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TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection)
TDI CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse (Common Rail)
DSG – kahe siduriga automaatkäigukast (Direct-Shift Gearbox)

Rapid Spaceback 1.2 TSI 1.2 TSI 1.4 TSI DSG 1.4 TDI CR 1.6 TDI CR

Kütus bensiin bensiin bensiin diisel diisel
Silindrite arv, töömaht, cm3 4 / 1197 4 / 1197 4 / 1395 4 / 1422 4 / 1596
Võimsus, kW/hj 66 / 90 81 / 110 92 / 125 66 / 90 85 / 115
Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 160 / 1400 - 3500 175 / 1400 - 4000 200 / 1400 - 4000 230 / 1750 - 2500 250 / 1500 - 3000
Käigukast 5-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. 7-k. aut DSG 5-k. man. (7-k. aut DSG) 5-k. man.
Suurim kiirus, km/h 184 (184) 198 205 183 (183) 198
Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 11,2 (11,3) 9,7 8,9 11,6 (11,7) 9,9
Kütusekulu linnas, l/100km 5,0 - 6,0 (5,7 - 5,8) 6,1 - 6,2 6,0 - 6,1 4,0 - 4,2 ( 4,0 - 4,2) 5,0 - 5,1
Kütusekulu maanteel, l/100 km 3,9 - 4,0 (4,0 - 4,1) 4,1 - 4,2 4,0 - 4,1 3,1 - 3,4 ( 3,4 - 3,6) 3,6 - 3,7
Keskmine kütusekulu, l/100 km 4,6 - 4,7 (4,6 - 4,7) 4,8 - 4,9 4,7 - 4,8 3,4 - 3,6 (3,6 - 3,8) 4,1 - 4,2
Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) 105 - 107 (107 - 109) 109 - 111 112 - 114 89 - 94 (94 - 99) 107 - 109
Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) 1 160 (1 194) 1 180 1 221 1 229 (1 250) 1 287
Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg) 535 (535) 535 535 535 (535) 535
Täismass, kg 1 620 (1 654) 1 640 1 681 1 689 (1 710) 1 747
Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 900 / 580 (590) 1 100 / 590 1 200 / 610 1 000 / 620 (630) 1 200 / 640
Pikkus/laius/kõrgus, mm 4 304 / 1 706 / 1 459
Pöörderingi läbimõõt, m 10,2
Teljevahe, mm 2 590
Rööbe, ees/taga mm 1 463 / 1 500 1 457 / 1 494 1 457 / 1 494 1 463 / 1 500 1 457 / 1 494
Kliirens, mm 134
Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 149
Pakiruumi maht (ilma varurattata), l 415
Pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l 1381
Kütusepaagi maht, l 55

() – andmed DSG-automaatkäigukastiga

Rapid Spaceback Võimsus kW / hj Käigukast Keskmine kütusekulu, l/100km Active Ambition Elegance

1.2 TSI 66 / 90 5-k. manuaal 4,6 - 4,7 12 550 € 13 600 € 14 500 €
1.2 TSI DSG 66 / 90 7-k. automaat 4,6 - 4,7 14 400 € 15 200 € 16 100 €
1.2 TSI 81 / 110 6-k. manuaal 4,8 - 4,9 13 600 € 14 500 € 15 400 €
1.4 TSI DSG 92 / 125 7-k. automaat 4,7 - 4,8 - 16 900 € 17 800 €
1.4 TDI CR 66 / 90 5-k. manuaal 3,4 - 3,6 15 500 € 16 300 € 17 300 €
1.4 TDI CR DSG 66 / 90 7-k. automaat 3,6 - 3,8 - 17 700 € 18 600 €
1.6 TDI CR 85 / 115 5-k. manuaal 4,1 - 4,2 16 400 € 17 100 € 18 000 €

