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Dealer ŠKODA

PRZYJEMNA LEKTURA? 
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu (broszurze) mają 
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub 
gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji początkowej oraz 
niektóre funkcje, części oraz elementy wyposażenia, które mogą się 
różnić od wersji dostępnych w samochodach produkowanych w różnych 
krajach. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji, części i wyposażenia, 
prosimy o kontakt z najbliższym dealerem marki ŠKODA.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są 
wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości 
odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628  
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg 
dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów 
marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.skoda-auto.pl.
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Nowa ŠKODA RAPID to samochód, który nie pozwoli 
się zaszufladkować. Nawet jeśli przypomina kompakt 
przeprojektowany zgodnie z przyjętą przez markę ŠKODA 
krystaliczną formą wyrazu, wystarczy tylko zajrzeć do wnętrza, aby 
poczuć się jak w samochodzie wyższej klasy. Najnowocześniejsze 
systemy komunikacji i bezpieczeństwa oparte są na licznych 
rozwiązaniach technicznych, które czynią podróż bardziej 
komfortową. Czas, aby wyjść poza własne oczekiwania! 

RAPID to kolejny dowód na to, jak sprawdza się towarzysząca nam 
od samego początku filozofia tworzenia pięknych samochodów 
projektowanych z myślą o radości z jazdy.

To właśnie jest filozofia Simply Clever. To jest ŠKODA. 

WSZYSTKO, CZEGO 
MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ



  STYLISTYKA
NADWOZIA
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Widziany z zewnątrz RAPID uwodzi ostrymi 
krawędziami i dynamiczną bryłą. Nadwozie zachwyca 
siłą i pięknem. Jest atrakcyjne w każdym calu, jak 
samochody ze znacznie wyższego segmentu.

WIDOK Z BOKU
Czarne słupki B oraz powierzchnia przeszklenia okien 
bocznych stwarzają wrażenie jednorodnej bryły auta, 
sugerując bardzo przestronne wnętrze. Przyciemniane 
szyby podkreślają elegancję stylistyki ŠKODY RAPID 
i chronią pasażerów na tylnej kanapie przed słońcem.  

WIDOK Z PRZODU
Osłona chłodnicy jest zgrabnie 
wkomponowana w przestrzeń 
pomiędzy reflektorami przednimi. 
Z przodu samochodu znajduje się 
również szeroka kratka osłaniająca 
wlot powietrza ze zintegrowanymi 
światłami przeciwmgłowymi  
z widoczną chromowaną listwą. 
Wyposażenie dodatkowe mogą 
stanowić ksenonowe reflektory 
przednie ze światłami do jazdy 
dziennej LED.

LUSTERKA BOCZNE
Kierunkowskazy boczne 
zabudowane w lusterkach 
stanowią atrakcyjny, 
a jednocześnie bardzo 
funkcjonalny detal.

TYLNE ŚWIATŁA LED
RAPID wyposażony jest w tylne 
światła LED. Charakterystyczne 
światła w kształcie litery C 
są znakiem rozpoznawczym 
każdego auta marki ŠKODA.

STYL JAK ZAWSZE 
Z KLASĄ



 STYLISTYKA
WNĘTRZA
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AŻ NIE CHCE SIĘ 
WYSIADAĆ
Zanim jeszcze zaskoczy Cię nieprzeciętna 
przestronność ŠKODY RAPID, na pewno 
zauważysz, jak estetycznie rozplanowano wszystkie 
detale wewnątrz. Niezależnie od warunków na 
drodze, jej wnętrze jest zawsze wygodne.

DESKA ROZDZIELCZA
Forma podąża za funkcjonalnością. 
Stylowe zegary  doskonale widać,  
a wszystkie elementy sterowania  
na desce rozdzielczej i drzwiach kierowcy 
są praktycznie rozmieszczone. Najwyższa 
wersja oferuje skórzaną kierownicę 
wielofunkcyjną, która umożliwia obsługę 
radia i telefonu komórkowego.

OPCJONALNE OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Łagodne oświetlenie
wraz z podświetleniem klamek 
sprawia, że wnętrze staje się jeszcze  
bardziej komfortowe.

PRZESTRONNOŚĆ
Pod względem miejsca na nogi  
i przestrzeni nad głową na tylnym 
siedzeniu ten samochód nie 
ma sobie równych w swojej 
klasie. Zewnętrzne siedzenia 
tylnej kanapy są wyprofilowane 
anatomicznie, aby zapewnić 
maksymalny komfort.



CONNECTIVITY
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INFORMACJE O RUCHU 
DROGOWYM
Zawsze najlepsza droga: 
aktualne informacje zapewniają 
dogodny przegląd całej trasy. 
Dzięki nim możesz również 
reagować na nowe zdarzenia, 
jak roboty drogowe, wypadki 
lub korki.

STACJE PALIW 
Sprawdź odległość, 
rodzaj stacji oraz aktualne 
ceny paliw. Informacje 
wyświetlane są w czasie 
rzeczywistym. System 
automatycznie wykrywa  
i wyświetla rodzaj paliwa.

POGODA
Uzyskaj aktualne informacje  
o pogodzie dla swojej bieżącej 
lokalizacji, celu podróży lub 
dla dowolnego miejsca, 
obejmujące szczegółowe 
prognozy, przewidywane 
opady i ostrzeżenia 
pogodowe.    

Bycie zawsze w zasięgu to nie tylko dostęp do informacji  
i rozrywki, lecz także możliwość uzyskania pomocy podczas 
podróży. ŠKODA CONNECT jest Twoim oknem na świat 
nieograniczonych możliwości komunikacji.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE 
DZIĘKI ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Ta oferta zawiera dwa rodzaje usług. Usługa Infotainment 
Online zapewnia nawigację i informacje w czasie 
rzeczywistym, natomiast Care Connect dotyczy 
pomocy i bezpieczeństwa, umożliwiając zdalny dostęp i 
kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również usługi pomocy 
w każdej sytuacji, która jej wymaga.

MIEJSCE PARKOWANIA 
Korzystając z telefonu komórkowego  
w dowolnym miejscu, zlokalizujesz swój 
samochód na dużym parkingu i otrzymasz 
adres, godzinę oraz datę zaparkowania.

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Dodatkowe funkcje łączności RAPID obejmują 
również wzywanie pomocy. System alarmowy 
uruchamia się, przyciskając czerwony przycisk 
umieszczony na podsufitce. W razie wypadku 
system automatycznie nawiązuje połączenie 
alarmowe.

DANE JAZDY
Funkcja ta zapisuje dane Twojej 
podróży, takie jak średnie zużycie paliwa, 
prędkość, odległość i czas przejazdu. 
Możesz wyświetlać swoje osobiste 
dane podróży oraz uzyskać podgląd 
wszystkich przejazdów.
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SMARTLINK+ 
Dzięki systemowi SmartLink+ (rozwiązania łączności ŠKODA 
obsługujące systemy MirrorLink®, Apple CarPlay i Android 
Auto) system multimedialny umożliwia kierowcy bezpieczne 
korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Co więcej, 
wszystkie zainstalowane aplikacje, które zostały zatwierdzone 
jako bezpieczne, są kompatybilne z systemami MirrorLink®, Apple 
CarPlay lub Android Auto. System SmartLink+ zawiera również 
funkcję SmartGate. Umożliwia ona połączenie smartfona z siecią 
WiFi samochodu w celu przesyłu danych dotyczących jazdy, takich 
jak zużycie paliwa, osiągi lub informacje serwisowe.*

APLIKACJA MyŠKODA 
Poznaj Paula, 
interaktywnego asystenta 
aplikacji MyŠKODA (dla 
systemów Android lub 

iOS), który pomoże Ci w wielu codziennych 
sytuacjach. Z jego pomocą możesz na 
przykład uzyskać informacje o swoim 
samochodzie lub pełny opis wszystkich 
elementów sterowania, kontrolek itp. Paul 
pomoże Ci również dopilnować ważnych 
dat w Twoim terminarzu. Oprócz tego, że 
nie zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój 
asystent poradzi Ci również, jak na nie 
dotrzeć.

