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Pakiet Serwisowy ŠKODA 

Premium Care już od 600 zł2 

Promocyjna oferta 
ŠKODA Leasing Niskich 

Rat oraz Leasing 101%3 

Pakiety promocyjne  

Comfort za 1 zł 

ŠKODA SCALA  
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2019 
ROK MODELOWY 2020 
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Podana rata miesięczna wynosi 1% ceny samochodu i jest to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat i ŠKODA Leasing Niskich Rat dla Klientów Prywatnych oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat. 
Założenia przyjęte przy kalkulacji rat: 
 
ŠKODA Kredyt Niskich Rat - 20% wkładu własnego, umowa na 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie. 
ŠKODA Leasing Niskich Rat dla Klientów Prywatnych - 10% opłaty wstępnej, umowa na 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie 
ŠKODA Leasing Niskich Rat - 5% opłaty wstępnej, umowa na 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie. 
 

 ŠKODA KREDYT NISKICH RAT lub ŠKODA LEASING  NISKICH RAT         Zdecyduj, jak sfinansujesz swoją nową ŠKODĘ. 

ŠKODA Kredyt Niskich Rat i ŠKODA Leasing  Niskich Rat to nowy sposób na zawsze nowy samochód. 

Przesiadając się do nowej ŠKODY spłacasz jedynie kwotę odpowiadającą utracie wartości pojazdu, zachowując  
zgromadzone oszczędności. 

• Koszt dodatkowego wyposażenia rozkłada się na niskie raty. 

• Decyzję o opcji zakończenia umowy podejmujesz na koniec kontraktu.  

• Już po 2 latach samochód możesz po prostu oddać do salonu i zmienić na nowy, dopasowany do aktualnych potrzeb. 

 
ŠKODA Kredyt Niskich Rat to oferta kredytu Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. ŠKODA Leasing Niskich Rat to oferta leasingu przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Suma spłat w okresie umowy pokrywa jedynie 
przewidywaną utratę wartości pojazdu w tym czasie. Na zakończenie okresu umowy Klient ma możliwość zwrotu pojazdu albo zatrzymania go za zapłatą kwoty określonej w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu z ponadnormatywnym zużyciem lub przebiegiem Klient jest 
zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów na zasadach określonych w umowie. ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,00%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 60 600 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 74 062 zł, oprocentowanie zmienne 3,07%, całkowity koszt kredytu 13 462 zł (w tym: odsetki 6 500 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 850 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 112 zł), 48 miesięcznych rat równych po 771 zł; rata finalna 37 050 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 13.05.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2019 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza 
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 

 

wkład własny już od 
0% ceny auta 

niskie miesięczne raty 
 

dalsza spłata 
albo zwrot 
pojazdu 

 

ŠKODA SCALA 
 

SILNIK MOC SKRZYNIA BIEGÓW ACTIVE AMBITION STYLE 

  RATA MIESIĘCZNA JUŻ OD (RRSO 7,00%)1: 615 zł 660 zł 730 zł 

1.0 TSI 85 kW (115 KM) manualna, 6-biegowa 
68 500 zł 

61 500 zł 
73 000 zł 

66 000 zł 
80 000 zł 

73 000 zł 

1.0 TSI 85 kW (115 KM) automatyczna, 7-biegowa DSG - 
79 100 zł 

72 100 zł 
86 100 zł 

79 100 zł 

1.5 TSI 110 kW (150 KM) manualna, 6-biegowa - 
79 500 zł 

72 500 zł 
86 500 zł 

79 500 zł 

1.5 TSI 110 kW (150 KM) automatyczna, 7-biegowa DSG - 
85 600 zł 

78 600 zł 
92 600 zł 

85 600 zł 

1.6 TDI SCR 85 kW (115 KM) manualna, 6-biegowa - 
85 450 zł 

78 450 zł 
92 450 zł 

85 450 zł 

1.6 TDI SCR 85 kW (115 KM) automatyczna, 7-biegowa DSG - 
91 550 zł 

84 550 zł 
98 550 zł 

91 550 zł 
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ŠKODA Premium Care, to kompleksowy pakiet korzyści, który pozwala na utrzymanie auta w optymalnym stanie technicznym, w ramach opłaconych 

wcześniej obowiązkowych przeglądów (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne, zgodne z planem serwisowym). W razie nagłej awarii na 

drodze, zagubienia kluczyków lub przebitej opony gwarantuje pomoc assistance. Wykupienie pakietu daje też pewność naprawy samochodu w przypadku 

awarii lub usterki części objętej umową bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Czas trwania pakietu jest zależny od wariantu, jaki wybierzesz. 