Auto hind

Tehnilised andmed



Auto varustus
Turvalisus Kood Active Ambition Elegance

ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid) 449 € 449 € 449 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamisvõimalusega q q q
Külgturvapadjad eesistujatele q q q
Peaturvapadjad/turvakardinad q q q
Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti turvavööd eesistujatele q q q
Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel q q q
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõigil istmetel q q q
Lapseistme kinnitusaasad ISOFIX tagumisel istmel q q q
Elektrooniline juhitavuskontroll ESC (ABS-pidurid, MSR mootoriga pidurdamise regulatsioon, ASR veojõukontroll, EDL elektrooniline diferentsiaalilukk, HBA hüdrauliline pidur-
dusassistent, TSA järelhaagise stabiilsuskontroll)

q q q

Rehvirõhu monitooring q q q
Immobilisaator ja VIN kood esiklaasi all q q q
Kinnitamata turvavöö hoiatustuli juhile ja kõrvalistujale q q q
Lisastopptuli tagaakna ülaservas q q q
Nõlvaltstardiabi (standardis automaatkäigukastiga) UG1 70 € 70 € 70 €

Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem, automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu korral; ainult koos raadio või navigatsiooniseadmega RAD/RAG/RAI 6K2 - 280 € 280 €

Juhi väsimust tuvastav süsteem EM1 - 40 € 40 €

Tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga + võtmest juhitav kesklukustus (2 kokkuklapitavat võtit) PDB 230 € 230 € 230 €

Halogeenesilaternad koos päevasõidutuledega q q q
Xenon esilaternad koos kurvifunktsiooniga udutuledega; ei saa koos 8WS, PW2, PWA,PWB, PWV, PWW, PST, WBI, WCZ PXE 660 € 470 € 470 €

Xenon esilaternad; ainult koos 8WS/PST/PW2/PWB/PWV/PWW/WBI PXF - 360 € 360 €

Automaatne päevatulede funktsioon (deaktiveerimise võimalusega) q q q
Vihmasensor, Coming/Leaving Home funktsioon; ainult koos raadioga Swing või Bolero või navigatsioonisüsteemiga Amundsen RAD/RAG/RAI PWH - 260 € 225 €

Easy Light Assistant: valgusandur, tulede automaatne lülitus, Coming Home/Leaving Home funktsioon (peale autouste lukustamist jäävad auto välised tuled mõnekümneks 
sekundiks ümbrust valgustama) 

PR1 30 € 30 € 30 €

Udutuled ees PW1 190 € q q
Udutuled ees koos integreeritud LED-päevasõidutuledega; ei saa koos WBI/PST/WCZ PW2 - 85 € 85 €

Kurvifunktsiooniga udutuled ees; ei saa koos PST, WBI, WCZ PWA 300 € 110 € 110 €

Kurvifunktsiooniga udutuled ees koos integreeritud LED-päevasõidutulede ja LED-numbrimärgivalgustusega; ei saa koos paketiga Image WBI PWB - 190 € 190 €

Tumedaks toonitud, kurvifunktsiooniga udutuled ees; ainult koos WBI/PST/WCZ 8WS - 120 € 120 €

Tumedaks toonitud udutuled ees koos integreeritud LED-päevasõidutulede ja LED-numbrimärgivalgustusega; ainult koos WBI/PST/WCZ PWV - 100 € 100 €

Tumedaks toonitud, kurvifunktsiooniga udutuled ees koos integreeritud LED-päevasõidutulede ja LED-numbrimärgivalgustusega; ainult koos WBI/PST/WCZ PWW - 210 € 210 €
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit (1 kokkuklapitav võti) PDG q q q
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist PDH - 420 € 420 €

KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga PDJ - 590 € 590 €

Elektriaknad ees q q q
Elektriaknad ees ja taga PHZ 170 € q q
Elektriliselt seadistatavad, soojendusega küljepeeglid q q q
Konditsioneer CLIMATIC PHE q q -

Automaatne kliimaseade "CLIMATRONIC" PHB - 420 € q
Püsikiirushoidik 8T2 170 € q q
Tagumised parkimisandurid 7X1 330 € 330 € 330 €

Parkimisandurid ees ja taga; ainult koos RAG/RAI 7X2 620 € 620 € 620 €

Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega; ainult koos raadio või 
navigatsiooniseadmega RAD/RAG/RAI; RAD korral tuleb lisada ka käed-vabad telefonisüsteem PT1

KA1 - 250 € 250 €

OstAme tAgAsi teie  
OlemAsOlevA AutO!

