník modelové řady SCALA, včetně kompletního výčtu
prvků mimořádné výbavy, je k dispozici na internetových
stránkách www.skoda-auto.cz v sekci Ceníky a
Katalogy. U příležitosti zveřejnění cen modelu SCALA
byla rovněž spuštěna nová verze Car Configurátoru u
tohoto modelu, která nabídne zbrusu nové funkcionality
včetně možnosti nelineární konfigurace vozu.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

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 (v Číně) 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“.
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