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ZÁKLADNÁ VÝBAVA
ACTIVE 
Interiér Active

Poťah sedadiel – látka Active

Oceľové disky s krytmi TEKTON 6,5J x 16" (205/60 R16)

RKA+ – systém kontroly tlaku v pneumatikách 

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+

Asistent rozjazdu do kopca

7 airbagov – čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca 
s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

LANE ASSIST – asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu

LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia  

LED predné hmlové svetlomety

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

LED zadné svetlá – základný variant

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia (vrátane 
COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST a PEDESTRIAN PROTECTION)

Rádio SWING s 8,25" farebným dotykovým displejom, 2x USB-C, 4 reproduktory

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Komfortné telefonovanie s Bluetooth 

2-ramenný kožený volant (pre DSG multifunkčný s radiacimi páčkami pod volantom)

Manuálna klimatizácia

MAXIDOT – plnegrafický displej palubného počítača

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Obmedzovač rýchlosti

KESSY GO – centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a štartovaním tlačidlom

Strešný nosič – čierny (len pre Combi)

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Zadný stierač (len pre Combi)

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Tónované sklá

Prídavné kúrenie (len pre vznetové motory)

Isofix – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle 
spolujazdca vpredu

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60 : 40

12 V zásuvka v batožinovom priestore

Elektromechanická parkovacia brzda

Tiesňové volanie – Emergency Call

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km  
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium 
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie 
náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

AMBITION (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition 

Poťah sedadiel – látka Ambition

Disky TWISTER z ľahkej zliatiny 7J × 16" (205/60 R16)

4 reproduktory vzadu

CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizácia

Parkovacie senzory vzadu

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov (len pre Combi)

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu (pre DSG 
s radiacimi páčkami pod volantom)

Tempomat

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s manuálne nastaviteľnými 
bedrovými opierkami

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi ventilácie pre 
cestujúcich vzadu

Schránka na okuliare

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Chrómovaná mriežka chladiča

Dáždnik vo dverách vodiča

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style 

Poťah sedadiel – látka Style

Disky ROTARE z ľahkej zliatiny 7J × 17" (205/55 R17)

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS,  funkciou prisvecovania do zákrut 
a uvítacím efektom 

LED zadné svetlá – FULL LED s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím 
efektom

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, hlasovým ovládaním, 
mapový podklad Európy v internej pamäti prístroja a online služby na 1 rok

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním 
údajov

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
s automatickým stmavovaním na strane vodiča

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu 
(pre DSG s radiacimi páčkami pod volantom)

Strešný nosič – strieborný (len pre Combi)

Parkovacie senzory vpredu

2x USB-C na nabíjanie vzadu a 1x USB-C v držiaku spätného zrkadla

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom

Ambientné LED osvetlenie interiéru

Osvetlenie na nohy vpredu a vzadu

Chrómpaket (chrómované podokenné lišty a lišta v prednom nárazníku)

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Odkladacie schránky s Cargo elementmi v batožinovom priestore

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov