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite düüsid) PWP 200 € q q
5% toonitud aknaklaasid ees, taga ja külgedel PH1 q q q
SunSet: tumedaks toonitud (35%) aknad alates B-piilarist PH6 140 € 140 € 140 €

Kolme kodaraga rool (kahes suunas reguleeritav) q - -

3-kodaraga nahkrool, nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob PL1 210 € q -

3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio juhtimisega, nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob; ainult koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5; ei saa Monte Carlo paketiga WCZ PL2 - 100 € q
3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob; ainult koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5 ja käed-vabad tele-
fonisüsteemiga PT1/RAG/RAI; ei saa Monte Carlo paketiga WCZ

PL3 - 120 € 50 €

3-kodaraga sportrool raadio juhtimisega roolilt, perforeeritud nahk; ainult koos sportpaketi WBB ja Maxi Dot infoekraaniga 9S5 PL5 - 220 € 115 €

3-kodaraga sportrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, perforeeritud nahk; ainult koos sportpaketi WBB, Maxi Dot infoekraaniga 9S5 ja käed-vabad telefonisüsteemiga PT1/RAG/RAI PL6 - 230 € 125 €

3-kodaraga sportrool raadio juhtimisega roolilt; ainult koos Monte Carlo paketiga WCZ ning Maxi Dot infoekraaniga 9S5 PL8 - 225 € -

3-kodaraga sportrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt; käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos Monte Carlo paketiga WCZ, Maxi Dot infoekraaniga 9S5 ja 
käed-vabad telefonisüsteemiga PT1/RAG/RAI

PL9 - 235 € -

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q
Esilaternate valgusvihu kõrguse reguleerimisvõimalus q q q
Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus q q q
Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus PKC 50 € q q
Salongivalgustid ees ja taga (laes keskel) q q q
2 lugemislampi ees (juhile ja kõrvalistujale) - q q
Peegel kõrvalistuja päikesesirmis - q q
Tagaklaasi soojendus q q q
Kindalaegas q - -

Valgustusega kindalaegas, Climatronicu olemasolul ka jahutusega - q q
Panipaigad uksepaneelides ees ja taga, pudelihoidjatega (ees 1,5 l, taga 0,5 l) q q q
Taskud esiistmete tagakülgedel - q q
Salongi lakke paigaldatud prillihoidja - q q
Tekstiilist põrandamatid salongis 0TD 40 € 40 € q
Ühes osas allaklapitav tagaistme seljatugi q - -

Tagaistme seljatugi osadena allaklapitav (60/40) 3NZ 60 € q q
Tagaistme seljatugi osadena allaklapitav + käetugi istme keskel PK1 220 € - -

Kokkuklapitav tagaistme käetugi koos kahe topsihoidjaga PK2 - 150 € 150 €

12V pistik, pudelihoidja ja panipaik keskkonsoolis q q q
Vihmavarju panipaik kõrvalistuja istme all koos vihmavarjuga q q q
Jääkraabits tankimisluugi siseküljel q q q
Pakiruumi valgustus q q q
Pakiruumi kate q q q
Kinnitusaasad pakiruumis q q q
Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, panipaigad rattakoobaste taga, aasad pagasikinnitusvõrkude jaoks, 12V pistik q q q
Pagasikinnitusvahendid pakiruumis 3N6 10 € 10 € 10 €

Elektriline lisasoojendus diiselmootoritele q q q
Integreeritud esilaternate pesurid (näidikute paneelis klaasipesuvedeliku madala taseme hoiatustuli) PK5 120 € q q
Käetugi esiistmete vahel, laekaga 6E4 - q q
Multifunktsionaalne näidik: näitab kellaaega, välistemperatuuri, keskmist kütusekulu, läbitud teekonda, sõiduaega, keskmist sõidukiirust jne 9S3 50 € q -

