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Nigdy nie jesteś po prostu sobą. 
W zależności od tego, gdzie i z kim jesteś, 
odgrywasz wiele ról, często jednocześnie. 
W takich improwizowanych zadaniach 
ŠKODA Rapid jest najlepszym 
wielozadaniowym sojusznikiem. 

Z zewnątrz Rapid wygląda nowocześnie 
i elegancko, a wnętrze wypełnione jest 
ogromną przestrzenią i wyposażeniem, 
które pozwoli przetrwać każdy dzień. 
Jak każda inna ŠKODA zawiera wiele 
przemyślanych rozwiązań, np. SmartGate, 
które zapewnia łączność ze smartfonem 
lub tabletem w celu przesyłu danych. 

Ten samochód jest kolejnym owocem 
120 lat przyszłościowego myślenia. Oznacza 
ono pasję do tworzenia wspaniałych aut, 
których prowadzenie cieszy tak samo teraz, 
jak wtedy, gdy zaczynaliśmy.

Patrzenie w przeszłość inspiruje nas 
do patrzenia w przyszłość. 

To Simply Clever. To ŠKODA.

Škoda Rapid, Roadster, około 1938. 





Charakterystycznym 
elementem nowej 

stylistyki są ostro ścięte 
krawędzie przednich 

reflektorów oraz lamp 
przeciwmgłowych 

z funkcją Corner. 
Poza standardowymi 

reflektorami 
halogenowymi dostępne 

są również reflektory 
ksenonowe (na zdjęciu).

SunSet, szyby o wyższym stopniu
przyciemnienia z tyłu, podkreślają

elegancki charakter Rapida oraz
chronią pasażerów tylnej kanapy 
przed promieniami słonecznymi.

Stylistyka Rapida 
oczaruje Cię prostotą 
i precyzją. To wyraz 
nowego projektu marki 
ŠKODA, który skłania się 
ku wyraźnie zarysowanym 
liniom, czystym 
powierzchniom oraz 
wyważonym proporcjom. 
Przedni grill wraz 
z reflektorami wizualnie 
powiększają samochód. 
Nad chromowanym 
obramowaniem grilla 
wyróżnia się nowe logo 
ŠKODY.

Na pokrywie bagażnika Rapida 
znajduje się duży napis ŠKODA. 
Tylne lampy, które nachodzą na 
boki, mają charakterystyczne dla 
marki podświetlenie w kształcie 

litery C.



Gdy oglądamy Rapida z tyłu i z boku, uwagę przykuwają zwłaszcza eleganckie gładkie powierzchnie oraz dynamiczne ostre linie. Duża pokrywa 
bagażnika to niezwykle funkcjonalny element stylistyki, który zapewnia doskonały dostęp do przestrzeni bagażnika. Nie można pominąć ostro 
wyprofilowanych powierzchni, które tworzą miejsce na tablicę rejestracyjną.





Deska rozdzielcza swoim przejrzystym 
i czystym stylem odpowiada zewnętrznej 
koncepcji auta. Jest zaaranżowana 
praktycznie, tak aby kierowca mógł od 
razu wszystko na niej zobaczyć. Elementy 
sterowania na desce rozdzielczej 
oraz drzwiach po stronie kierowcy są 
w zasięgu jego ręki, tam gdzie się ich 
intuicyjnie spodziewa. 







Schowki w drzwiach przednich to doskonałe miejsce na 1,5-litrową 
butelkę. W drzwiach może znaleźć się też specjalny pojemnik na odpadki, 
który pomoże utrzymać wnętrze w czystości.

W samochodach z klimatyzacją Climatronic 
zamykany schowek w dolnej części deski 
rozdzielczej po stronie pasażera z przodu może 
chłodzić napoje podczas podróży.Schowki oraz przemyślane detale 

pozwolą utrzymać porządek we 
wnętrzu i sprawią, że codzienne 
korzystanie z auta będzie 
przyjemniejsze. Przykładowo 
schowek na okulary umieszczony 
nad lusterkiem wstecznym docenią 
szczególnie kierowcy, którzy zmieniają 
okulary przed jazdą.

Uchwyt multimedialny 
umieszczony w środkowej konsoli 
może służyć do przewożenia 
urządzeń zewnętrznych, takich jak 
telefon komórkowy. 

Uchwyt na kwity parkingowe 
jest umieszczony na przedniej 
szybie po stronie kierowcy. Teraz 
nie znajdziesz lepszego miejsca 
na kwit parkingowy.

Jedno z wielu przemyślanych rozwiązań można znaleźć pod fotelem 
kierowcy. Jest to specjalna kieszeń na kamizelkę odblaskową, po 
którą w razie potrzeby można łatwo sięgnąć.



