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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style

Disky RATIKON z ľahkej zliatiny 17"

FULL LED hlavné svetlomety s AFS a funkciou CORNER

Predné hmlové LED svetlomety s funkciou CORNER

Rádio BOLERO 8"

Hlasové ovládanie 

Bezdrôtový SmartLink

Ambientné osvetlenie interiéru

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

Alarm so SAFE systémom

Parkovacie senzory vpredu

ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat do 210 km/h

Strešný nosič strieborný

Maxi DOT – farebný

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Chrómované lišty okien

ACTIVE
Interiér Active

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, XDS+

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Kolenný airbag vodiča

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

Oceľové disky kolies 6J x 16" s krytmi BORNEO (215/60 R16)

Halogénové svetlomety s LED denným svietením

LED zadné svetlá

Predné hmlové svetlomety

Radio SWING  6,5"

DAB – digitálny rádiopríjem

2–ramenný kožený volant 

Bluetooth 

Maxi DOT – displej palubného počítača

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Manuálna klimatizácia

Strešný nosič čierny

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Elektronická parkovacia brzda

Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Asistent rozjazdu do kopca

2x ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách druhého radu 

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

Zadné sedadlá a sklopné operadlá delené v pomere 40 : 60

Tónované sklá

Príprava na ťažné zariadenie

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Predĺžená záruka na 5 rokov/do 100 000 km 

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
Interiér Ambition

Disky CASTOR z ľahkej zliatiny 16"

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Tempomat

Vyhrievanie predných sedadiel

Vonkajšie a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

EASY START – bezkľúčové štartovanie bez SAFE systému

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

2–ramenný kožený multifunkčný volant 

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Parkovacie senzory vzadu

Bedrové opierky na predných sedadlách

Lakťová opierka vpredu a vzadu s priechodným otvorom

Dáždnik