Maxi DOT infoekraan 9S5 - 110 € q
Klaasipühkija tagaklaasil + klaasipesur 8M1 q q q

Auto varustus

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance

"Function"-pakett (taskud esiistmete seljatugede külgedel, prügikoti paigaldamise võimalus uksetaskus, multimeediaseadme hoidik); ei saa koos PKD PKY - 45 € 45 €

Kahe poolega pakiruumi matt (kumm / tekstiil); ei saa koos pagasiruumi topeltpõhjaga PMP 6SJ 45 € 45 € 45 €

Sigaretisüütaja ja tuhatoos; ei saa koos PKY PKD 25 € 25 € 25 €

Start/Stop süsteem koos pidurdusenergia salvestamisega q q q
Raskete teeolude pakett: tugevdatud vedrustus, 7 mm võrra kõrgem kliirens, põhjaalune mootorikaitse (plastist); ei saa koos 17" velgedega PK4 160 € 160 € 160 €

Elastne pagasikinnituselement ja kinnitusvõrk pagasiruumis; ei saa koos pagasiruumi topeltpõhjaga PMP PKJ 50 € 50 € 50 €

Pagasiruumi topeltpõhi; ei saa koos elastse pagasikinnituselemendi ja kinnitusvõrguga PKJ ning kahe poolega pagasiruumi matiga 6SJ; ei saa mootoriga 85 kW PMP - 140 € 140 €

Haagisekonks (eemaldatav); ei saa Monte Carlo paketiga WCZ 1D2 490 € 490 € 490 €

Varuratas terasveljel 15" (rehv 185/60 R15), tungraud ja veljevõti PJB q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 290 € 290 € 290 €
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Active Ambition Elegance

Raadio "BLUES" 1 DIN, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides, 4 kõlarit (ees) RAA q q -

Raadio "SWING": 5" värviline puutetundlik ekraan, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides, 4 kõlarit (ees) RAD 190 € 190 € q
Raadio "BOLERO" koos Bluetooth käed-vabad telefoniseadmega, 6,5" värviline puutetundlik ekraan, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides, audiosüsteem Škoda Surround, 2 
lisakõlarit taga

RAG - 420 € 120 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos raadioga Swing RAD PT1 110 € 110 € q
2 lisakõlarit taga, ainult koos raadioga Blues RA1 50 € - -

2 lisakõlarit taga, ainult koos raadioga Blues 8RL - 35 € -

Audiosüsteem Škoda Surround, kahe lisakõlariga taga; ainult koos raadioga Swing, Bolero või navigatsiooniseadmega Amundsen (RAD/RAG/RAI) 9VB 65 € 65 € 65 €

Häälkäskluste funktsioon raadiole või navigatsiooniseadmele, ainult koos RAG või RAI QH1 - 20 € 20 €

Navigatsioonisüsteem Amundsen+: 6,5" puutetundlik värviekraan, Bluetooth käed-vabad telefoniseade, audiosüsteem Škoda Surround kahe lisakõlariga taga, SD-mälukaardi 
pesa, Aux-In ja USB liides, Euroopa riikide kaarditarkvara

RAI - 940 € 640 €

Smartgate: võimaldab auto elektrooniline juhtplokil Wi-Fi kaudu nutitelefoni edastada auto kiirust, kütusekulu, läbisõitu ja arvukalt teisi näitajaid ning parameetreid, mida saab 
erinevate rakenduste abil kuvada, salvestada ning analüüsida 

EI9 95 € 95 € 95 €

SmartLink: võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto nutitseadmetega ühilduvate rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu; ainult koos 
raadioga Bolero RAG või navigatsioonisüsteemiga Amundsen RAI

9WT - 150 € 150 €

Välimus Active Ambition Elegance

15" terasveljed, rehvid 185/60 R15; täismõõdus ilukilbid PJ0 q q -

15" valuveljed MATONE, rehvid 185/60 R15; Activel ja Ambitionil asendavad standardvelgi PJ1 390 € 390 € q

Musta värvi 15" valuveljed MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi PJD 490 € 490 € 90 €

Valget värvi 15" valuveljed MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi PJE 490 € 490 € 90 €

Auto varustus
OstAme tAgAsi teie  

OlemAsOlevA AutO!