ŠKODA SURROUND
Zamień swój samochód w salę koncertową. Opracowany we 
współpracy z wiodącym producentem sprzętu audio system 
nagłośnienia ŠKODA Surround wykorzystuje sześć głośników. 
Specjalne oprogramowanie może również obsługiwać dwa głośniki 
wirtualne umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu. System ten posiada 
również funkcję wirtualnego, lecz imponującego subwoofera.

BĄDŹ W ZASIĘGU, 
BĄDŹ W KONTAKCIE
Twój samochód jest centrum dowodzenia 
dla wszystkich spraw związanych z pracą 
lub rozrywką. Systemy audio i nawigacji 
doskonale integrują się z urządzeniami 
mobilnymi, zapewniając dostęp do funkcji 
przydatnych podczas podróży.

AMUNDSEN
System nawigacji Amundsen sterowany za pomocą 6,5-calowego ekranu dotykowego 
wyposażony jest w dwa gniazda kart pamięci SD (w zestawie znajduje się karta  
z zainstalowanymi mapami). Jest ponadto wyposażony w gniazdo USB/Aux-in oraz oferuje 
popularne funkcje wysokiej klasy radia, wraz z systemem dźwięku przestrzennego ŠKODA 
Surround i łączem Bluetooth. Urządzenie umożliwia sterowanie menu samochodu. Funkcje 
SmartLink+ i DAB (Digital Audio Broadcast) dostępne są jako wyposażenie opcjonalne.

* Informacje dotyczące 
warunków korzystania oraz 
kompatybilności systemu 
SmartLink+ dostępne są na 
naszej stronie internetowej.
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ODKRYWAJ NIESPODZIANKI 
UKRYTE WE WNĘTRZU 
Liczne drobne przemyślane udogodnienia 
we wnętrzu ŠKODY RAPID zwiększają 
wszechstronność auta, sprawiając, że każda 
podróż może być wspaniałą przygodą.

UCHWYT NA BILET
Proste rozwiązanie, gdy 
potrzebujesz umieścić bilet 
parkingowy w widocznym miejscu. 
Samochód jest wyposażony  
w uchwyt na bilet parkingowy pod 
przednią szybą.

SCHOWEK NA PARASOL
Pod fotelem pasażera znajduje się 
schowek z oryginalnym parasolem 
ŠKODA.

PODŁOKIETNIK
Przedni podłokietnik kryje praktyczny 
schowek na małe przedmioty. 

TYLNY PODŁOKIETNIK
Podłokietnik ze zintegrowanym uchwytem 
na dwa napoje zwiększy komfort 
pasażerów na tylnym siedzeniu. Będą 
mogli wygodnie posilać się podczas 
podróży.

SCHOWEK NA KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ
Dzięki specjalnej kieszeni pod fotelem kierowcy 
kamizelka odblaskowa jest zawsze w zasięgu ręki, 
gdy tylko jej potrzebujesz.

SKROBACZKA DO SZYB
Zielona skrobaczka do szyb umieszczona  
w klapce wlewu paliwa jest zawsze pod ręką, gdy  
jej potrzebujesz. Nie  ma potem problemu z jej 
schowaniem, gdy jest mokra.
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PRZESTRZEŃ, KTÓRA ROŚNIE 
W MIARĘ POTRZEB
Bagażnik ŠKODY RAPID jest nie tylko zaskakująco duży, 
lecz także wyjątkowo elastyczny. Samochód możesz 
dostosować do swoich potrzeb za pomocą wielu 
składanych i regulowanych elementów.

WYDAJNOŚĆ
Pojemność bagażnika wynosząca 550 litrów, którą 
można zwiększyć do 1 490 litrów po złożeniu tylnych 
siedzeń, sprawia, że pod tym względem samochód nie 
ma sobie równych w swojej klasie. W razie potrzeby 
możesz złożyć jedno lub oba oparcia, aby uzyskać 
dodatkową przestrzeń ładunkową, zachowując 
jednocześnie miejsce do siedzenia z tyłu.

SYSTEM SIATEK
Zestaw siatek sprawi,  
że wszystko pozostanie 
na swoim miejscu. A przy 
tym zawsze wiesz, gdzie co 
zostało schowane.

DWUSTRONNY DYWANIK
Kiedy nie przewozisz rzeczy, 
które mogą zabrudzić samochód, 
dywanik może leżeć elegancką 
tekstylną stroną w górę, a w razie 
potrzeby możesz go łatwo obrócić 
tak, aby wykorzystać łatwą  
w czyszczeniu gumową stronę.
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KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana 
kierownica umożliwia obsługę radia 
i telefonu komórkowego.

TEMPOMAT
Oprócz utrzymywania zadanej prędkości za 
pomocą tempomatu możesz ją zmieniać, nie 
używając pedałów.

PODGRZEWANE SIEDZENIA
W chłodne dni rodzina i znajomi  
z pewnością docenią podgrzewane tylne 
siedzenia z osobną regulacją temperatury 
za pomocą przycisków umieszczonych  
z tyłu przedniego podłokietnika.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE
SZYBY I LUSTERKA
Elementy do obsługi elektrycznie sterowanych szyb 
przednich i tylnych oraz lusterek zewnętrznych są 
wygodnie rozmieszczone na panelu drzwi kierowcy.

BEZ 
OBAW
Przyjemność z jazdy to nie tylko emocje związane z prędkością. To także nie-
wielkie dodatki, które mają ogromne znaczenie, bo sprawiają, że każdy będzie 
czuć się wygodnie nawet podczas codziennych dojazdów do pracy.



BEZPIECZEŃSTWO
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KAMERA COFANIA
Umieszczona w klamce pokrywy 
bagażnika stanowi element wyposażenia 
dodatkowego. Jej działanie polega na 
obserwacji przestrzeni z tyłu samochodu 
oraz wyznaczaniu torów jazdy przy 
uwzględnieniu szerokości pojazdu. 
Funkcjonalność kamery zwiększają 
zintegrowane spryskiwacze.

PODUSZKI POWIETRZNE
Oprócz poduszek przednich, 
tylnych i bocznych, posiada 
również poduszki chroniące 
głowę pasażera przed 
ewentualnymi obrażeniami.

FRONT ASSIST
Za pomocą radaru wbudowanego w przedni 
zderzak, opcjonalny system Front Assist 
monitoruje drogę przed pojazdem i za pomocą 
wyświetlacza Maxi DOT wysyła sygnał 
dźwiękowy/wizualny ostrzegający o możliwości 
kolizji. Jeżeli kierowca nie zareaguje, system 
rozpoczyna hamowanie, aby zminimalizować 
skutki ewentualnego zderzenia.

DRIVER ALERT
Sprytna dodatkowa funkcja 
Driver Alert analizuje 
dane uzyskane z układu 
wspomagania kierownicy, aby 
rozpoznać zachowania, które 
mogą być oznaką zmęczenia 
kierowcy. W takim przypadku 
wyświetlacz Maxi DOT ostrzega 
kierowcę i sugeruje przerwę.

BEZPIECZEŃSTWO  
TO OCZYWISTOŚĆ
Ostrożności nigdy za wiele. Dlatego właśnie RAPID 
zawiera liczne systemy wspomagania, które podnoszą 
poziom bezpieczeństwa na drodze.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko  
w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne 
jest zachowanie ostrożności przez kierowcę. 
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START-STOP
System ten oszczędza paliwo, 
automatycznie wyłączając silnik przy 
pracy bez obciążenia, na przykład podczas 
czekania na światłach lub powolnego 
poruszania się w korku. Silnik uruchamia 
się automatycznie po ponownym 
naciśnięciu pedału sprzęgła. Dodatkowe 
odciążenie silnika i bardziej ekonomiczną 
pracę zapewnia funkcja odzyskiwania 
energii, która umożliwia efektywne 
wykorzystanie energii kinetycznej 
samochodu do ładowania akumulatora.

SILNIKI BENZYNOWE
Wszystkie silniki wykorzystują 
technologię TSI, która nadaje im 
dynamiczny charakter. Oferta obejmuje 
silniki o mocy 70 kW, 81 kW lub 92 kW. 

SILNIKI DIESLA
Silniki wysokoprężne o mocy 66 kW i 85 kW 
odznaczają się wysoką kulturą pracy i wyjątkowo 
niskim zużyciem paliwa.

SKRZYNIE BIEGÓW
Jeśli chcesz korzystać z pełni mocy z maksymalną 
wygodą, masz do dyspozycji 7-biegową skrzynię 
biegów DSG (Direct Shift Gearbox). Kierowcy, 
którzy preferują skrzynie ręczne, mają do wyboru 
silniki ze skrzynią 5- lub 6-stopniową, która 
zapewnia precyzyjną i łatwą zmianę biegów dzięki 
krótkim przełożeniom.

RÓWNOWAGA, 
JAKĄ DAJE MOC
O odpowiednich osiągach można mówić wtedy, gdy nigdy nie odczuwasz 
braku mocy, kiedy jej potrzebujesz. Oferta wydajnych i ekonomicznych 
silników spełni oczekiwania wszystkich kierowców.
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NIECH SIĘ PAPARAZZI MAJĄ 
ZA CZYM UGANIAĆ

STYLISTYKA 
WNĘTRZA
We wnętrzu 

znajdziemy 
tapicerkę w kolorach 

czerwonym, czarnym 
i popielatym.

STYLOWE DODATKI
Wielofunkcyjna sportowa 
kierownica wykończona 
czarną perforowaną skórą 
ozdobiona jest czerwonymi 
przeszyciami, które znajdziesz 
również na lewarku, mieszku 
lewarka i na dywanikach.

NAKŁADKI PROGOWE
Nakładki progowe zdobi 
również logo Monte 
Carlo.

SYSTEM SIATEK
Zestaw siatek różnej wielkości 
pozwala łatwo zabezpieczyć 
różne przedmioty przed 
przemieszczaniem się podczas 
jazdy.

STYLISTYKA NADWOZIA
Elementy typowe dla tej wersji 
nadwozia obejmują utrzymane 
w czarnej kolorystyce lusterka 
zewnętrzne, ramkę osłony chłodnicy, 
przednie lampy przeciwmgłowe, 
spoiler zderzaka przedniego, 
plastikowe nakładki progowe, spoiler 
dachowy, światła tylne i dyfuzor. 
Logo Monte Carlo znajduje się na 
słupkach B. Dynamiczny wygląd 
samochodu potęgują reflektory 
ksenonowe ze światłami do jazdy 
dziennej LED. 

Połączenie rajdowej legendy Monte Carlo ze stylem właściwym 
dla tego księstwa zaowocowało powstaniem rewelacyjnej ŠKODY 
RAPID MONTE CARLO. Samochód wyróżnia się licznymi czarnymi 
elementami nadwozia, które nadają mu wyjątkowy styl i drapieżny 
wygląd. Nastaw się na niecodzienność.
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WNĘTRZE ACTIVE BLACK
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION BLUE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE ACTIVE BLACK
Tapicerka materiałowa 

WNĘTRZE AMBITION BLUE
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION BLACK
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION BLACK
Dekor ze szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa/skórzana

AMBITIONACTIVE Standardowe wyposażenie w wersji Active obejmuje zewnętrzne 
lusterka i klamki w kolorze czarnym, przyciemniane szyby i tylne 
światła, centralny zamek, elektrycznie sterowane przednie szyby 
oraz wiele innych funkcji.

Standardowe wyposażenie w wersji Ambition obejmuje zewnętrzne lusterka 
(podgrzewane i regulowane elektrycznie) oraz klamki w kolorze nadwozia, 
reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej LED, centralny zamek  
z pilotem, klimatyzację manualną, regulację wysokości siedziska fotela 
kierowcy, parasol pod fotelem pasażera oraz wiele innych funkcji.
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WNĘTRZE STYLE BEIGE
Dekor Piano Black
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE STYLE BLACK
Dekor Piano Black
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE STYLE BLACK
Dekor Piano Black
Tapicerka materiałowa/skórzana (opcja)

WNĘTRZE STYLE BEIGE
Dekor Piano Black
Tapicerka materiałowa/skórzana (opcja)

STYLE Standardowe wyposażenie w wersji Style obejmuje chromowaną listwę 
zderzaka tylnego, chromowane elementy dekoracyjne we wnętrzu, mały 
pakiet skórzany (kierownica, lewarek zmiany biegów i mieszek, dźwignia 
hamulca ręcznego), elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby, 
wyświetlacz Maxi DOT, radio oraz wiele innych funkcji.

Wnętrze Dynamic dostępne w wersjach 
Ambition i Style wyposażone jest w sportowe 
fotele, mały pakiet skórzany oraz nakładki na 
pedały ze stali szlachetnej. 

WNĘTRZE DYNAMIC
Dekor Piano Black
Dekor ciemny szczotkowany (opcja)
Sportowe fotele

WNĘTRZE DYNAMIC
Dekor Piano Black
Dekor ciemny szczotkowany (opcja)
Sportowe fotele

DYNAMIC
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TAPICERKA
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Dynamic (sportowe fotele, czarna materiałowa) – Ambition*, Style*
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Beżowa (materiałowa/skórzana) – Style* Czarna (materiałowa/skórzana) – Ambition*, Style*Active Black (materiałowa)
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KOLORYSTYKA
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Dostępne od września 2017 r.
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Ze względu na ograniczenia techniczne druku 
prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.
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Obręcze stalowe 14" z kołpakami  
FLAIR

Obręcze stalowe 15" z kołpakami  
COSTA

Obręcze stalowe 15" z kołpakami  
DENTRO 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
VIGO 16" czarne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
MATONE 15"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
EVORA 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
MATO 15"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
SAVIO 17" czarne*

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
SAVIO 17" połysk*

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ITALIA 16"*

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
MATONE 15" czarne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
VIGO 16" srebrne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
TRIUS 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
CAMELOT 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
BLADE 17" czarne polerowane**

KOŁA
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 * Dostępne wyłącznie w wersji Monte Carlo.
 ** Dostępne wyłącznie w pakiecie Emotion. 



AKCESORIA
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NAKŁADKI DEKORACYJNE NA 
LUSTERKA BOCZNE
Twój samochód może wyglądać 
jeszcze atrakcyjniej dzięki 
karbonowym nakładkom 
ozdobnym na lusterka.

CHLAPACZE
Przednie i tylne chlapacze 
chronią podwozie przed 
błotem i wyrzucanymi 
kamieniami.

OZDOBNE NAKRĘTKI 
NA WENTYLE
Ozdobne nakrętki wentyli 
z logo ŠKODA podkreślą 
styl Twojego samochodu 
w każdym calu.

SIATKA NA SPODZIE TYLNEJ 
PÓŁKI
Siatka pod pokrywą przestrzeni 
bagażowej nadaje się nie tylko do 
przechowywania parasola. Możesz 
umieścić tam wszystko, co chcesz 
oddzielić od reszty bagażu.

PLASTIKOWY WKŁAD BAGAŻNIKA
Jeżeli często przewozisz przedmioty, które 
mogą zabrudzić wnętrze bagażnika, idealnym 
rozwiązaniem jest plastikowa nakładka, którą 
można łatwo wyjąć i umyć. Ma ona podniesione 
brzegi oraz aluminiową przegrodę, którą można 
ustawiać w zależności od potrzeb. 

SYSTEM SIATEK
Zestaw siatek jest niezwykle praktycznym 
i atrakcyjnym rozwiązaniem, które chroni 
bagaże i mniejsze przedmioty przewożone 
w bagażniku przed niekontrolowanym 
przemieszczaniem. 

ZABIERZ SWOJE 
AUTO NA ZAKUPY
Każdy RAPID może być niepowtarzalny. 
Oryginalne akcesoria ŠKODA zmieniają Twój 
samochód, czyniąc go bardziej praktycznym, 
bezpiecznym i dostosowanym do potrzeb 
w zależności od tego, co dla niego zaplanujesz.

KRATKA ODDZIELAJĄCA BAGAŻNIK
Jeżeli jednym z Twoich pasażerów jest duży 
pies, warto wyposażyć samochód  
w kratkę. Bezpiecznie oddzieli ona kabinę 
od przestrzeni bagażowej, w której 
podróżuje czworonożny przyjaciel.
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1.0 TSI/70 kW 
 (95 KM)

1.0 TSI/70 kW  
(95 KM) DSG

1.0 TSI/81 kW 
(110 KM)

1.4 TSI/92 kW
(125 KM) DSG 

1.4 TDI CR DPF/66 kW 
(90 KM)

1.4 TDI CR DPF/66 kW 
(90 KM) DSG 

1.6 TDI CR DPF/85 kW 
(115 KM) 

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, 
system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy,
system  
wysokociśnieniowego
bezpośredniego wtrysku 
paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy, 
system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa

Turbodoładowany silnik 
benzynowy,
system  
wysokociśnieniowego
bezpośredniego wtrysku 
paliwa

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, 
system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, 
system  
wysokociśnieniowego
bezpośredniego wtrysku 
paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, 
system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa
common rail

SILNIKA

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 3/999 3/999 3/999 4/1 395 3/1 422 3/1 422 4/1 596

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 70/5000–5 500 70/5000–5 500 81/5000–5 500 92/5000–6000 66/3 000–3 250 66/3 000–3 250 85/3 500–4 000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/
min-1)

160/1 500–3 500 160/1 500–3 500 200/2 000–3 500 200/1 400–4 000 230/1 750–2 500 230/1 750–2 500 250/1 500–3 000

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo
Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 187 189 200 208 185 185 201

Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 11,0 11,3 9,8 9,0 11,7 11,8 10,0

Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)

– w ruchu miejskim 5,3/5,2* 5,5/5,4* 5,5/5,4* 6,2/6,1* 4,0/3,9* 4,5/4,4* 4,7/4,6*

– poza miastem 4,0/3,9* 4,1/4,0* 4,0/3,9* 4,2/4,1* 3,7/3,6* 3,8/3,7* 4,0/3,9*

– cykl mieszany 4,5/4,4* 4,6/4,5* 4,6/4,5* 4,9/4,8* 4,0/3,9* 4,0/3,9* 4,2/4,1*

Emisja CO2 (g/km) 103/101* 107/105* 106/104* 115/113* 105/103* 106/104* 109/107*

Średnica zawracania (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

MOC MOCY

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie

Sprzęgło 
Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Podwójne współosiowe 
mokre, 
sterowane  
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Podwójne współosiowe 
mokre,
sterowane  
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Podwójne współosiowe 
mokre, 
sterowane  
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Skrzynie biegów Manualna, 5-biegowa 
Automatyczna,  
7-biegowa DSG

Manualna, 6-biegowa 
Automatyczna,  
7-biegowa DSG

Manualna, 5-biegowa 
Automatyczna,  
7-biegowa DSG

Manualna, 5-biegowa 

MASA

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa,  
kierowca o masie 75 kg

1 170 1 204 1 190 1 236 1 244 1 265 1 295

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą  
i wyposażeniem dodatkowym (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Waga łączna (kg) 1 630 1 664 1 650 1 696 1 704 1 725 1 755

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 
(maks. kg)

580 600 590 610 620 630 640

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem  
(maks. kg)

1 000 1 000 1 100 1 200 1 000 1 000 1 200

Pojemność zbiornika paliwa (I) 55 55 55 55 55 55 55

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  

Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  

Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość (mm) 4 483/1 706

Współczynnik oporu czołowego CW 0,293–0,298 (w zależności od wersji silnika) Wysokość (mm) 1 461

Podwozie  Rozstaw osi (mm) 2 602

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi przód/tył (mm) – w zależności od wersji silnika 1 463 1 457 /1 500 1 494

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczami wleczonymi Prześwit (mm) 136

Układ hamulcowy Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem podciśnieniowym Wymiary zewnętrzne  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 418/1 428

– hamulce kół tylnych Hamulce bębnowe lub tarczowe, w zależności od wersji silnika Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 1 014/972

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  

Koła 5,0J × 14"; 6,0J × 15" Bez koła zapasowego, z wyprostowanym/złożonym  
oparciem tylnej kanapy.

550/1 490

Opony** 175/70 R14; 185/60 R15

DANE TECHNICZNE 
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*  Dotyczy pojazdów z oponami 185/60 R15 o niskich oporach toczenia.
 **  Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych. 
      Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.

 Podane wartości dotyczą modelu standardowego (z wyjątkiem wartości oznaczonych symbolem *) bez 
wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie silniki wyposażono w system start-stop oraz funkcję odzyskiwania energii.


