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ŠKODA SCALA reprezintă un pas hotărât înainte pentru marca ŠKODA. Formele sale 
sofisticate creează un joc spectaculos de lumini și umbre, ce îmbină armonios caracterul 
sportiv cu designul atemporal. Silueta sa dinamică îmbracă un spirit deosebit de practic, 
datorită căruia acest automobil este partenerul perfect pentru viața de zi cu zi. 

De asemenea, SCALA oferă și numeroase tehnologii ce nu sunt uzuale în clasa hatchback-
urilor compacte. Astfel, datorită sistemelor avansate de asistență și a noii generații a 
sistemelor de infotainment, puteți să beneficiați de siguranță ridicată, fără a renunța nici la 
distracție.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

O LUME NOUĂ ȘI 
ÎNDRĂZNEAȚĂ
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Designul bun înseamnă echilibru atât pentru inimă, cât și pentru minte. La fel 
ca la noua SCALA. Acest hatchback compact cu spirit de sportiv reprezintă 
următoarea fază a limbajului de design al mărcii ŠKODA, integrând totodată 
tradiția adânc înrădăcinată și istoria bogată a mărcii.

SECŢIUNEA FRONTALĂ 
Detaliile marcante ale exteriorului, precum grila frontală sau farurile angulare cu formă de săgeată conferă automobilului un look autentic și o identitate puternică. Elementele 
cristaline integrate în faruri amintesc de arta cristalului cehesc, semnalând cu mândrie proveniența mărcii.

COTIDIANUL
ÎN HAINĂ SPORT

DETALIILE NEGRE
Pentru a adăuga o semnătură 
mai sportivă și mai individuală 
drumurilor cotidiene, SCALA 

poate fi dotată opțional cu 
următoarele detalii negre: 

plafonul panoramic, barele 
de pe plafon, plafonul cu 

elementul din sticlă extins 
până la hayon și jantele Vega 

de 18 inchi din aliaj ușor, ce 
pot influența considerabil 

performanțele aerodinamice 
ale autoturismului.
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PROFILUL
Liniile caracteristice de pe profilul 

automobilului optimizează 
parametrii aerodinamici deja 

excelenți dați de limbajul ŠKODA 
de design. Cu geamurile cu tentă 

închisă SunSet, alura dinamică a 
autoturismului este chiar și mai 

puternic accentuată, iar pasagerii se 
vor bucura la interior de protecție 

solară.

SECŢIUNEA POSTERIOARĂ 
Denumirea mărcii este înscrisă 

cu mândrie pe a cincea ușă a 
automobilului,  

marcând încrederea mărcii în noua 
sa filozofie de design. La variantele 
echipate cu elementul de sticlă cu 
tentă închisă extins la a cincea ușă, 

o parte a blocurilor optice din spate 
sunt integrate în sticlă.

PARAMETRII AERODINAMICI
Designerii au optimizat aerodinamic fiecare muchie, fiecare contur 
și fiecare dimensiuni a automobilului, iar echilibrul optim dintre 
lățimea și înălțimea sa asigură un nivel ridicat de siguranță și 
fiabilitate.



CEA MAI BUNĂ PERSPECTIVĂ  
   DIN ORICE UNGHI



DESIGNUL LUMINILOR



D
es

ig
n

16

ÎN CENTRUL 
ATENȚIEI
Lumina transformă noaptea în zi. Și ne inspiră. Farurile unice și 
blocurile optice suple din spatele automobilului au grijă ca acesta să 
fie imediat recunoscut.  
Designul cristalin cu LED-urile integrate întruchipează îmbinarea 
perfectă între tradiția cristalului cehesc și tehnologia modernă.

FARURILE FULL-LED
Farurile din vârful gamei au toate funcțiile generate de LED-uri și includ și funcția Cornering. Bandoul de LED-uri 
pentru luminile de zi este poziționat în partea de sus a farurilor, conferind automobilului o aură sportivă deosebit de 
atractivă.

BLOCURILE OPTICE SPATE FULL-LED
SCALA are blocurile optice din spate 

dispuse orizontal, iar obișnuita literă 
C integrată aici a căpătat o alură mai 

modernă. Semnătura aceasta luminoasă 
originală are însă și rol practic, nu doar 

estetic. Varianta cea mai avansată a 
blocurilor optice este full-LED și include 

lumini de semnalizare dinamice, ca 
premieră între modelele gamei ŠKODA. 
Această tehnologie nu indică doar pur și 

simplu direcția în care va vira șoferul, ci 
conferă automobilului și o doză adițională 

de dinamism.



     INTERIORUL
DESIGNUL
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STIL ŞI 
FUNCŢIONALITATE

Interiorul modelului SCALA 
este finisat cu materiale 

de calitate, prelucrate 
cu cea mai mare atenție. 

Numeroasele combinații de 
tapițerii și decor vă permit 

să îi conferiți automobilului 
dumneavoastră o 

personalitate unică. În 
plafonul de la nivelul 

parbrizului puteți găsi o 
intrare USB adițională, 

ideală pentru încărcarea 
dispozitivelor fixate pe 

parbriz.

ILUMINAREA AMBIENTALĂ
Beneficiați de un interior și mai 
confortabil și plăcut, optând pentru 
iluminarea ambientală cu LED, integrată 
de-a lungul bordului. Astfel automobilul 
dumneavoastră poate fi iluminat în alb, 
cupru sau roșu.

CEEA CE ESTE LA 
INTERIOR CONTEAZĂ

Dar și interiorul modelului SCALA este la fel 
de impresionant. Interiorul extrem de generos 
beneficiază de dimensiuni optim proporționate, ce 
sunt completate cu detalii suple de design și cu 
tehnologii digitale de ultimă oră.

VIRTUAL COCKPIT 
Virtual Cockpit afișează datele provenite 
de la computerul de bord, în combinație 
cu alte detalii, ca de pildă cele oferite 
de sistemul de navigație. Pentru layout 
puteți alege cinci variante diferite (în 
imagine se vede layout-ul Modern), 
folosind butonul View de pe volan.  
Afișajul Virtual Cockpit de la SCALA 
are cel mai mare ecran din segmentul 
compact de autoturisme, și anume de 
10,25 inchi.



CONECTIVITATE
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FUNCȚIA DE BLOCARE ŞI DEBLOCARE
Această funcție vă permite să
descuiați și încuiați autoturismul folosind 
aplicația ŠKODA
Connect de oriunde v-ați afla.
De pildă, dacă ați uitat să încuiați
automobilul, puteți să îl încuiați și ulterior,
folosindu-vă smartphone-ul, chiar din locul 
unde tocmai vă aflați.

LOCUL DE PARCARE
Vedeți unde se află automobilul 
dumneavoastră,
indiferent unde sunteți. ŠKODA 
Connect vă arată adresa, precum și 
data și ora
la care a fost parcat automobilul. 
Trebuie doar să vă consultați telefonul.

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online furnizează 
informații în timp real despre trafic, iar serviciul Care Connect este orientat spre 
asistență și siguranță, permițându-vă să accesați și controlați automobilul de la 
distanță  
și oferă, de asemenea, un serviciu de asistență pentru situațiile problematice.

SERVICIUL DE APEL DE URGENȚĂ
Apelul de urgență va fi inițiat automat în situații critice la drum. 
Sistemul de urgență poate fi, de asemenea, activat manual, 
apăsând butonul roșu de pe consola plafonului.

ŠKODA CONNECT:
NU LĂSAȚI LUMEA 
ON-LINE ÎN URMĂ

Rămâneți conectat, indiferent unde v-ați afla. Veți 
fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veți avea 
acces la distracție și la informații utile. Totodată, 
astfel veți beneficia și de asistență 24 de ore 
din 24, 7 zile din 7. ŠKODA Connect este poarta 
dumneavoastră spre un univers cu posibilități 
nelimitate de comunicare.

INFORMAŢIILE ON-LINE DIN TRAFIC
Informațiile actualizate vă oferă posibilitatea de a organiza optim fiecare călătorie. De 
asemenea, puteți reacționa la schimbări, ca de exemplu la porțiunile de drum în lucru, la 
accidente sau blocajele din trafic. Iar funcția de avertizare pentru eventualele pericole vă va 
notifica în cazul în care în drumul dumneavoastră urmează să intervină vreo problemă, ca de 
pildă condiții dificile sau vizibilitate îngreunată.

ACTUALIZARE ON-LINE HĂRŢI 
Acum nu mai aveți nevoie de propriile date când actualizați 
hărțile și, mai mult, actualizarea se face automat. Astfel nu mai 
trebuie să vă preocupați deloc de acest aspect, beneficiind 
totuși permanent de material cartografic actual la bord.

SHOP / APLICAŢII DE INFOTAINMENT
Din Shop-ul accesibil din sistemul de infotainment, puteți cumpăra pachete de date, puteți 
extinde licența pentru ŠKODA Connect și puteți descărca aplicații de infotainment. De 
exemplu, cu aplicația Meteo puteți obține un raport meteo detaliat pentru zona în care 
vă aflați sau pentru orice altă zonă. Aplicațiile de infotainment vor fi actualizate regulat și 
treptat vor fi adăugate tot mai multe aplicații.



SIMPLY
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SPĂTARUL RABATABIL
Spătarul rabatabil al scaunului pasagerului din față crește și mai mult variabilitatea 
autoturismului și vă permite să transportați inclusiv obiecte cu dimensiuni foarte 
mari.

CÂRLIGUL DE REMORCARE
SCALA oferă un cârlig de remorcare cu deblocare electrică. Butonul 

pentru această funcție se află în portbagaj.

AUTOMOBILUL CU IQ
SCALA este echipată cu o gamă largă de dotări Simply Clever ce vă pot 
satisface toate dorințele și nevoile. De la încărcarea și transportul bagajelor 
dumneavoastră, la rabatarea cârligului de remorcare și ajustarea spațiului 
interior pentru a găsi locul potrivit pentru lucrurile mai mari sau mai mici: 
aceste soluții inteligente vă scutesc de multe încurcături la drum.

A CINCEA UŞĂ CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
Hayonul se deschide la simpla atingere a butonului 

telecomenzii sau a butonului de pe portiera șoferului. 
O funcție foarte practică, mai ales pe vreme rea. 
Puteți, de asemenea, să ajustați poziția cea mai 

înaltă până la care doriți să se deschidă capota 
portbagajului, în funcție de necesități și de condițiile 
date. Pe hayon mai există și un buton adițional, care 

permite închiderea acestuia.
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REZERVORUL PENTRU LICHIDUL DE SPĂLARE A PARBRIZULUI
De acum nu veți mai vărsa pe de lături nicio picătură din soluția pentru spălarea 
parbrizului, căci acum o puteți turna cu pâlnia specială în rezervorul ușor  accesibil.

RACLETA PENTRU GHEAŢĂ
Racleta pentru gheață este introdusă în clapeta rezervorului 
și poate fi, de asemenea, utilizată pentru a măsura adâncimea 
profilului roților.

PODEAUA DUBLĂ 
Podeaua dublă permite poziționarea podelei 

portbagajului la nivelul pragului portbagajului, ușurând 
manevrarea bagajelor. De asemenea, asigură un spațiu 

de depozitare discret.



   PORTBAGAJUL
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NU E NEVOIE 
SĂ LĂSAȚI 
NIMIC ACASĂ

Nu mai trebuie să renunțați la nimic de acum. 
Capacitatea generoasă a portbagajului, de 
467 de litri, respectiv de 1.410 de litri cu 
scaunele spate rabatate, poziționează acest 
model în vârful clasei sale. De asemenea, 
există numeroase opțiuni care vă ajută să țineți 
fiecare lucru și bagaj la locul său, astfel încât la 
destinație să nu fie nimic deteriorat.

SETUL DE PLASE
Setul de plase (1 orizontală și 2 verticale) crește flexibilitatea 
portbagajului, fixând totodată obiectele în siguranță.

PLASA DE SUB SISTEMUL DE ACOPERIRE A PORTBAGAJULUI 
Plasa de sub sistemul care acoperă portbagajul poate servi ca loc de depozitare sigur 
pentru obiectele pe care doriți să le transportați separat de alte lucruri.

COVORAȘUL CU DOUĂ FEŢE
Puteți folosi covorașul cu două fețe 

cu partea textilă în sus, când nu 
transportați lucruri care ar putea 

murdări autoturismul. Iar când aveți 
ceva murdar de transportat, trebuie 

doar să întoarceți covorașul cu partea 
cauciucată în sus.



CONFORT
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Indiferent de ceea ce înseamnă confortul pentru 
dumneavoastră, la bordul modelului SCALA îl veți găsi 
cu siguranță. Călătoriți cu efort minim, datorită detaliilor 
ingenioase, precum conectoarele pentru alimentare și 
sistemele sofisticate de infotainment cu GPS. Cu alte 
cuvinte: confort fără egal în această clasă auto.

CONFORT ŞI STIL

PHONE BOX / USB
SCALA oferă un Phone Box mai mare, ce amplifică semnalul pentru dispozitivul 
dumneavoastră mobil, încărcându-l totodată wireless în timp ce conduceți. Acest 
compartiment este poziționat la îndemână și are dimensiunile potrivite și pentru 
dispozitivele mai mari. Cele două interfețe USB-C integrate în consola centrală 
vă permit să conectați cu ușurință dispozitivele externe, fără să aveți nevoie de 
adaptoare sau de alte dispozitive adiționale.

PERSONALIZARE ON-LINE
Veți aprecia acest serviciu mai ales dacă automobilul dumneavoastră este condus de mai mulți utilizatori.  
Reglajele preferate pentru poziția scaunului, setările pe care le-ați făcut pentru afișajul panoului digital de instrumente sau parametrii aleși pentru sistemul de aer condiționat vor fi astfel sincronizate cu 
contul dumneavoastră ŠKODA ID. În acest fel, data următoare când vă veți autentifica în automobil, veți beneficia rapid de setările preferate, chiar dacă între timp automobilul a fost condus de o altă 
persoană. Cu funcția de personalizare on-line, puteți să beneficiați de setările și reglajele preferate nu doar în propriul dumneavoastră automobil, ci și în orice automobil ŠKODA echipat corespunzător.

SISTEMUL DE INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2"
Funcționalitatea perfectă este completată cu designul atractiv. Puteți opera dispozitivul prin comenzi tactile și prin gesturi sau cu ajutorul asistentului digital Laura. Acest sistem de comandă vocală 
a fost optimizat și este conectat la internet, astfel că poate răspunde rapid și precis la comenzile și solicitările dumneavoastră cu privire la o varietate largă de subiecte. De exemplu, asistentul poate 
iniția navigația până la destinația dorită, vă poate găsi melodia preferată sau vă poate scrie SMS-urile pe care i le dictați. Funcția radio on-line este, de asemenea, oferită în combinație cu sistemul de 
infotainment Amundsen și vă permite să extindeți gama uzuală de posturi radio cu alte canale preferate, dar și cu podcast-uri și știri. Astfel puteți găsi și asculta la calitate ridicată orice serviciu de 
streaming radio în zonele cu acoperire pentru internet. În combinație cu Virtual Cockpit, sistemul de infotainment Amundsen oferă și funcția de identificare a indicatoarelor de circulație.

FUNCȚIILE DE ÎNCĂLZIRE 
Funcția de încălzire a parbrizului, ce îndepărtează 
rapid gheața și aburul, precum și încălzirea 
volanului multifuncțional pot fi fiecare controlate 
prin intermediul sistemului de infotainment.
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OGLINZI RETRACTABILE
Oglinzile exterioare, retractabile automat, se pliază 
când încuiați autoturismul, fiind astfel protejate de 
deteriorări. 

SCAUNELE ÎNCĂLZITE / USB
Când afară este rece, prietenii și familia vor aprecia funcția de încălzire a scaunelor din spate. 
Încălzirea poate fi reglată cu ajutorul butoanelor separate, de pe partea din spate a cotierei 
dintre scaunele frontale. Cele două intrări USB-C sunt o bună variantă universală de încărcare a 
telefoanelor mobile.

TEMPOMATUL
Este disponibil atât tempomatul uzual, cât și 
tempomatul adaptiv avansat, pentru viteze până la 
210 km/h (detalii la capitolul Siguranță).

KESSY
Automobilele echipate cu KESSY (acces, pornire și închidere 
fără cheie) sau cu Easy Start (versiunea mai simplă a acestei 
dotări) au un buton Start/Stop pe coloana de direcție pentru 
pornirea motorului.

SCAUN REGLABIL PE ÎNĂLŢIME PENTRU 
ŞOFER 
Pentru o stare de bine fără egal la volan, vă oferim 
scaunul ajustabil electric.

SISTEMUL DE SUNET ŠKODA 
Bucurați-vă de claritatea absolută a sunetului, cu sistemul de sunet dezvoltat de ŠKODA special 
pentru SCALA. Acesta dispune de zece difuzoare, inclusiv un difuzor central în bord și un subwoofer 
în portbagaj. Sunetul poate fi, de asemenea, ajustat în funcție de numărul de persoane aflate în 
automobil și de locurile pe care aceștia le ocupă, folosind setările All, Front și Driver. Puterea totală 
este de 405 wați.



SIGURANȚĂ
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Porniți în orice aventură cu încredere deplină. Noua 
SCALA vă oferă numeroși asistenți ce vă ajută la 
condus, dar și la parcare și la evitarea accidentelor.

NOI VĂ ŢINEM 
SPATELE

SIDE ASSIST 
Folosind senzorii radar din bara de protecție spate, Side Assist monitorizează zonele de lângă și din spatele autoturismului 
și, pe o distanță de 70 m, poate detecta alte autovehicule, precum și obiectele și mai greu de recunoscut, ca de pildă 
bicicletele. În funcție de distanța și de viteza autovehiculelor din apropiere, sistemul decide dacă va avertiza sau nu șoferul.

REAR TRAFFIC ALERT 
Oferit ca parte a sistemului Side 
Assist, asistentul acesta vă ajută 

să manevrați autoturismul în 
siguranță în marșarier, la ieșirea 
de pe locurile de parcare, când 

vizibilitatea este limitată. Sistemul 
poate chiar acționa automat 

frânele când detectează un pericol 
iminent.

MANOEUVRE ASSIST
Folosind senzorii sistemului Park 

Assist, acest asistent oferă protecție 
împotriva ciocnirii cu obstacolele 

aflate pe traiectoria autoturismului (la 
viteze de până la 8 km/h).  

Când este detectat un obstacol, 
sistemul inițiază frânarea de urgență, 

în funcție de distanța față de obstacol 
și de viteza autoturismului.
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SENZORII PENTRU PARCARE 
(PDC) 
Manevrele de parcare a 
modelului SCALA devin mai 
simple și mai sigure cu senzorii 
de parcare integrați în barele 
de protecție din față și din 
spate. Aceștia verifică distanța 
dintre autoturism și eventualele 
obstacole.

FRONT ASSIST CU FUNCŢIA PREDICTIVĂ DE MONITORIZARE A PIETONILOR
Utilizând radarul din grila radiatorului, sistemul Front Assist monitorizează distanța față de vehiculul din față și poate frâna de urgență 
când e cazul. SCALA dispune de sistemul Front Assist extins cu funcția predictivă de monitorizare a pietonilor, care avertizează șoferul 
cu un semnal acustic/vizual, precum și printr-un scurt impuls aplicat frânelor.

PARK ASSIST 
Reduceți la minimum stresul 
parcării pe locurile strâmte, cu 
Park Assist. Acesta selectează 
automat locul de parcare potrivit 
în rândurile de mașini parcate 
paralel sau perpendicular.
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TEMPOMATUL ADAPTIV
Folosind radarul din grila radiatorului, 
tempomatul adaptiv ACC include, 
în plus față de funcția de tempomat 
și funcția de menținere a distanței 
sigure față de autovehiculele din fața 
dumneavoastră și este activ la viteze 
de până la 210 km/h.

LANE ASSIST 
Funcționând la viteze
de peste 65 km/h, Lane Assist
vă poate ajuta la păstrarea
automobilului pe banda corespunzătoare.

AUTO LIGHT ASSIST
Asistentul dumneavoastră 
pentru faruri va comuta 
automat între luminile de 
drum și cele de întâlnire, 
sporind confortul și 
siguranța în trafic.
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BODYGUARZII 
ASCUNȘI

AIRBAG-URILE FRONTALE
Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din față în bord. 
Dacă este nevoie, airbag-ul pasagerului din față poate fi dezactivat pentru 
montarea unui scaun pentru copii pe locul din dreapta față.

AIRBAG-URILE PENTRU CAP
La activare, airbag-urile pentru cap 
creează un perete care protejează 
ocupanții din față și din spate de răniri la 
nivelul capului.

AIRBAG-UL PENTRU GENUNCHI
Acest airbag, aflat sub coloana de direcție, 
protejează genunchii și tibiile șoferului.

AIRBAG-URILE LATERALE DIN FAŢĂ ŞI DIN SPATE
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană și pe cea toracică a 
șoferului și pasagerilor în cazul unei coliziuni laterale.

În situațiile extreme, când șoferul nu mai 
poate interveni activ, intră în acțiune 
dotările pentru siguranța pasivă, precum 
airbag-urile. Vă puteți echipa autoturismul 
cu până la 9 airbag-uri.



PERFORMANȚE
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Silențioase, flexibile, fiabile și economice: 
toate motoarele oferite pentru SCALA 
dispun de aceste calități. Fie că alegeți un 
motor pe benzină sau unul diesel, SCALA 
dumneavoastră va fi agilă și eficientă.

PUTERNIC, NU 
ÎNSETAT DE 
PUTERE

MOTORIZĂRI
În gama noastră veți găsi motoare pe benzină de 70 kW, 85 kW și 110 kW, ce se comportă excelent 
la accelerare și dezvoltă un cuplu ridicat. Vă mai putem oferi și un motor diesel de 85 kW, cu consum 
extrem de redus. Motorul de 70 kW este oferit cu transmisia manuală cu 5 trepte, iar celelalte variante 
cu transmisie manuală cu 6 trepte sau cu cutie automată DSG cu 7 trepte. 

FUNCŢIA DE SELECTARE A 
MODULUI DE CONDUS

Putând fi activată de la butonul 
de pe consola centrală, funcția 

de selectare a modului de 
condus Driving Mode Select 

vă permite să alegeți modurile 
Eco, Normal, Sport și Individual. 

Dacă automobilul este echipat 
cu un tren de rulare cu garda la 

sol coborâtă și cu controlul sport 
al trenului de rulare, puteți alege 
modul Sport și modul Normal al 

funcției de selectare a modului de 
condus.

SCHIMBAREA 
TREPTELOR CU DSG

Prin intermediul volanului 
multifuncțional, puteți 

controla confortabil 
transmisia automată 

DSG cu 7 trepte.





MONTE CARLO
Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands



CONFORT ȘI 
AMBIANŢĂ 
PLĂCUTĂ
Cine a spus că nu poți beneficia de confort la bordul unui 
automobil sportiv?  
SCALA MONTE CARLO oferă scaune sport în față, tapițerie 
specifică roșu cu negru și panou de instrumente cu design 
Monte Carlo. În interior veți mai remarca și detaliile din 
piele, precum și volanul sport multifuncțional acoperit cu 
piele perforată, cu cusături roșii. În dotarea standard este 
inclus și plafonul interior negru, pedalierul cu finisaj de aliaj și 
iluminarea ambientală cu LED în alb sau roșu.

Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands
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NEGRU ÎN FAȚĂ 
ȘI ÎN SPATE
Rama neagră a grilei 
radiatorului îi conferă 
versiunii Monte Carlo o 
alură mai feroce. Detaliile 
negre mai sunt vizibile și 
pe bara de protecție din 
față, pe pragurile ușilor 
și la carcasele oglinzilor 
exterioare. Jantele negre 
din aliaj ușor sunt o dotare 
standard (în imagine sunt 
vizibile jantele opționale  
Vega de 18 inchi).

STIL ŞI 
FUNCŢIONALITATE

Versiunea Monte Carlo 
dispune, printre altele, 

de extensia sticlei negre 
peste a cincea ușă, de 

eleronul mai alungit, 
de plafon panoramic și 
difuzor negru în spate. 

Silueta dinamică și spiritul de sportiv al modelului SCALA 
se potrivesc perfect cu designul Monte Carlo. Detaliile 
negre de la exterior adaugă un plus de ferocitate look-ului 
automobilului și îi subliniază carisma sportivă.

LOOK SPORTIV 
ȘI INCITANT

Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands
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ECONOMICAL + ECOLOGICAL 
= LOGICAL 

CNG AND PETROL SWITCHING
Switching between the two fuel systems is automatic. The engine is started 
using CNG and then continues in CNG mode. Should the CNG run out, the 
car will automatically switch to petrol mode.

The formula for driving smart is to combine lower emissions with lower 
driving costs. This natural-gas-powered ŠKODA SCALA G-TEC completes 
the engine roster for this compact model, adding a particularly efficient and 
eco-friendly variant. That’s a choice that stands to reason.

ENGINE AND TANKS
The car comes with an agile three-cylinder 1.0 TGI/66 kW G-TEC engine.  
In CNG mode (compared to running on petrol), CO2 emissions are reduced by up to 
25%. The car’s environmental friendliness is also declared by lower emissions of 
nitrogen oxides (NOx) and no solid particles. Three steel CNG tanks can carry 13.8 kg 
of fuel, which enables you to cover around 410 km.  
Combined with the nine-litre petrol tank, this makes for a total range of around 
630 km. Thanks to the clever way the CNG tanks are integrated into the vehicle, 
the luggage compartment can offer a capacity of 339 litres (with the rear seat 
backrests upright).  
This puts the SCALA G-TEC in the top spot for  
natural-gas-powered compact hatchbacks.
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În dotarea standard a versiunii Active sunt incluse oglinzi exterioare (ajustabile 
electric) și mânere negre, bare de protecție în culoarea caroseriei, cadru cromat 
în jurul grilei radiatorului, oglinzi cu tentă închisă, lumini de zi cu LED, mânerele 
exterioare ale portierelor cu finisaj cromat, închidere centralizată cu telecomandă, 
afișaj Maxi DOT alb/negru, sistem Swing de infotainment cu ecran de 6,5 inchi, 
două intrări USB și multe altele.

ACTIVE

DECOR NEGRU GRAINED /
DECOR TEXTURAT NEGRU

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Tapițerie textilă

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Tapițerie textilă
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INTERIOR AMBITION RED 
Tapițerie textilă DECOR NEGRU DOTS / DECOR TEXTURAT ROȘU DECOR ARGINTIU HAPTIC / DECOR TEXTURAT NEGRU DECOR NEGRU GRAINED / DECOR TEXTURAT NEGRU

INTERIOR AMBITION RED
Tapițerie textilă

Linia de echipare Ambition oferă în dotarea standard oglinzi exterioare cu carcase în 
culoarea caroseriei și mânerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei, proiectoare de 
ceață, compartiment Jumbo Box, compartiment pentru umbrelă inclusiv umbrelă 
ŠKODA, compartimente de depozitare sub scaunele din față, compartiment pentru 
ochelarii de soare, sistem manual de aer condiționat, suport lombar ajustabil manual 
pentru locurile din față, priză de 12 V în portbagaj, plus multe altele.

AMBITION
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DECOR BEJ BRUSHED / 
DECOR TEXTURAT CROM

DECOR CUPRU BRUSHED / 
DECOR TEXTURAT CROM

DECOR GRI LATTICE / 
DECOR TEXTURAT CUPRU

INTERIOR STYLE NEGRU 
Tapițerie textilă/Suedia

În dotarea standard a liniei de echipare Style sunt incluse blocurile 
optice spate full-LED, volanul, nuca schimbătorului și levierul frânei de 
mână îmbrăcate toate în piele, covorașe textile, Easy Start, sistemul de 
climatizare Climatronic cu reglaje pe două zone, sistemul de infotainment 
Bolero cu ecran de 8 inchi, inclusiv Bluetooth și SmartLink, plus multe 
altele.

STYLE

INTERIOR STYLE NEGRU 
Tapițerie textilă/Suedia
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DINAMIC

DECOR NEGRU DOTS / DECOR TEXTURAT ROȘU
(pentru Ambition)

DECOR ARGINTIU HAPTIC / DECOR TEXTURAT NEGRU 
(pentru Ambition)

DECOR NEGRU DOTS / DECOR TEXTURAT CROM
(pentru Style)

INTERIOR STYLE DYNAMIC 
Tapițerie textilă/Suedia

INTERIOR STYLE DYNAMIC 
Tapițerie textilă/Suedia

Pachetul Dynamic, disponibil ca dotare opțională pentru 
versiunile Ambition și Style, include scaune sport, volan 
sport multifuncțional, pedalier acoperit cu oțel inoxidabil și 
plafon interior negru.
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Ambition negru (textil) Style bej (textil/Suedia)Ambition roșu (textil) Style bej (piele/piele ecologică/Suedia)
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Disponibil până în decembrie 
2020
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JANTE

Jante de 18" VEGA AERO negre/argintii 
din aliaj ușor, polișate

Jante de 18" VEGA din aliaj ușor Jante de 17" PROPUS AERO din aliaj ușor

Jante de 17" PROPUS AERO negre/argintii 
din aliaj ușor, polișate

Jante de 18" SIRIUS din aliaj ușor

Jante de 16" ORION din aliaj ușorJante de 16" HOEDUS AERO negre/argintii 
din aliaj ușor, polișate

Jante de 17" VOLANS din aliaj ușor Jante de 17" STRATOS din aliaj ușor

Jante de 16" ALARIS din aliaj ușor Jante din oțel de 16" cu capace TECTON Jante din oțel de 15" cu capace HERMES



Distribuitorul dumneavoastră 
ŠKODA:

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE ACEST 
AUTOMOBIL,  
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ ÎL 
CONDUCEŢI!

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE 
TEST.

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (broșură) sunt utilizate exclusiv în scopuri 
ilustrative și nu fac parte din niciun contract și nu reprezintă nicio 
garanție. Automobilele de prezentare din faza de prevânzare și anumite 
ilustrații, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la 
modelul din producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot 
fi, de asemenea, diferite.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și 
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor 
ŠKODA.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați automobilul pe deplin. Descărcați 
ŠKODA Connect și accesați oricând toate 
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei și 
chiar locul unde ați parcat ultima dată.
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