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Välimus Active Ambition Elegance

16''  valuveljed DIONE, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJ2 650 € 650 € 250 €

Musta värvi 16'' valuveljed ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJ3 740 € 740 € 340 €

15" valuveljed PROPELLER, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi PJ4 420 € 420 € 25 €

16'' valuveljed ROCK, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJ5 650 € 650 € 250 €

Musta värvi 16'' valuveljed ROCK, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJ9 740 € 740 € 340 €

17" valuveljed CAMELOT, rehvid  215/40 R17,  asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete teeolude paketiga PK4 PJ6 - 890 € 490 €

Musta värvi 17" valuveljed SAVIO, rehvid  215/40 R17,  asendavad standardvelgi; ainult koos Monte Carlo paketiga WCZ; ei saa raskete teeolude paketiga 
PK4

PJ8 - 890 € -

Auto varustus

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Auto varustus
Välimus Active Ambition Elegance

17" valuveljed RAY, rehvid  215/40 R17,  asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete teeolude paketiga PK4 PJF - 1 160 € 760 €

Kere värvi kaitserauad q q q
Küljepeeglite korpuse ülemine osa kere värvi q q q
Iluvõre ääreliist kroomitud q q q
Kroompakett (kroomdetailid käigukangil, käsipiduri hooval, roolirattal) - - q
Kroomitud külgakende liistud 4PZ - 120 € 120 €

Standardvärv sinine Pacific Blue 0 € 0 € 0 €

Interjöör Active Black või Active Grey, must või hall/must tekstiil q - -

Interjöör Ambition Black või Ambition Grey, must või hall/must tekstiil - q -

Tekstiilinterjöör Elegance Black või Elegance Beige, must või beez tekstiil - - q
Istmete nahkpakett: istmete sise- ja välisservad ning peatoed viimistletud naha ja kunstnahaga, istmete keskosad tekstiilist, käetugi tagaistujatele WM0 - 600 € 600 €

Metallikvärv * 360 € 360 € 360 €

Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas; ei saa paketiga Monte Carlo (WCZ) XTR 640 € 640 € 640 €

Erivärv Sprint Yellow kollane või Laser White valge ERI 260 € 260 € 260 €

Erivärv Corrida Red punane või Candy White valge ERI2 130 € 130 € 130 €

Kere värvi küljeliistud 4B2 50 € 50 € 50 €

Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud läikivmustad, Piano Black 7TH - - 30 €

Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud halli värvi, Silver Brushed 7TN - q -

Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud musta värvi, Dark Brushed 7TD - 30 € q
Armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud valget värvi, Piano White; Elegancele ainult koos sportpaketiga WBB PTL - 30 € 0 €

Pakett Image: kere värvi tagaspoiler, tumedaks toonitud tagaaknad, tagatuled ja udutuled (ilma kurvifunktsioonita), musta värvi küljepeeglite korpused; ei saa koos Xenon-esila-
ternatega PXE, panoraamkatusega PGD/PST ja Monte Carlo paketiga WCZ

WBI - 150 € 150 €

Disainipakett Scout: esipoiler, tagadifuuser, rattakoopalaiendid YCZ - 1 900 € -

Disainipakett Monte Carlo: musta värvi 16" valuveljed Italia rehvidega 215/45 R16, panoraamkatus, musta värvi tagaspoiler ja difuusor, tumedaks toonitud tagaaken ja tagumised 
külgaknad, musta värvi küljepeeglite korpused, Xenon esilaternad, tumedaks toonitud tagatuled ja kurvifunktsiooniga udutuled, 3-kodaraga sportrool, sportistmed, karboon-
viimistlusega armatuurlaua dekoratiivliistud, metallkattega pedaalid, mudelilogoga läveliistud, tekstiilmatid; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis; ainult koos interjööriga 
Dynamic Red (ER); ei saa värvidega G0G0, Z5Z5, 4K4K, 4L4L, 6X6X ja pakettidega WBB, PST, PGD, WBI