 

Pakiet ŠKODA Premium Care to:  

PEWNOŚĆ 
Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów przeglądów wynikających ze standardowego planu serwisowego.  

Nie dotyczą Cię zatem ewentualne zmiany cen przeglądów (wraz z częściami i materiałami eksploatacyjnymi). 

SPOKÓJ Powierzenie auta w ręce autoryzowanych serwisów, gwarantuje spokój o jego stan techniczny i daje pewność użycia  tylko oryginalnych części 

BEZPIECZEŃSTWO Możesz liczyć na pomoc naszych fachowców, a w razie awarii na drodze skorzystać z dostępu do usługi assistance 

KOMFORT Masz możliwość  korzystania  z usług wszystkich Autoryzowanych Partnerów Serwisowych ŠKODY w całej Europie 

WARTOŚĆ Samochód regularnie serwisowany  w ASO, utrzymuje wyższą wartość przy odsprzedaży 

CIĄGŁOŚĆ Przy odsprzedaży samochodu w okresie obowiązywania pakietu przeglądów, przechodzi on na kolejnego właściciela 

DOPASOWANIE Sam wybierasz wariant Pakietu ŠKODA Care - ramy czasowe i limity kilometrów 

 

W naszej ofercie znajdziesz także pakiet ŠKODA Care. Dzięki niemu zyskujesz  gwarancję naprawy samochodu w przypadku usterki lub awarii części 

objętej umową. W ramach pakietu przysługuje Ci także Gwarancja  Mobilności (assistance). Pakiet  ten nie obejmuje  przeglądów okresowych (robocizna, 

oryginalne części i materiały eksploatacyjne, zgodne z planem serwisowym). 

 SKDOA Care ŠKODA Premium Care 

Czas trwania 3 lata 4 lata 3 lata 4 lata 3 lata 4 lata 3 lata 4 lata 

Limit kilometrów 60 000 80 000 120 000 160 000 60 000 80 000 120 000 160 000 

Gwarancja bezpłatnej naprawy samochodu w przypadku usterki lub awarii części 

objętej umową                 

Bezpłatny assistance (Gwarancja Mobilności)                 

Bezpłatne przeglądy okresowe *                 

Cena brutto 200 zł 400 zł 500 zł 1000 zł 600 zł 1200 zł 1500 zł 3000 zł 

* robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne, zgodne z planem serwisowym 

 

Spokój, pewność i najwyższa jakość 
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 Pakiet COMFORT dla AMBITION 
 

    

 

 
Pakiet promocyjny o wartości 6 400 PLN  

 

Cena pakietu: 

1 850 zł 
 

Radio BOLERO  
(8", dwa gniazda USB-C) 

 

CLIMATRONIC - dwustrefowa 
klimatyzacja automatyczna  

z przyciemnianym lusterkiem 
wstecznym 

SMARTLINK                    
               

SUNSET - tylne szyby boczne  
i szyba pokrywy bagażnika  

o wyższym stopniu 
przyciemnienia 

 

 Pakiet TECH dla AMBITION 
 

    

 

Tempomat Podgrzewane przednie 
fotele, podgrzewane dysze 

spryskiwaczy szyby 
przedniej 

LIGHT AND RAIN ASSIST – 
czujnik zmierzchu i deszczu, 
automatycznie ściemniające  

się lusterko wsteczne 

Kamera cofania 

 

 Pakiet COMFORT dla STYLE 
 

    

 

LIGHT AND RAIN ASSIST – czujnik 
zmierzchu i deszczu, automatycznie 
ściemniające się lusterko wsteczne  

Reflektory przednie FULL LED z 
funkcją adaptacji świateł AFS 

 

Pakiet Image - przedłużona szyba 
pokrywy bagażnika 

 

Elektrycznie sterowane, 
podgrzewane i składane lusterka 

boczne 

 

 Pakiet TECH dla STYLE 
 

    

 

 
Pakiet promocyjny o wartości 6 400 PLN  

 

Cena pakietu: 

1 850 zł 
 

Bluetooth Plus - połączenie  
z anteną zewnętrzną, 

bezprzewodowa ładowarka do 
smartfona 

VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy 
zestaw wskaźników 

Skórzana podgrzewana 
kierownica wielofunkcyjna 
(radio, telefon) z pakietem 

skórzanym 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
– aktywny tempomat 

 do 210 km/h 

 
Pakiet promocyjny o wartości 6 400 PLN  

 

Cena pakietu: 

1 zł 
 

 

 

 
Pakiet promocyjny o wartości 4 400 PLN  

 

Cena pakietu: 

1 zł 
 

 

 

 
Pakiet promocyjny o wartości 5 800 PLN  

 

Cena pakietu: 

3 900 zł 
 

 

 
Pakiet promocyjny o wartości 3 900 PLN  

 

Cena pakietu: 

2 650 zł 
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Wybrane elementy wyposażenia standardowego 
 
ACTIVE AMBITION 

Wyposażenie wersji ACTIVE plus dodatkowo 
STYLE 
Wyposażenie wersji AMBITION plus dodatkowo 

LANE ASSIST - asystent pasa ruchu Obręcze kół ze stopów lekkich 16" Obręcze kół ze stopów lekkich 17" 

FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego 
hamowania 

Reflektory przeciwmgłowe z przodu Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

Hill hold control - system wspomagania ruszania pod 
wzniesienia 

Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia Czujnik parkowania z przodu i z tyłu 

Połączenia alarmowe – manualne lub automatyczne 
wezwanie pomocy po wypadku 

Czujnik parkowania z tyłu Kamera cofania 

Radio SWING (ekran 6,5",  dwa gniazda USB-C) Dodatkowe 4 głośniki KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu 

4 głośniki Skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) Tempomat 

Bluetooth Elektrycznie sterowane szyby tylne Radio BOLERO (ekran 8", dwa gniazda USB-C) ze Smart Link 

Klimatyzacja manualna Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

Fotel kierowcy regulowany na wysokość Schowki pod fotelami kierowcy i pasażera oraz schowek na 
okulary 

Podgrzewane fotele przednie 

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem  Fotel pasażera regulowany na wysokość 

Elektrycznie sterowane szyby przednie  SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o 
wyższym stopniu przyciemnienia 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne   

Reflektory LED BASIC z przodu   

Tylne światła LED BASIC  

Zapasowe koło stalowe dojazdowe   

Stalowe obręcze kół 16"   

 
Elementy wyposażenia standardowego i opcjonalnego 

 
BEZPIECZEŃSTWO ACTIVE AMBITION STYLE 

ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+   

MULTICOLLISION BRAKE - hamulec antykolizyjny   

Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne   

Boczne poduszki bezpieczeństwa z tyłu z CREW PROTECT ASSIST 
CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa 

- 1 950 1 950 

Poduszka chroniąca kolana kierowcy 900 900 900 

Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera z przodu   

Połączenia alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku   

Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa   

Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia   

Jednotonowy sygnał dźwiękowy  - - 
Dwutonowy sygnał dźwiękowy -  

LANE ASSIST - asystent pasa ruchu   

FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania   
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Immobiliser   

Hamulce tarczowe z tyłu   

Trzecie światło stopu   

Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi   

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu   

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 
DRIVER ALERT zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na podstawie sposobu kierowania pojazdem, rozpozna zmęczenie kierowcy. 

- 200 200 

SIDE ASSIST (funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach) z REAR TRAFFIC ALERT (funkcja wspomagania wyjazdu z miejsca 
parkingowego) 

- 1 950 1 950 

 

BĄDŹ EKO ACTIVE AMBITION STYLE 

Funkcja Start-Stop   

Podpowiedź zmiany biegu   

 

ZAWIESZENIE ACTIVE AMBITION STYLE 

SPORT CHASSIS CONTROL - zawieszenie obniżone o 15 mm, zawiera DRIVE MODE SELECT - 1 850 1 850 

DRIVE MODE SELECT  - wybór profilu jazdy - 450 450 

Pakiet na bezdroża 
W skład pakietu na bezdroża wchodzi specjalny zestaw amortyzacyjny, osłony elementów podwozia oraz prześwit zwiększony o ok. 12 mm. 

- 600 600 

 
WIDOCZNOŚĆ    

Reflektory LED BASIC z przodu   

Tylne światła LED BASIC   -

Reflektory przednie FULL LED z funkcją adaptacji świateł AFS 
Zawierają funkcję CORNER 

- 3 850 3 850 

Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami - 750  

Reflektory przeciwmgłowe z przodu 900   

Przednie reflektory przeciwmgłowe z funkcją CORNER - 500 500 

EASY LIGHT ASSIST – czujnik zmierzchu (Coming/Leaving Home)    

LIGHT AND RAIN ASSIST – czujnik zmierzchu i deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (Coming/Leaving Home, Tunnel Light) - 950 700 

AUTO LIGHT ASSIST z LIGHT AND RAIN ASSIST – funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, czujnik zmierzchu i deszczu, 
automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (Coming/Leaving Home, Tunnel Light) 

- 1 750 1 500 

 

FUNKCJONALNOŚĆ    

Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu   

2 lampki do czytania z przodu -  

Fotel kierowcy regulowany na wysokość   

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości - 250 

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie -   

Uchwyt na kwity parkingowe   

Kieszenie w tylnej części oparć foteli przednich -  

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy  
Zawiera fotel pasażera z manualną regulacją wysokości 

- 1 950 1  700 
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Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka) i haczykiem na torbę   

Parasolka w drzwiach kierowcy -  

Kieszeń na butelkę 1,5 l w drzwiach przednich i 0,5 l w drzwiach tylnych   

Skrobaczka do szyb   

Cztery składane uchwyty w podsufitce   

Wycieraczka tylnej szyby   

Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony   

Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40   

Uchwyt na kwity parkingowe    

Schowek na kamizelkę odblaskową    

Schowek na okulary (niedostępny z dachem panoramicznym) -   

Półka nad częścią bagażową    

Gniazdo 12V w bagażniku 150 - - 

Przygotowanie pod hak holowniczy 
UWAGA: Niewybranie opcji na etapie zamówienia uniemożliwia montaż haka w samochodzie już wyprodukowanym 800 800 800 

Hak holowniczy (składany) z adapterem 3 800 3 800 3 800 

Popielniczka 150 150 150 

Popielniczka + uchwyt na multimedia - 200 200 

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej 500 500 500 

Podwójna podłoga bagażnika - 650 650 

Pakiet SIMPLY CLEVER (pojemnik na odpadki, składane stoliki w oparciach przednich foteli, uchwyt na multimedia) 
Wyklucza: tapicerkę częściowo skórzaną oraz pakiet Dynamic 

- 450 450 

Dwustronna mata podłogi bagażnika - 200 200 

Pakiet funkcjonalny do bagażnika (zawiera: komplet haczyków, zestaw siatek oraz elastyczna listwa mocująca w bagażniku) - 350 350 

 
KOMFORT ACTIVE AMBITION STYLE 

Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy   

Czujniki parkowania z tyłu 1 500  -
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu - 1 350 

PARK ASSIST – system wspomagania parkowania - 2 750 1 400 

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki)    

Funkcja EASY START - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika (przycisk start/stop zamiast stacyjki) - 900 -

KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu - 1 650  

Alarm z funkcją SAFE, monitoringiem wnętrza, czujnikiem przechyłu - 1 000 1 000 

Kamera cofania - 1 150  

Ogranicznik prędkości    

Tempomat 800 800 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL – aktywny tempomat do 210 km/h - 2 600 1 800 

Podgrzewane fotele przednie i dysze spryskiwaczy 1 000 1 000  

Podgrzewane przednie i tylne fotele, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej - 1 700 700 

Klimatyzacja manualna   -

CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z przyciemnianym lusterkiem wstecznym - 2 450  
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Elektrycznie sterowane szyby przednie   

Elektrycznie sterowane szyby tylne -   

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne   

Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne - 850 850 

Elektrycznie ogrzewana przednia szyba - 850 850 

2 osłony przeciwsłoneczne - osłona kierowcy z lusterkiem  - -

2 osłony przeciwsłoneczne z lusterkami -   

Podłokietnik z przodu 850  

Składany podłokietnik z tyłu - 600 600 

Spryskiwacze reflektorów przednich - 600 600 

Składane oparcie fotela pasażera 
Wyklucza pakiet Dynamic oraz pakiet Simply Clever 

- 400 400 

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika - 1 600 1 600 

Dach panoramiczny 
Wyklucza schowek na okulary 

- 3 400 3 400 

Pakiet komfortowy 
W skład pakietu wchodzi: gniazdo 12V w bagażniku, schowek pod fotelami kierowcy i pasażera, DOOR PROTECTION - dodatkowa ochrona krawędzi drzwi przednich i tylnych 

- 800 800 

Pakiet rodzinny 
W skład pakietu wchodzi: Dwustronna mata bagażnika, obicie tylnej części przednich foteli ze skóry ekologicznej, DOOR PROTECTION - dodatkowa ochrona krawędzi drzwi przednich i tylnych 

- 800 800 

Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) 200 200 

    

KIEROWNICE    

Skórzana kierownica z pakietem skórzanym 1 000 - - 

Skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym -   

Skórzana podgrzewana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym - 550 550 

Skórzana podgrzewana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z łopatkami do zmiany przełożeń z pakietem skórzanym 
Tylko dla DSG 

- 950 950 

Sportowa skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym 
Wyklucza pakiet TECH dla STYLE 

- 500 500 

Sportowa skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z łopatkami do zmiany przełożeń, z pakietem skórzanym 
Tylko dla DSG, wyklucza pakiet TECH dla STYLE 

- 900 900 

 
 

AUDIO I KOMUNIKACJA    

Komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI DOT    

SMARTLINK 
SmartLink oferuje możliwość wyświetlania i obsługi certyfikowanych aplikacji zainstalowanych na smartfonie podłączonym za pomocą USB na ekranie urządzenia Infotainment. Zawiera Android Auto, 
Apple CarPlay, MirrorLink. 

750 750 

Obsługa głosowa 
Wymaga nawigacji 

- 100 100 

Radio SWING (ekran 6,5",  dwa gniazda USB-C)   - 

Radio BOLERO (ekran 8", dwa gniazda USB-C) - 500 

Nawigacja AMUNDSEN (ekran 9,2”, dwa gniazda USB-C) z VIRTUAL COCKPIT - cyfrowym zestawem wskaźników - 5 250 5 250
4 głośniki  - - 

8 głośników -   



 
 

9 

Bluetooth    

Bluetooth Plus (połączenie z anteną zewnętrzną, bezprzewodowa ładowarka do smartfona) - 1 250 1 250 

DAB+ - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej 450 450 450 

VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników - 2 200 2 200 

Sound system Škoda - zestaw 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 
Opcja powoduje zmianę standardowego koła dojazdowego na kompaktowe koło dojazdowe 

- 1 950 1 950 

Dwa gniazda USB-C z tyłu (wyłącznie do ładowania urządzeń) - 250 250 

 
ŠKODA CONNECT    

Care Connect - 1 rok 
Z wybranych funkcjonalności ŠKODA Connect można skorzystać po zarejestrowaniu konta na portalu klienta https://skoda-connect.com/ oraz po zainstalowaniu aplikacji mobilnej ŠKODA Connect 
na smartfonie. 
Część funkcjonalności dostępna przez pierwszy rok z możliwością późniejszego przedłużenia na kolejne lata poprzez portal ŠKODA Connect. 
Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę. 

   

   
STYLISTYKA ACTIVE AMBITION STYLE 

Chromowana ramka grilla    

Lusterka boczne i klamki w kolorze czarnym  - - 

Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia -   

SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia - 700  

Chromowane klamki wewnętrzne    

Pakiet CHROM - chromowana listwa wzdłuż dolnej linii okien bocznych - 650 650 

Wnętrze Active   - - 

Wnętrze Ambition z tapicerką z szarymi przeszyciami -  - 

Wnętrze Ambition z tapicerką z czerwonymi przeszyciami, dekor Czarny Dots, czerwona listwa ozdobna, białe oświetlenie Ambiente - 1 000 - 

Wnętrze Ambition z  czarną tapicerką częściowo skórzaną (fotele podgrzewane z przodu, fotele przednie z manualną regulacją wysokości, 
podłokietnik z tyłu, podgrzewane dysze spryskiwaczy), dekor Srebrny Haptic 
Wymaga oświetlenia Ambiente 

- 5 100 - 

Wnętrze Style, chromowana listwa ozdobna, dekor Miedziany Brushed  - -  

Wnętrze Style z tapicerką z elementami beżowymi, chromowana listwa ozdobna, dekor Beżowy Brushed 
Wymaga oświetlenia Ambiente 

- - 600

Wnętrze Style z czarną tapicerką częściowo skórzaną, podłokietnik z tyłu, dekor Miedziany Brushed, chromowana listwa ozdobna - - 3 850 

Wnętrze Style z beżową tapicerką częściowo skórzaną, podłokietnik z tyłu, chromowana listwa ozdobna, dekor Beżowy Brushed 
Wymaga oświetlenia Ambiente 

- - 3 850 

Dekor Srebrny Haptic z czarną listwą ozdobną 
Wymaga oświetlenia Ambiente 

- ○ - 

Dekor Czarny Dots z czerwoną listwą ozdobną i białym oświetleniem Ambiente - 1 000 - 

Dekor Szary Latice z listwą ozdobną w kolorze miedzi oraz białym oświetleniem Ambiente - - 1 000 

Oświetlenie Ambiente - białe - 900 900 

Oświetlenie Ambiente - czerwone - 900 900 

Oświetlenie Ambiente – w kolorze miedzi - 900 900 

Pakiet Dynamic 
Zawiera sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, wnętrze Dynamic,  sportową wielofunkcyjną kierownicę, czarną podsufitkę, ozdobne nakładki na pedały, dla wersji Ambition: dekor Srebrny 
Haptic lub dla wersji Style: dekor Czarny Dots z oświetleniem Ambiente. Wyklucza pakiet TECH dla STYLE   

- 1 950 2  250 

Pakiet Emotion 
Zawiera dach panoramiczny, przedłużoną szybę pokrywy bagażnika, reflektory przednie FULL LED, a dla wersji Ambition dodatkowo światła FULL LED z tyłu; Wyklucza reflektory przeciwmgielne z 
funkcją CORNER 

- 6 650 6 150 
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Pakiet Image 
Zawiera przedłużoną szybę pokrywy bagażnika, a dla wersji Ambition dodatkowo światła FULL LED z tyłu 

- 1 500 1 000 

 
KOŁA ACTIVE AMBITION STYLE 

Zapasowe koło stalowe dojazdowe    

Stalowe obręcze kół z osłonami TECTON 6J x 16'' z oponami 205/55 R16  - - 

Obręcze kół ze stopów lekkich ALARIS 6J x 16'' z oponami 205/55 R16 -  - 

Obręcze kół ze stopów lekkich ORION 6J x 16'' z oponami 205/55 R16 - ○ - 

Obręcze kół ze stopów lekkich HOEDUS AERO - czarne, polerowane 6J x 16'' z oponami 205/55 R16 - 850  - 

Obręcze kół ze stopów lekkich VOLANS 6,5J x 17' z oponami 205/50 R17 - 1 300   

Obręcze kół ze stopów lekkich STRATOS 6,5J x 17' z oponami 205/50 R17 - 1 300  ○ 

Obręcze kół ze stopów lekkich PROPUS AERO - czarne, polerowane 6,5J x 17' z oponami 205/50 R17 - 2 150 850 

Obręcze kół ze stopów lekkich SIRIUS 7J x 18' z oponami 205/45 R18 - 2 800 1 500 

Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA AERO - czarne, polerowane 7J x 18' z oponami 205/45 R18 - 3 650 2 350 

Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA 7J x 18' z oponami 205/45 R18 - 2 800 1 500 

Zabezpieczenie antykradzieżowe dla obręczy kół ze stopów lekkich - 100 100 

 
LAKIERY ACTIVE AMBITION STYLE 

Lakier niemetalizowany Błękit Energy Lakier bezpłatny 

Lakier specjalny Biel Candy, Szary Steel i Czerwień Corrida 1 450 1 450 1 450 

Lakier metalizowany/perłowy 2 300 2 300 2 300 

Lakier specjalny Czerwień Velvet 3 500 3 500 3 500 
 

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

 
OBJAŚNIENIA 
ESP – system stabilizacji toru jazdy RBS - osuszanie tarcz hamulcowych 

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją 

EBV - elektroniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną MKB - hamulec antykolizyjny 

MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem XDS+ - kompensacja podsterowności na zakręcie 

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania SCR - Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna (układ z wtryskiem roztworu mocznika AdBlue®) 

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego ACT - Active Cylinder Management Technology – funkcja wyłączania cylindrów  

HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania MANOEUVRE ASSIST - system mogący automatycznie doprowadzić samochód do zatrzymania, aby uniknąć kolizji podczas cofania 

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą 
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Dane techniczne – ŠKODA SCALA  

  
Maks. Moment 

obrotowy [Nm/obr.] 

 
Prędkość 

maksymalna [km/h] 

 
Przyspieszenie 0-100 

km/h [s] 
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)* Emisja CO2 w cyklu mieszanym(g/km)* 

OSIĄGI 

1.0 TSI/85 kW (115 KM) 200  / 2000 - 3500  201 9,8 5,6-6,5 127-148 

1.0 TSI/85 kW (115 KM) DSG 200  / 2000 - 3500 199 9,9 6,0-6,8 135-154 

1.5 TSI/110 kW (150 KM) 250 / 1500 - 3500 220 8,2 5,9-6,7 133-152 

1.5 TSI/110 kW (150 KM) DSG 250 / 1500 - 3500 219 8,3 6,2-6,7 141-153 

1.6 TDI/85 kW (115 KM)  250 / 1500 - 3250 201 10,1 4,9-5,3 128-139 

1.6 TDI/85 kW (115 KM) DSG 250 / 1500 - 3250 200 10,1 5,1-5,7 135-150 
 
*Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych. 
 
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne 
warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.  
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co sprawia, że auto przyspiesza dynamicznie? 
Wcale nie duża pojemność skokowa czy moc, a wysoki i szybko dostępny moment obrotowy – 
właśnie ten parametr warto szczególnie wziąć pod uwagę podczas zakupu samochodu. 
 

Dzięki turbosprężarce silniki TSI dysponują bardzo wysokim momentem obrotowym 
dostępnym szybko i w szerokim zakresie obrotów. 
Więcej o silnikach TSI na www.poznaj-tsi.pl 
 

 