Podłokietnik z tyłu z dwoma zintegrowanymi uchwytami na napoje wpływa 
na komfort podróży pasażerów tylnych siedzeń.

Kolejnymi miejscami, w których możesz bezpiecznie przewieźć 
butelkę, puszkę lub termos, są: uchwyt na napoje umieszczony 

w tylnej części przedniego podłokietnika oraz schowki w drzwiach 
z tyłu. Kieszenie w oparciach przednich foteli to idealne miejsce na 

rzeczy, które chcesz mieć pod ręką podczas podróży.

Składany 
podłokietnik 
tylnej kanapy 
pozwoli 
przewieźć 
dłuższe 
przedmioty, 
które nie 
mieszczą się 
w bagażniku.

Przedni podłokietnik, 
który posiada schowek 
na drobne przedmioty, 

podnosi komfort 
zarówno kierowcy, jak 

i pasażera z przodu. 
Przemyślanym detalem 

są m.in. siatki na 
wewnętrznych bokach 
oparć foteli, w których 
możesz przechowywać 

mapę, telefon 
komórkowy itp.



Czy wybierasz się na duże zakupy, czy na rodzinne wakacje, Rapid dzięki przemyślanym rozwiązaniom dostosuje się do aktualnych wymagań oraz poradzi sobie idealnie we wszystkich 
ekstremalnych sytuacjach. Składane tylne siedzenia podnoszą podstawową pojemność bagażnika z 550 litrów do łącznie 1490 litrów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz złożyć jedno 
lub dwa oparcia, wówczas otrzymasz więcej przestrzeni, pozostawiając jednocześnie miejsca siedzące z tyłu.



W razie potrzeby 
szybko znajdziesz 

skrobaczkę do 
lodu zamontowaną 
w pokrywie wlewu 

paliwa. Krótko 
mówiąc, zaczniesz 

doceniać przemyślane 
detale modelu 

Rapid od pierwszych 
mrozów.

Zestaw siatek, który zawiera dwie siatki pionowe i jedną poziomą, pozwala zabezpieczyć 
rzeczy przed przesuwaniem podczas jazdy.

Na mocnych haczykach 
w bagażniku powiesisz nie 

tylko torby, ale również sprzęt 
turystyczny lub inne rzeczy, 

które mogłyby ulec uszkodzeniu 
podczas jazdy. Opcje schowków 

w samochodzie możesz 
poszerzyć o schowki za tylnymi 

nadkolami.

Ruchowi przedmiotów w bagażniku zapobiegają elementy 
mocujące. Te dwie plastikowe części mocowane na rzep 
można przechowywać w schowkach za nadkolami. 

Mata dwustronna na 
podłogę bagażnika 

w bagażniku jest 
wykończona z jednej 

strony materiałem, 
a z drugiej gumą, którą 

łatwo umyć. Zawsze 
możesz ją odwrócić, 

wówczas nawet zabłocone 
buty nie przeszkodzą Ci 
w utrzymaniu czystości 

w bagażniku.





Nowa przyjemność jazdy samochodem
Silnik TSI przyspiesza płynnie od ok. 1500 obr./min, 
dzięki czemu we wnętrzu jest cicho i rzadziej 
zmieniasz biegi. 

Wysoki moment obrotowy
To wysoki moment obrotowy sprawia, że auto 
przyspiesza dynamicznie – i właśnie ten parametr 
warto szczególnie wziąć pod uwagę podczas 
zakupu samochodu. Dzięki zastosowaniu 
turbosprężarki silniki TSI dysponują bardzo 
wysokim momentem obrotowym dostępnym 
szybko i w szerokim zakresie obrotów.

Lekkość
Silniki TSI są wyjątkowo lekkie. To ich przewaga 
nad klasycznymi silnikami wolnossącymi oraz 
napędami hybrydowymi. Lekki silnik to mniejsze 
zużycie paliwa, lepsze przyspieszenie oraz 
mniejsze obciążenie elementów zawieszenia. 

Maksimum energii z każdej kropli paliwa
Silnik TSI ogranicza do minimum straty energii oraz 
paliwa. Bezpośredni wtrysk precyzyjnie je dawkuje, 
a turbosprężarka wykorzystuje energię spalin 
do poprawy wydajności i osiągów. Samochód 
odzyskuje energię z hamowania, a system  
Start-Stop wyłącza silnik, gdy jego praca nie  
jest potrzebna. Wszystko to sprawia,  
że obniżysz zużycie paliwa nawet o 20%. 

Bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu turbosprężarki oraz szybkiego 
i precyzyjnego układu bezpośredniego wtrysku 
paliwa samochód szybko reaguje na zmianę 
położenia pedału gazu. Nie musisz obawiać się 
sytuacji awaryjnych lub manewru wyprzedzania.

Uniwersalność
Silniki TSI świetnie sprawdzają się w każdych 
warunkach. W mieście docenisz system Start-Stop 
oszczędzający paliwo oraz łatwość szybkiego 
nagrzewania (co jest ważne dla długotrwałej 
bezawaryjności i zmniejszenia zużycia paliwa). 
W trasie możesz jechać oszczędnie, a kiedy 
trzeba dynamicznie.

Bezproblemowa eksploatacja
Nie musisz znać się na mechanice – silnik TSI 
sam o siebie zadba. O konieczności wykonania 
przeglądu lub wymiany oleju samochód 
poinformuje Cię z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Z silnikiem TSI zawsze możesz również liczyć 
na niskie koszty eksploatacji.

Każdy znajdzie coś dla siebie
W marce ŠKODA masz do wyboru całą gamę 
silników TSI (od 1.2 TSI/85 KM do 2.0 TSI/280 KM) 
– w zależności od modelu. Dzięki temu bez trudu 
wybierzesz ŠKODĘ z TSI idealnie dostosowaną 
do swoich potrzeb, wymagań i stylu jazdy.

Dowiedz się więcej o TSI na poznaj-tsi.pl

8 ZALET
TSI



Twój samochód może też zostać wyposażony w system SmartLink*, który zapewnia idealną 
synchronizację między samochodem i smartfonem. Dzięki SmartLink możesz korzystać 
z możliwości Twojego smartfona za pośrednictwem ekranu pokładowego – np. słuchając muzyki 
czy używając kompatybilnych aplikacji.

Funkcja SmartGate zapewnia łączność ze smartfonem lub tabletem w celu przesyłu danych 
dotyczących jazdy, takich jak spalanie, osiągi lub informacje serwisowe.

Radio Bolero z 6,5" kolorowym ekranem 
dotykowym poza funkcjami jak radio 
Swing zawiera także Bluetooth, dwa 
dodatkowe głośniki z tyłu i system ŠKODA 
Surround. Opcjonalnie domówić można 
system SmartLink i DAB. 

Radio Swing z 5" kolorowym ekranem 
dotykowym, złączem USB/Aux-in, 
czytnikiem kart SD i czterema głośnikami 
o mocy 20 W każdy. Opcjonalnie można 
domówić Bluetooth, DAB i system 
ŠKODA Surround. Za jego pomocą można 
kontrolować menu samochodu. 

System nawigacji Amundsen, sterowany 
za pomocą 6,5" ekranu dotykowego, 
ma dwa czytniki kart SD i zawiera mapy 
preinstalowane na karcie SD. Pozostałe 
wyposażenie to wszystkie funkcje 
najlepszego radia. Opcjonalnie można 
domówić DAB czy też system SmartLink.

*  SmartLink i SmartGate są dostępne do wybranych modeli smartfonów. Ich prawidłowe 
działanie uzależnione jest od odpowiednich ustawień i oprogramowania urządzenia mobilnego. 
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.



Front Assistant to system, który mierzy odstęp od jadącego przed nami pojazdu. 
W przypadku niebezpiecznego zbliżenia się do niego system ostrzega kierowcę, 
a w razie zagrożenia – rozpoczyna automatyczne hamowanie.

Driver Activity Assistant ogranicza ryzyko zaśnięcia podczas jazdy – system 
rejestruje zachowanie kierowcy, wykrywa jego zmęczenie i sugeruje przerwę 
w podróży.

Komfort i dobra widoczność podczas parkowania to podstawowe zadanie systemów parkowania. Czujniki parkowania z przodu 
i z tyłu aktywują sygnał dźwiękowy, informując tym samym o przeszkodach.



Trójramienna skórzana wielofunkcyjna 
kierownica umożliwia sterowanie radiem 
i telefonem.

Atrakcyjnym dodatkiem są ozdobne 
nakładki na pedały dostępne w pakiecie 
Dynamic.

Siedmiostopniowa 
automatyczna 
przekładnia DSG (Direct 
Shift Gearbox) zapewnia 
doskonałe przyspieszenie 
i zawsze utrzymuje 
silnik w optymalnym 
zakresie obrotów. Dzięki 
ekonomicznej jeździe 
możesz osiągnąć mniejsze 
zużycie paliwa i niższą 
emisję CO2.

Tempomat poza utrzymaniem wybranej prędkości 
pozwala zwiększyć lub zmniejszyć prędkość bez użycia 
pedałów. Funkcja ta jest obsługiwana za pomocą 
przycisku umieszczonego tuż przy kierownicy.



Automatyczna klimatyzacja przydaje się nie tylko latem. Zapewni Ci maksymalny 
komfort przez cały rok, a dzięki czujnikowi wilgotności poradzi sobie również 
z zaparowaną przednią szybą. 

System Start-Stop automatycznie 
wyłącza silnik, na przykład 
podczas postoju na światłach. 
Naciśnięcie pedału sprzęgła 
ponownie uruchamia silnik. 
Kierowca może dezaktywować 
funkcję Start-Stop za pomocą 
przycisku na konsoli środkowej.

Rapid może zostać wyposażony 
w KESSY (bezkluczykowy system 
dostępu i włączania samochodu) 
lub prostszą wersję zwaną 
Easy Start. Przycisk Start/Stop 
służący do bezkluczykowego 
uruchamiania i wyłączania 
silnika znajduje się na kolumnie 
kierownicy. 

W samochodach wyposażonych w elektrycznie 
sterowane szyby z przodu i z tyłu przyciski 
sterujące znajdują się na łatwo dostępnym 
panelu drzwi po stronie kierowcy.

Elektrycznie podgrzewane i sterowane 
lusterka boczne mogą zostać szybko
ustawione i oczyszczone z lodu i szronu bez
otwierania okien.



Boczne poduszki powietrzne z przodu zostały zaprojektowane, 
aby chronić miednicę oraz klatkę piersiową kierowcy i pasażera 
przedniego fotela w momencie uderzenia w bok auta. Wszystkie 
zagłówki są regulowane na wysokość.

Rodziny, które zajmują wszystkie miejsca 
w samochodzie, z pewnością docenią 
standardowe wyposażenie Rapida w trzeci 
zagłówek z tyłu, zaprojektowany dla pasażera 
środkowego siedzenia.

Poduszki powietrzne kierowcy 
i pasażera z przodu mają dużą 
powierzchnię i aktywują się wraz 
z napinaczami przednich pasów 
bezpieczeństwa, które dosłownie 
mocują Cię w siedzeniu fotela. 
Samochód jest standardowo 
wyposażony w dezaktywację 
poduszki powietrznej pasażera 
przedniego fotela, na którym 
możesz zamontować fotelik 
dziecięcy.

Nawet w ekstremalnych warunkach 
możesz polegać na bezpieczeństwie 
Rapida. Wyposażenie standardowe 
obejmuje m.in. ESP (system stabilizacji 
toru jazdy) wraz z ABS (system 
zapobiegający blokowaniu kół 
podczas hamowania) oraz sześć 
poduszek powietrznych, w tym 
kurtyny powietrzne, które po 
aktywacji chronią pasażerów 
z przodu i z tyłu przed 
ewentualnymi urazami głowy.
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Ogólny wygląd dopełniają 
obręcze kół ze stopów 
lekkich 17" Ray w stylistyce 
czarno-srebnej (wyposażenie 
standardowe), które łączą 
elegancję ze sportowym 
stylem.

Model występuje z atrakcyjnym 
wnętrzem Dynamic obejmującym 
sportowe fotele przednie 
z zintegrowanymi zagłówkami, 
ozdobne nakładki na pedały oraz 
deskę rozdzielczą z dekorem 
Piano Black lub opcjonalnie Piano 
White (na zdjęciu). Opcjonalnie 
dostępna jest także trójramienna 
sportowa wielofunkcyjna 
kierownica.

Będziesz z niecierpliwością czekał na każdą 
podróż modelem ŠKODA Rapid w wersji 
specjalnej Emotion Plus, która z zewnątrz 
wyróżnia się dzięki czarnym lusterkom 
zewnętrznym, czarnemu spoilerowi 
i specjalnym obręczom kół ze stopów 
lekkich. 

Stylowy wygląd 
oraz komfort 

podkreślają również 
SunSet – tylne szyby 

o wyższym stopniu 
przyciemnienia. 

Pokrywę bagażnika 
wyposażono 

w unikalny 
czarny spoiler i czarną 

dekoracyjną folię.





ŠKODA Oryginalne Akcesoria





Obręcze kół ze stopów 
lekkich Savio 17", czarne 
matowe

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Beam 16", białe

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Prestige 17", 
czarne matowe 

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Savio 17", czarne 
błyszczące 

Pakiet Sport składa się ze spoilera przedniego zderzaka, spoilera 
tylnego zderzaka, spoilera pokrywy bagażnika, dekoracyjnych listew 
bocznych i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym. Może 
zostać poszerzony w czarną folię pomiędzy tylnymi światłami. Polecamy 
połączenie go z obręczami kół ze stopów lekkich Ray 17" w kolorze 
czarnym i dekoracyjnym paskiem na przednim zderzaku w kolorze 
czarnym błyszczącym.



                 Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODA: sklep.skoda.pl

Do belek nośnych bagażnika 
dachowego możesz bezpiecznie 
zamontować uchwyty na rower, 
kufry na narty czy deski 
snowboardowe itp.

Oferujemy 3-częściową składaną 
łopatę wykonaną ze stopów 

lekkich, włącznie z tekstylnym 
pokrowcem.

Gumowa mata bagażnika, którą 
łatwo wyczyścić wodą, doskonale 

zabezpieczy tapicerkę przed 
zabrudzeniem.

Materiałowe dywaniki podłogowe 
oferowane w wersjach Prestige 
(na zdjęciu) i Standard pozwolą 
zachować porządek we 
wnętrzu samochodu. Dywaniki 
charakteryzują się wyjątkową 
trwałością.

Podczas zimowych podróży 
możesz znaleźć się 
w sytuacjach, w których 
niezbędne okażą się  
łańcuchy śniegowe.

Zestaw siatek skutecznie zapobiega przesuwaniu się drobnych 
przedmiotów, które łatwo odnajdziesz na swoim miejscu.



Wnętrze Style czarne, dekor Dark BrushedWnętrze Style beżowe, dekor Piano Black

Wersja wyposażenia Style MAX występuje w dwóch 
wariantach kolorystycznych. Pierwszy obejmuje tapicerkę 
foteli z tkaniny w kolorze czarnym oraz deskę rozdzielczą 
wraz z panelami drzwi w kolorze czarnym. Drugi beżową 
tapicerkę oraz deskę rozdzielczą wraz z panelami drzwi 
w połączeniu kolorów czarnego i beżowego. Dodatkowo 
wnętrze zdobi dekor Dark Brushed lub opcjonalny Piano 
Black (na zdjęciu powyżej). Standardowe wyposażenie 
wersji Style MAX obejmuje elementy wyposażenia 
wersji Ambition MAX oraz dodatkowo m.in. radio Swing, 
trójramienną skórzaną wielofunkcyjną kierownicę 
obsługującą radio i telefon z małym pakietem skórzanym, 
Bluetooth, tempomat, elektrycznie sterowane szyby 
z przodu i z tyłu, fotel kierowcy i pasażera regulowany 
na wysokość, klimatyzację Climatronic, obręcze kół ze 
stopów lekkich DIONE 16", pakiet zimowy (podgrzewane 
przednie fotele, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby 
przedniej).



Wersja wyposażenia Ambition MAX może 
obejmować albo czarną tapicerkę oraz deskę 
rozdzielczą wraz z panelami drzwi w kolorze 
czarnym, albo tapicerkę czarno-szarą i deskę 
rozdzielczą wraz z panelami drzwi w kolorze 
czarnym/szarym. Wnętrze zdobi dekor Silver 
Brushed (na zdjęciu powyżej) lub opcjonalne Piano 
White i Dark Brushed. Standardowe wyposażenie 
wersji Ambition MAX obejmuje elementy 
wyposażenia wersji Active MAX oraz dodatkowo 
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 
elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne, czujniki parkowania z tyłu, 
trójramienną skórzaną wielofunkcyjną kierownicę 
obsługującą radio z małym pakietem skórzanym, 
wyświetlacz Maxi-Dot, elektrycznie sterowane 
szyby z tyłu, reflektory przeciwmgłowe z przodu, 
podłokietnik z przodu ze schowkiem.

Wnętrze Ambition czarne, dekor Silver Brushed Wnętrze Ambition szare, dekor Piano White



Wersja wyposażenia Active MAX występuje 
zawsze z tapicerką foteli w kolorze szaro-czarnym. 
Deska rozdzielcza oraz panele drzwi mają kolor 
czarny lub czarno-szary. Standardowe 
wyposażenie wersji Active MAX obejmuje  
m.in. klimatyzację Climatic, radio Blues, centralny 
zamek, elektrycznie sterowane szyby z przodu, 
stalowe obręcze kół 15" z osłonami DENTRO, 
poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy 
oraz pasażera z przodu, kurtyny powietrzne, 
schowek dolny po stronie pasażera z przodu 
– zamykany, regulowaną w dwóch płaszczyznach 
kolumnę kierownicy, asymetrycznie dzielone 
oparcie tylnej kanapy (60 : 40), TPM – czujnik 
ciśnienia w kołach.