WCZ - 2 290 € -

Disainipakett Sport Pack: kere värvi esispoiler, tagadifuuser ja spoiler tagaakna ülaservas; ei saa spetsiaalvärvidega "Paint Box" valikust, paketiga WCZ, haagisekonksuga 1D2 ja 
küljeliistudega 4B2

YCP - 1 350 € 1 350 €

Disainipakett Sport Pack Plus: kahevärviline esispoiler (musta värvi dekoratiivliistuga), tagadifuuser ja spoiler tagaakna ülaservas; ei saa spetsiaalvärvidega "Paint Box" valikust, 
paketiga WCZ, haagisekonksuga 1D2 ja küljeliistudega 4B2

YCQ - 1 700 € 1 700 €

Tumedaks toonitud klaasist panoraamkatus, koos päikesesirmiga; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis PGD - 680 € 680 €

Style pakett: panoraamkatus + tagaspoiler, musta värvi küljepeeglite korpused, tumedaks toonitud tagatuled ja udutuled; ei saa koos sportpaketiga WBB ja paketiga Image WBI; 
välistab standardist prillilaeka laekonsoolis

PST - 1 100 € 1 100 €

Sportpakett: sportistmed ees, sportlikud metallkattega pedaalid, armatuurlaua ja uksepaneelide dekoratiivliistud läikivmustad, ainult koos interjööriga Dynamic Grey (ET) WBB - 260 € 260 €
  

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



• Ajatu ja elegantne disain

• Turvaline 

• Kvaliteetne helisüsteem

• 14 erinevat kerevärvi

• Lai mootorivalik

• Innovaatiline: 7-käiguline DSG automaatkäigukast

• Ökonoomne: keskmine kütusekulu alates 3,4 l/100km

• Oma klassi mahukaim:  pakiruumi mahutavus kuni 1380 l

• Pikk täisgarantii 4 aastat või 120 000 km.

• Ostame tagasi Teie olemasoleva sõiduki!

ŠKODA rApiD spAcebAcK On tArK vAliK!

See 
välja



Rikkalik varustus: alarm, kaugjuhtimisega kesklukustus,6 

turvapatja, kõrvalistuja turvapadja väljalülitamisvõima-

lus, lapseistme kinnitusaasad Isofix tagumisel istmel, 

elektrooniline juhitavuskontroll ESC, immobilisaator, 

kiirustundlik roolivõimendi, automaatne päevatulede 

funktsioon, helkurvesti panipaik juhiistme all, jääkraabits 

tankimisluugi siseküljel, pagasiruumi pakett (riputus-

konksud pakiruumi külgedel, panipaigad rattakoobaste 

taga, aasad pagasikinnitusvõrkude jaoks), varuratas te-

rasveljel 15", elektriaknad ees, soojendusega küljepeeg-

lid, konditsioneer CLIMATIC, raadio Blues + 4 kõlarit ees, 

esiistmete soojendused, soojendusega klaasipesuri 

düüsid, eesmised udutuled, 15" valuveljed Carme. 

Ja palju muud!

Erihind alates: 12 290 €rApiD spAcebAcK cOmfOrt



musta värvi 16" valuveljed Italia rehvidega 215/45 R16, pa-

noraamkatus, musta värvi tagaspoiler ja difuusor, tume-

daks toonitud tagaaken ja tagumised külgaknad, musta 

värvi küljepeeglite korpused, Xenon esilaternad, tume-

daks toonitud tagatuled ja kurvifunktsiooniga udutuled, 

3-kodaraga sportrool, sportistmed, karboonviimistlusega 

armatuurlaua dekoratiivliistud, metallkattega pedaalid, 

mudelilogoga läveliistud, tekstiilmatid; välistab standar-

dist prillilaeka laekonsoolis; ainult koos interjööriga Dy-

namic Red (ER).