POZNAJ 
 

ZNACZENIE MOMENTU 
OBROTOWEGO 
 

POZNAJ 
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1 Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat (okres kredytu 36 miesięcy, wkład własny 20%, wysokość raty finalnej określona w umowie) i 
dla ŠKODA Leasing Niskich Rat dla Klientów Prywatnych (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 10%, wysokość raty finalnej określona w umowie) oraz wartość netto dla 
ŠKODA Leasing Niskich Rat (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 5%, wysokość raty finalnej określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,00%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 60 600 zł, całkowita kwota do zapłaty 74 062 zł, oprocentowanie zmienne 
3,07%, całkowity koszt kredytu 13 462 zł (w tym: odsetki 6 500 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 850 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 112 zł), 48 miesięcznych rat 
równych po 771 zł; rata finalna 37 050 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.05.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2019 
przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie 
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 
 

2 Możesz otrzymać upust w wysokości 7000 zł (oraz pakiet Comfort dla wersji Ambition o wartości 4 400 zł za 1 zł albo pakiet Comfort dla wersji Style o wartości 6 400 za 1 zł). Liczba samochodów dostępnych w promocji 
„Wyprzedaż rocznika 2019” ograniczona. Niektóre warianty (wersja wyposażenia i/lub silnik) mogą być już niedostępne. Oferta limitowana i obowiązuje do odwołania. Możesz otrzymać dodatkowy upust w wysokości 1 500 zł gdy 
pozostawisz Twoje dotychczasowe auto w rozliczeniu. O szczegóły oraz warunki oferty zapytaj sprzedawcę. Pakiet SKODA Premium Care 3 lata (lub do 60 000 km) dostępny w cenie 600 zł - sprawdź szczegóły oraz pozostałe 
Pakiety Serwisowe na stronie 3. 
 
3 Teraz możesz skorzystać ze specjalnej oferty finansowej: 

      • ŠKODA Kredyt Niskich oraz ŠKODA Leasing Niskich Rat - bardzo niska rata miesięczna, spłacasz jedynie kwotę odpowiadającą utracie wartości pojazdu.  

      • ŠKODA Leasing Niskich Rat dla Klientów Prywatnych - leasing dla Klientów nieprowadzących działalności gospodarczej, niski koszt użytkowania samochodu oraz szybszy i łatwiejszy proces przyznawania 

        finansowania, dzięki większej niż w przypadku kredytu dostępności tzw. procedury uproszczonej.  

      • ŠKODA Leasing 101% - w najbardziej popularnym wariancie 36 miesięcy, przy opłacie wstępnej na poziomie 20% i 1% wartości końcowej, suma opłat dla Klienta to 101%.  

      • ŠKODA Kredyt 0% - 50% wpłaty własnej oraz niskie miesięczne raty rozłożone na 36 miesięcy. ŠKODA Kredyt 0% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,10%; całkowita kwota kredytu 

       (bez kredytowanych kosztów) 37 069 zł, całkowita kwota do zapłaty 43 426 zł, oprocentowanie zmienne 0%, całkowity koszt kredytu 6 357 zł (w tym: prowizja 2 068 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 

       komunikacyjne na 1. rok 2 372 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 1 917 zł), 36 miesięcznych rat równych po 1 206 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2019 na reprezentatywnym przykładzie. 

Ofertą objęte są pojazdy, dla których zamówienie zostanie złożone w terminie do 31.07.2020. Warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty finansowej jest wydanie decyzji kredytowej albo leasingowej do 31.07.2020. Oferty 

ŠKODA Leasing Niskich Rat oraz ŠKODA Leasing 101% są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców. Oferta limitowana i obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

 
Ilustracje prezentowane w niniejszym cenniku mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji początkowej oraz niektóre funkcje, części oraz 
elementy wyposażenia, które mogą się różnić od wersji dostępnych w samochodach produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji, części i wyposażenia prosimy o kontakt z najbliższym dealerem 
marki ŠKODA. 
 
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia  zmian w 
prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia 
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w 
niniejszym cenniku są aktualne na dzień publikacji/składania materiału do druku. Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji 
może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 18.05.2020 r. dotyczy wybranych aut z roku modelowego 
2020 wyprodukowanych w 2019 r. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA. 
 
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 ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu 
ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.skoda-auto.pl/technologia/dbamy-o-srodowisko. 
www.skoda-auto.pl 
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