Wnętrze Active szare Wnętrze Active czarne



Wnętrze Dynamic jest opcją dla wersji 
wyposażenia Ambition MAX i Style MAX. 
Tapicerka foteli dostępna jest w kolorze 
srebrno-czarnym wraz z deską rozdzielczą 
oraz panelami drzwi w kolorze czarnym. 
Deska rozdzielcza ozdobiona jest dodatkowo 
dekorem Piano Black lub opcjonalnym Piano 
White (na zdjęciu). W standardzie znajduje się 
trójramienna kierownica, dostępna również 
w wersji sportowej (wyłącznie w pakiecie 
Dynamic). Sportowa kierownica ozdobiona jest 
dekorem Piano Black niezależnie od koloru 
deski rozdzielczej. Wnętrze Dynamic wyróżnia 
się ponadto dzięki sportowym fotelom 
przednim z zintegrowanymi zagłówkami oraz 
ozdobnym nakładkom na pedały.

Wnętrze Dynamic, dekor Piano White Wnętrze Dynamic, dekor Piano Black



Wnętrze Ambition  
tkanina szaro-czarna

Wnętrze Active 
tkanina szaro-czarna

Wnętrze Style 
tkanina czarna

Wnętrze Ambition 
tkanina czarna

Wnętrze Dynamic*  
Ambition, Style  
tkanina srebrno-czarna

* Wyposażenie opcjonalne

Wnętrze Style 
tkanina beżowa

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Camelot 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Dione 16"

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Rock 16" w ko-
lorze czarnym

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Ray 17" 

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Rock 16"

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Antia 16" w kolorze czarnym

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Matone 15" 

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Propeller 15" 

15" obręcze kół ze stopów 
lekkich Matone 15" w ko-
lorze czarnym

Obręcze kół ze stopów 
lekkich Matone 15" w ko-
lorze białym



Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić 
wiernego odzwierciedlenia rzeczywistych 
struktur i kolorów ze względu na ograniczenia 
techniczne druku.

Kolor Kod kolorystyczny Wnętrze

Czarne Szare Beżowe

Biel Candy niemetalizowany 9P9P      

Biel Laser niemetalizowany J3J3      

Żółty Sprint specjalny F2F2    —

Czerwień Corrida niemetalizowany 8T8T     

Błękit Pacific niemetalizowany Z5Z5      

Biel Moon metalizowany 2Y2Y      

Beż Cappuccino metalizowany 4K4K      

Zieleń Rallye metalizowany P7P7     

Błękit Denim metalizowany G0G0      

Błękit Race metalizowany 8X8X      

Srebrny Brilliant metalizowany 8E8E      

Czerwień Rio metalizowany 6X6X      

Szary Metal metalizowany F6F6      

Brąz Topaz metalizowany 4L4L      

Czerń Magic perłowy 1Z1Z      

Połączenia kolorów nadwozia z wnętrzem:

  bardzo dobre

 dobre

— połączenie nierekomendowane

Biel Candy niemetalizowany Biel Laser niemetalizowany

Błękit Race metalizowany

Czerwień Rio metalizowany Brąz Topaz metalizowanySzary Metal metalizowany Czerń Magic perłowy

Błękit Denim metalizowany

Czerwień Corrida niemetalizowanyŻółty Sprint specjalny

Beż Cappuccino metalizowany Zieleń Rallye metalizowany

Srebrny Brilliant metalizowany

Biel Moon metalizowany

Błękit Pacific niemetalizowany 
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Dane techniczne
Silnik 1,2 TSI/66 kW (90KM) 1,2 TSI/81 kW (110 KM) 1,4 TSI/92 kW DSG (125 KM) 1,4 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 1,6 TDI CR DPF/85 kW (115 KM)

Turbodoładowany silnik benzynowy,  
system bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy,  
system bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy,  
system bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system bezpośredniego wtrysku paliwa 

common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system bezpośredniego wtrysku paliwa 

common rail
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4/1 197 4/1 197 4/1 395 3/1 422 4/1 596
Moc maks,/przy obrotach (kW/min-1) 66/4 400 81/4 600 92/5 000 66/3 500 85/3 500
Maks, moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 160/1 400–3 500 175/1 400–4 000 200/1 400–4 000 230/1 750–2 500 250/1 500–3 000
Poziom emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa 95 Benzyna bezołowiowa 95 Benzyna bezołowiowa 95 Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 186 200 208 185 201
Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 11,3 (11,4) 9,8 9,0 11,7 (11,8) 10,0
Zużycie paliwa 715/2007 (l/100 km)1,2

– w mieście 6,0 (5,8) 6,2  6,1 4,2 (4,2) 5,1
– poza miastem 4,0 (4,1) 4,2 4,1 3,4 (3,6) 3,7
– w cyklu mieszanym 4,7 (4,7) 4,9 4,8 3,6 (3,8) 4,2
Emisja CO2 (g/km) wg 715/20071,2 107/109 110 114 94 (99) 109

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

Przeniesienia napędu
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie
Sprzęgło Jednotarczowe suche sterowane 

hydraulicznie (Podwójne współosiowe 
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche  
sterowane hydraulicznie 

Podwójne współosiowe sterowane 
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe suche sterowane 
hydraulicznie (Podwójne współosiowe 

sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche  
sterowane hydraulicznie 

Skrzynia biegów Manualna 5-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 6-stopniowa Automatyczna 7-stopniowa DSG Manualna 5-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa 

Masa
Masa własna (kg) – wersja standardowa modelu 
z kierowcą o masie 75 kg 1 165 (1 199) 1 185 1 226 1 234 (1 255) 1 292

Dopuszczalna ładowność (kg) – włącznie z kierowcą
i dodatkowym wyposażeniem

535 535 535 535 535

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1 625 (1 659) 1 645 1 686 1 694 (1 715) 1 752
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks, kg) 580 (590) 590 610 610 (620) 640
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks, kg) 900 1 100 1 200 1 000 1 200

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu powietrza Cw 0,294–0,298 (w zależności od wersji silnika) Długość (mm) 4 483
Szerokość (mm) 1 706

Podwozie Wysokość (mm) 1 461
Zawieszenie przednie Kolumny McPherson z dolnymi wahaczami i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2 602
Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczami wleczonymi Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) – w zależności od wersji silnika 1 441–1 463/1 478–1 500
Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy  

z diagonalnym podziałem obwodów
Prześwit (mm) 136

– hamulce kół przednich Tarczowe, wewnętrznie wentylowane z zaciskami pływającymi Wymiary wewnętrzne

– hamulce kół tylnych Bębnowe lub tarczowe (w zależności od wersji i silnika) Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 418/1 428

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrohydraulicznym/elektrycznym Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 1 014/972

Pojemność bagażnika (maks. l) 550/1 490
Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 – z kołem zapasowym wartości są niższe o 20 l

Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.  
Wymienione wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego.

 1 Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika.
 2 Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
 ( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.



Informacje ogólne

Centrala alarmowa: 800 660 606
Numer bezpłatny, dostępny z telefonów stacjonarnych na terenie 

Polski oraz z telefonów komórkowych niektórych operatorów.

Połączenie płatne: +48 61 831 99 00

DŁUGIE LATA GWARANCJI

Twoja nowa ŠKODA Rapid objęta jest dwuletnią gwarancją 
mechaniczną oraz trzyletnią gwarancją na powłoki lakiernicze 
i dwunastoletnią gwarancją na perforację nadwozia.

ŠKODA ASSISTANCE

W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją producenta 
pojazdu, program bezpłatnej pomocy drogowej ŠKODA Assistance 
zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa zarówno podczas podróży 
w Polsce, jak i w Europie – przez cały okres gwarancji samochodu.

Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony w wyniku awarii, 
ŠKODA Assistance zagwarantuje Ci następujące bezpłatne usługi:
– próbę naprawy lub usprawnienia pojazdu na miejscu awarii,
– holowanie samochodu, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa, 

a także przewóz pasażerów do najbliższego Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODY,

– możliwie najszybsze usunięcie usterki u Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODY w ramach obowiązujących 
warunków gwarancji.

Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia zgłoszenia 
awarii, pod warunkiem skorzystania z naprawy, Autoryzowany 
Partner Serwisowy ŠKODY zapewni Ci, w miarę możliwości, jedną 
z następujących usług:
– najęcie samochodu na czas trwania naprawy (maks. 3 kolejne dni 

kalendarzowe, klasa B)*,
– nocleg w hotelu średniej klasy dla osób podróżujących uszkodzonym 

samochodem (1 nocleg bez wyżywienia w maksymalnie 
trzygwiazdkowym hotelu),

– transport do celu podróży publicznymi środkami komunikacji.

W przypadku skorzystania z noclegu w hotelu masz także możliwość 
najęcia samochodu zastępczego, jednak nie dłużej niż na 2 dni 
lub skorzystania z usługi transportu do celu. 

ŠKODA Assistance pomaga kierowcom w całej Europie z wyjątkiem 
Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Cypru, 
Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz nieeuropejskiej części Rosji i Turcji 
– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

* Osoby korzystające z najmu pojazdu zastępczego zobowiązane 
są do spełnienia wszystkich warunków wymaganych od osób 
wypożyczających samochód. Kierowca i pasażerowie mogą korzystać 
z samochodu zastępczego jedynie na terenie państwa, na obszarze 
którego zdarzyła się awaria. ŠKODA Assistance nie pokrywa 
kosztów paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat 
dodatkowych związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego.

GWARANCJA MOBILNOŚCI

Dzięki programowi bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja Mobilności 
możesz liczyć na naszą pomoc w razie niespodziewanej awarii 
na drodze, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz 
samochodu, przebicia opony, braku paliwa, wyładowania akumulatora, 
awarii autoalarmu, kradzieży auta lub wypadku. Gwarancja Mobilności 
daje Ci możliwość przedłużenia przywilejów związanych z programem 
na kolejne lata eksploatacji samochodu. Dla pojazdów nowych 
ochrona jest aktywowana automatycznie, czyli przez pierwsze 
2 lata Twoje auto podlega ochronie. Po zakończeniu tego okresu, 
aby przedłużyć Gwarancję Mobilności powinieneś wykonać przegląd 
okresowy wg wytycznych producenta pojazdu. Wówczas ochrona 
jest przedłużana na kolejne 2 lata lub do następnego przeglądu, 
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

W ramach Gwarancji Mobilności masz zapewnionych kilka opcji: 
naprawę samochodu na drodze, holowanie do najbliższego APS 
ŠKODY, dostawę naprawionego samochodu do Twojego miejsca 
zamieszkania lub do punktu docelowego podróży, dostawę oryginalnych 
części za granicą, nieoprocentowaną pożyczkę gotówkową na pokrycie 
kosztów naprawy lub też transport zastępczy, zakwaterowanie 
w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

POMOC W RAZIE WYPADKU 

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia drogowego, 
kolizji lub wypadku, w ramach Gwarancji Mobilności możesz również 
skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez program.

USŁUGI PŁATNE

Jeżeli auto jest po okresie gwarancji i nie posiada Gwarancji Mobilności, 
to jako użytkownik ŠKODY możesz uzyskać odpłatnie na terenie 
Polski pomoc ŠKODA Assistance na preferencyjnych warunkach. 
W zależności od zaistniałej sytuacji są to:
– dojazd pomocy drogowej,
– próba naprawy lub usprawnienia pojazdu,
– holowanie samochodu oraz przewóz pasażerów do najbliższego 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, jeśli naprawa 
samochodu na drodze nie jest możliwa.

ŠKODA PAKIETY POGWARANCYJNE

Pakiety pogwarancyjne są przedłużeniem okresu gwarancyjnego 
na kolejne 2 lata albo do osiągnięcia określonego limitu kilometrów 
(60 000 km lub 120 000 km).

Pakiet pogwarancyjny:
– podnosi wartość samochodu z uwagi na pewne serwisowanie,
– dotyczy całego samochodu i nie posiada żadnych treści oraz 

ograniczeń wartościowych,
– nie wymaga zawierania dodatkowej umowy, bo sprzedawany 

jest jednocześnie z nowym samochodem,
– nie wymaga dodatkowych procedur zgłaszania usterek.

Dzięki Pakietowi pogwarancyjnemu:
– masz prawo do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających 

z wad technicznych samochodu przez 4 lata od jego zakupu 
lub do osiągnięcia określonego limitu kilometrów,

– masz możliwość ewentualnych napraw u dowolnego 
APS ŠKODY w Polsce lub na terenie Europy.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne

PAKIETY PRZEGLĄDÓW

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe 
przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne 
zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata albo do 
określonego przebiegu (60 000 km albo 120 000 km). 

Korzyści dla Ciebie:
> PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania Pakietu przeglądów nie 
ponosisz żadnych kosztów wynikających ze standardowego 
planu serwisowego. 
> SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen przeglądów 
(wraz z potrzebnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi). 
> JAKOŚĆ – Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach aż przez 
4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające z wyżej wymienionego 
planu serwisowego, są wykonywane przy zachowaniu wysokiej 
jakości i użyciu oryginalnych części przez Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODA. 
> WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA na terenie 
całego kraju. 
> ELASTYCZNOŚĆ – pakiet może być finansowany w ramach 
umowy kredytowej lub leasingowej. 
> CIĄGŁOŚĆ – przy odsprzedaży samochodu w okresie 
obowiązywania Pakietu przeglądów, przechodzi on na kolejnego 
właściciela. 
> WYŻSZA WARTOŚĆ – samochód regularnie serwisowany 
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego utrzymuje wyższą 
wartość odsprzedaży. 

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakiety-przegladow
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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

Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne w momencie oddania do druku. 
Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione 
w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

www.skoda-auto.pl