DisAinipAKett mOnte cArlO
 
OstAme 
tAgAsi teie 
OlemAsOlevA 
AutO!

hind: 2 290 €



Varustuses: Disainipakett „Scout“, alarm, 16-tollised valu-

veljed “Rock”, kaugjuhtimisega kesklukustus, konditsio-

neer CLIMATIC, püsikiirushoidik, raadio “BLUES”, esiist-

mete soojendus, elektriaknad ees ja taga, 6 turvapatja 

ja palju muud.

rApiD spAcebAcK scOut DisAinipAKett. Hind alates 14 520 €

ei Ole OlemAs hAlbA ilmA. 
On vAiD hAlvAD vAbAnDuseD. 



universAAl, Kupee jA luuKpärA - KõiK ühes!universAAl, Kupee jA luuKpärA - KõiK ühes!



Ruum, kus me tunneme end kõige paremini on 

tavaliselt meie enda loodud. Meie emotsioonid, 

temperament ja loovus peegelduvad sealt, 

tehes sellest meie oma isikliku ruumi. See on 

meie kodu, tuba, aed, töölaud ... või ŠKODA 

Rapid Spaceback. Auto, mis loob Sinu 

oma ruumi ja võimaluse väljendada oma 

isiksust selles.

Vaadates Rapid Spaceback’i, selle ruumi 

ja suurust, siis justnimelt seesama 

kompaktne luukpära pakub tagaistmel 

reisijatele kõige enam põlve- ja 

pearuumi oma klassi sõidukite seas. Ka 

pagasiruum on üks suuremaid omas klassis. 

Samamoodi on Rapid Spaceback erakordne 

individuaalsuse esile tõstmise aspektist - 

sedavõrd palju elemente, mille üle saab oma 

isiklike maitseelistuste põhjal otsustada! 

Hulgaliselt atraktiivseid detaile, et esile 

tuua auto sportlik disain, sealhulgas suur 

panoraamkatus ja mustad 17   “ valuveljed. 

ŠKODA Rapid Spaceback annab ainulaadse 

võimaluse luua oma stiil ning väljendada seda 

oma autos.

universAAl, Kupee jA luuKpärA - KõiK ühes!universAAl, Kupee jA luuKpärA - KõiK ühes!

Rapid Spaceback’i ainulaadsust rõhutavad disainielemendid, mis on nii eristuvad 

kui samaaegselt kõrge funktsionaalsusega. Panoraamkatus, valmistatuna  

toonklaasist, loob kõigile reisijatele autos tunde piiritust avarusest ning pakub 

suurepärast vaadet taevalaotusele. Sõiduki saab varustada tagaklaasiga, mis 

on pikendatud ulatuma üle 5nda ukse, või tumedaks toonitud tagatuledega.



Rapid Spaceback turvalisusele võib kindel 

olla kõige ekstreemsemates oludes. Kõr-

ge kvaliteediga jäik kerestru  stab Rapidi 

turvalisust igat liiki õnnetusjuhtumite 

korral. Sõiduki esi- ja tagaosa konstrukt-

sioonid tagavad maksimaalse kokkupõr-

ke-energia hajutuse ning  spetsiaalsed 

mootorikinnitused takistavad mootori 

reisijateruumi tungimist.

Laiaulatuslik turvavarustus sisaldab juba 

standardvarustuses elektroonilise stabiil-

suskontrolli seadme (ESC) ja kuus turva-

patja.

Ohutus

Peaturvapadjad 

moodustavad akti-

veerumisel kaitsva 

seina, hoides ära 

ees- ja tagaistme-

tel reisijatel po-

tentsiaalseid pea-

kahjustusi. 

