
ZÁKLADNÁ VÝBAVA
ACTIVE
Interiér Active

Oceľové disky kolies 6,5J x 17" s krytmi BORNEO (215/65 R17)

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

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

Halogénové svetlomety s LED denným svietením

LED zadné svetlá

Predné hmlové svetlomety

2-ramenný kožený multifunkčný volant

Rádio SWING so 6,5" dotykovým displejom, SD slotom a USB + 8 
reproduktorov

Bluetooth

DAB – digitálny rádiopríjem

Maxi DOT – displej palubného počítača

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

EASY START – bezkľúčové štartovanie

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Parkovacie senzory vzadu

Manuálna klimatizácia

Strešný nosič čierny

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami

Obmedzovač rýchlosti

Elektronická parkovacia brzda

Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

Zadné sedadlá delené 60 : 40, sklápacie, horizontálne posuvné (180 mm) 
s nastaviteľným operadlom (7-miestna verzia s funkciou Easy-Entry pre 
krajné sedadlá druhého radu)

2x ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách druhého radu

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Dekoračná lišta Antracit lesklá

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

eCall – súkromné tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka na 5 rokov/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 (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition

Disky RATIKON z ľahkej zliatiny 7J x 17" (215/65 R17)

CLIMATRONIC – 2-zónová automatická klimatizácia

Rádio BOLERO s 8" dotykovým displejom, SmartLink+, hlasové ovládanie, 
WEB Rádio, ICC, WLAN

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného 
priestoru

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

Tempomat

Vyhrievanie predných sedadiel

Lakťová opierka vpredu

Lakťová opierka vzadu

Výsuvné ostrekovače svetlometov

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Dáždnik v predných dverách (na strane vodiča)

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style

Disky ELBRUS z ľahkej zliatiny 7J x 18" (235/55 R18)

FULL LED hlavné svetlomety

LED hmlové svetlomety s funkciou CORNER

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapový 
podklad Európy v internej pamäti prístroja, SmartLink+, hlasové ovládanie, 
WEB Rádio, ICC, WLAN + online služby na 1 rok

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm so 
SAFE systémom

FULL LED zadné svetlá

Parkovacie senzory vpredu

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a automatickým stmavovaním na 
vodičovej strane

Strešný nosič strieborný

Maxi DOT – farebný

Chrómované lišty okien

Dekoračná lišta Dark Waves

L&K (NAVYŠE OPROTI STYLE)
Interiér L&K – poťah sedadiel koža/umelá koža s logom L&K na predných 
operadlách

Disky SIRIUS z ľahkej zliatiny antracitové 7J x 19" (235/50 R19)

ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat do 210 km/h

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

SIDE ASSIST (asistent zmeny jazdného pruhu) a REAR TRAFFIC ALERT 
(asistent vyparkovania)

AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích 
svetiel

Ambientné LED osvetlenie interiéru

DYNAMIC CHASSIS CONTROL – adaptívny podvozok a voľba jazdného 
profi lu 4x4 s Off  road funkciou, personalizácia (3x kľúč)

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca

CLIMATRONIC – 3-zónová automatická klimatizácia

Navigačný systém COLUMBUS s 9,2" dotykovým displejom, mapový 
podklad Európy v internej pamäti prístroja, LTE, rSAP, ICC, USB, 
SmartLink+, hlasové ovládanie, WEB Rádio, 2x SD slot a WLAN + online 
služby na 1 rok

Phonebox1 - bezdrôtové nabíjanie telefónu + WLAN, rSAP

SOUND SYSTEM CANTON

AREA VIEW

Vyhrievanie zadných sedadiel

2-ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele, dizajnové doplnky L&K

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)


