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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

ACTIVE
Interiér Active

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu 

ESC vrátane ABS, MSR, EBV, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, ESBS, TPM+, 
XDS+, multikolíznej brzdy MKB a funkcie Prefill

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia  
a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)

Maxi DOT – displej palubného počítača

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

EASY LIGHT ASSIST – svetelný senzor

eCall, Care Connect na 1 rok

Oceľové disky kolies 6J x 16" s krytmi LHOTSE

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče

Rádio SWING 6,5"

DAB – digitálny rádiopríjem

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

Elektrické ovládanie okien vpredu

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

EASY START – bezkľúčové štartovanie bez systému SAFE

Asistent rozjazdu do kopca

PUR volant

LED hlavné svetlomety

Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, 
odkladacia schránka – na strane za podbehom, uchytávacie klipy na sieťový 
program, sieťový program)

Brzdy kotúčové (predné aj zadné)

Obmedzovač rýchlosti

Strešný nosič – čierny

ISOFIX na sedadle spolujazdca

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná (nie je možné pre G-TEC)

Predĺžená záruka na 5 rokov/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

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

JUMBO BOX – lakťová opierka

2x USB vpredu (typ C dátové) + 2x USB vzadu (typ C len na nabíjanie)

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti  
a kombi filtrom

Parkovacie senzory vzadu

Tempomat

2-ramenný kožený multifunkčný volant

Vyhrievanie predných sedadiel

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

Prístrojová doska Grained Black

Disky ORION z ľahkej zliatiny 6J x 16" – strieborné

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

SmartLink

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

SUNSET

Ďalšie 4 reproduktory vzadu

Dáždnik

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style

Alarm

2-ramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant

Ambientné osvetlenie v bielej farbe (stredová konzola, priestor na nohy 
vpredu, osvetlenie kľučiek dverí)

FULL LED zadné svetlá s dynamickým smerovým svetlom

FULL LED hlavné svetlomety s AFS a  funkciou CORNER, hmlovými 
svetlometmi a dymamickým smerovým svetlom

EASY START – bezkľúčové štartovanie so systémom SAFE

SIDE ASSIST – asistent zmeny jazdného pruhu a REAR TRAFFIC ALERT – 
asistent vyparkovania

Rádio BOLERO 8"

Bezdrôtový SmartLink 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadná parkovacia kamera

Prístrojová doska Latice Grey

Disky VOLANS z ľahkej zliatiny 6,5J x 17" – strieborné

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním 
na vodičovej strane

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Strešný nosič – chrómový

Podokenná chrómová lišta