Mahukad eesmised turvapadjad juhile 

ja kaassõitjale aktiveeruvad koostöös 

pingutitega eesmiste turvavöödega, 

mis aheldavad sõitja ohutust silmas 

pidades õiges positsioonis istme kes-

kele. Sõiduki saab varustada eesistuja 

turvapadja deaktiviseerimise funkt-

siooniga, mis võimaldab esiistmele 

paigutada lapse turvahälli.

Eesmised külgturvapadjad 

on disainitud kaitsmaks juhi 

ja esiistmel reisija rinnakorvi 

ning vaagnat külgkokku-

põrke korral.



värviD

Metal Grey metallik 

Pacific Blue

Cappuccino Beige metallik

Black Magic pärlefekt

Moon White metallik

Laser WhiteCandy White

Rio Red metallik

Brilliant Silver metallik

Topaz Brown metallik

Race Blue metallik

Corrida Red

Denim Blue metallik

Rallye Green metallik

mõõDuD



Active

elegAnce

vArustustAse

vArustustAse

Aktiivseks kasutuseks praktiline 
Active interjööri versioon on 
mustades toonides istmekatetega 
ja armatuurlauaga.

Elegantseim ent mitte vähem 
praktiline Elegance versioon 
on beeži või musta tooni 
istmekatete ja must või must/
beež armatuurlaua ning rohkete 
kroomdetailidega.

AmbitiOn vArustustAse

Ambition versiooni interjöör on 
kujundatud mustades toonides, 
mida ilmestavad kroomdetailid.



Mootor 1,2 TSI 1,2 TSI 1,4 TSI DSG 1.4 TDI CR 1,6 TDI CR

kW/Hj 66 / 90 81 / 110 92 / 125 66 / 90 85 / 115
Kütuse liik Bensiin Bensiin Bensiin Diisel Diisel
Keskmine kütusekulu, l/100 km 4,6 4,8 4,7 3,4 4,1

Kilomeetrid Rahakulu EUR

Rahakulu kütusele

45 000 2 192 € 2 287 € 2 240 € 1 567 € 1 889 €
60 000 2 923 € 3 050 € 2 986 € 2 089 € 2 519 €
75 000 3 654 € 3 812 € 3 733 € 2 611 € 3 149 €
90 000 4 384 € 4 575 € 4 480 € 3 133 € 3 779 €
105 000 5 115 € 5 337 € 5 226 € 3 656 € 4 408 €
120 000 5 846 € 6 100 € 5 973 € 4 178 € 5 038 €
135 000 6 576 € 6 862 € 6 719 € 4 700 € 5 668 €
150 000 7 307 € 7 625 € 7 466 € 5 222 € 6 298 €
165 000 8 038 € 8 387 € 8 213 € 5 745 € 6 927 €
180 000 8 769 € 9 150 € 8 959 € 6 267 € 7 557 €
195 000 9 499 € 9 912 € 9 706 € 6 789 € 8 187 €

Kütusekulu arvutamisel on aluseks võetud 1.10.2015 kehtinud bensiini ja diiselkütuse keskmine hind(bensiin 1,059EUR/L, diisel 1,024EUR/L). 

Kütusekulu näidistabel
Škoda on madalaimate ülalpidamiskuludega automark Eestis!
Võrdle Rapid SB rahakulu kütusele oma tänaste kuludega!

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

www.skoda.ee

ŠKODA On mADAlAimAte ülAlpiDAmis- 
KuluDegA AutOmArK eestis!
EMOR 2014 Car Brand Health uuringus osalenud inimeste hinnangul.

Hinnakiri kehtib alates 02.05.2016. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad 
hinnakirjad. Hinnakirjas toodud informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide 
osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 000 km. 
Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. 
Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.

Aasta Auto AS  Tartu, Sepa 24 A, 51013   
Telefon: 7308 000 • info@aastaauto.ee 
www.aastaauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ  Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ  Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

Moller Auto Viljandi OÜ   
Viljandi, Tallinna mnt 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • viljandi@moller.ee

Škoda Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee


