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Den helt nya ŠKODA SCALA är ett djärvt steg framåt för märket. Dess raffinerade 
former skapar ett slående spel av ljus och skuggor som förenar tidlös design 
med sportkaraktär. Dess dynamiska silhuett genomsyras av en praktisk anda,  
vilket gör bilen perfekt till vardagens alla äventyr och ärenden. 

SCALA erbjuder också ett överflöd av tekniska lösningar, vilket är ovanligt  
i det kompakta hatchback-segmentet. Avancerade assistanssystem och  
en ny generation av infotainment innebär att du kan vara skyddad utan att behöva 
avstå från underhållning, på varje resa.

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

EN HELT NY  VÄRLD





 EXTERIÖR 
DESIGN
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Bra design passar både hjärtat och huvudet. 
Som i nya SCALA. Denna kompakta och sportiga 
hatchback representerar nästa fas i ŠKODAs designspråk, 
samtidigt som märkets starka band till sin egen tradition  
och historia betonas.

VY FRAMIFRÅN 
Exteriören har framträdande 
drag som kylargrillen och  
de kilformade strålkastarna 
tillsammans ger bilen 
ett autentiskt utseende 
med en stark identitet. 
Kristallelementen som är 
etsade på strålkastarna 
anspelar på det tjeckiska 
glashantverket, en förklaring 
om märkets stolta härkomst.

GE VARDAGEN EN 
SPORTIG KÄNSLA

SVARTA DETALJER
För den som vill att 

den dagliga körningen 
ska ha en mer sportig 

och personlig signatur, 
kan SCALA förstärkas 

med tillval som svart 
panoramatak, takspoiler 

och attraktiva 18-tums 
Vega Aero-fälgar i 

lättmetall, som kan ha 
betydande inverkan 

på bilens totala 
aerodynamiska prestanda.





AERODYNAMIK
Varje kant, kontur och dimension hos bilen har utformats 
för att optimera aerodynamiken. En önskvärd balans mellan 
bredd och höjd framhäver säkerheten och tillförlitligheten.
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VY FRÅN SIDAN
Karaktäristiska linjer på bilens sidor förstärker dess 
dynamik som formats av ŠKODAs designspråk.  
Intrycket blir ännu starkare med tonade SunSet-fönster, 
som inte bara accentuerar den attraktiva exteriören  
utan även skyddar passagerarna i baksätet mot  
att bländas av starkt ljus.

VY BAKIFRÅN 
Bakluckan inramas av ŠKODA-

namnet som en hedersbetygelse. 
Detta är ett uttryck för 

självförtroendet hos ett märke som 
har förändrat sin designfilosofi. 



SER BRA UT  
 FRÅN ALLA VINKLAR







LJUSDESIGN
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KVAR I STRÅL-
KASTARLJUSET
Ljus lyser inte bara upp. Det inspirerar. Strålkastarna och de 
smala, långa baklyktorna gör att man känner igen bilen direkt. Den 
kristallklara designen med inbyggda LED-lampor utgör en perfekt 
blandning av tjeckisk kristalltradition och modern teknik.

FULL LED-
STRÅLKASTARE
Dessa bygger helt på 
LED-teknik, inklusive 
kurvfunktion. Varselljus 
i LED i övre delen av 
strålkastaren ger bilen 
dess sportiga karaktär.

FULL LED-BAKLJUS
SCALA har horisontella baklyktor där 

den bekanta C-formade belysningen 
har getts ett modernt drag.  

Denna originella form åtföljs av perfekt 
funktion. Style-utförandet levereras 

med full LED-bakljus, som är utrustad 
med animerade blinkers – för första 

gången någonsin på en ŠKODA.  
De visar inte bara att föraren är  

på väg att svänga, utan ökar också 
bilens dynamik.







 INTERIÖR 
DESIGN



DIGITAL INSTRUMENTPANEL  
Den digitala instrumentpanelen visar färddatorspecifika-
tioner och annan information, till exempel för navigering. 
Du kan välja mellan fem vyer (digital vy med informa-
tionsprofil visas) som styrs via View-knappen på ratten. 
SCALAs digitala instrumentpanel har en 10,25-tums dis-
play – den största i det kompakta hatchback-segmentet.
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LED INTERIÖRSBELYSNING
Gör utrymmet mer mysigt och bekvämt med vit, koppar 
eller röd LED-interiörbelysning runt instrumentbrädan. 
I fordon utrustade med digital instrumentpanel 
bestämmer detta också bakgrundsbelysningen.

DET ÄR DET SOM FINNS PÅ 
INSIDAN SOM RÄKNAS

När man kliver in i SCALA är insidan lika 
imponerande. Den exceptionellt rymliga 
och välutrustade interiören är full av snygga 
designdetaljer och banbrytande digital teknik.



STIL OCH FUNKTION
SCALAs interiör har  

en välgjord inredning av 
kvalitetsmaterial. Flera 

kombinationer av klädsel 
och dekor innebär att 

du kan ge din bil en unik 
personlighet. Attraktiv 

design åtföljs också 
av perfekt funktion. 

Instrumentbrädan och 
panelerna i dörren har 

en speciell mjuk yta som 
liknar kristallstrukturer. 

Denna unika detalj kan 
förhindra att föremål 

glider och kommer 
i framtiden att vara 
en typisk ŠKODA-

funktion.





CONNECTIVITY
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LÅSA & LÅSA UPP
Med den här funktionen kan du bekvämt 
låsa och låsa upp din bil via appen ŠKODA 
Connect. Om du till exempel glömt att 
låsa din bil, kan du enkelt göra  med din 
smartphone.

PARKERINGSPOSITION
Se bilens exakta position var du än 
är. ŠKODA Connect visar adressen, 
tiden och datumet för parkeringen 
på din telefon.

ŠKODA CONNECT
ŠKODA Connect består av två kategorier av 
tjänster. Medan Infotainment Online förser 
dig med information i realtid för till exempel 
navigering fokuserar Care Connect på hjälp och 
säkerhet samt ger möjlighet till fjärråtkomst och 
uppsikt över bilen (parkeringsposition). I Care 
Connect ingår även assistanstjänst och nödsamtal 
(standard) för alla tillfällen då det kan behövas.

ŠKODA CONNECT: 
TA MED DIG 
ONLINE-VÄRLDEN

Håll dig uppkopplad, var du än befinner dig.
Att alltid vara online betyder inte bara att ha 
tillgång till underhållning och information, utan 
även möjlighet till assistans dygnet runt. ŠKODA
Connect är din ingång till en värld av obegränsade
kommunikationsmöjligheter.



C
o

nn
ec

ti
vi

ty
25

SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet (ŠKODA Connectivity  
med stöd för MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) 
kan föraren på ett säkert sätt använda telefonen via 
infotainmentsystemet under färd. Och dessutom alla de 
installerade appar som certifierats för säker användning 
och är kompatibla med MirrorLink®, Apple CarPlay eller 
Android Auto. Med SmartLink+-systemet kan du också 
koppla upp din smartphone mot bilen för att komma åt 
intressanta data om din körning, som bränsleekonomi, 
kördynamik eller serviceinformation.
(Användarvillkor och information om kompatibilitet  
för SmartLink+ hittar du på vår webbplats.)

NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatisk vid en nödsituation när någon 
av krockkuddarna har lösts ut. Nödsamtalet kan även aktiveras 
manuellt genom att trycka på den röda knappen i taket.

SHOP
Tack vare en shop som är 
tillgänglig via infotainment-
systemet kan du köpa 
datamängd, lada ner 
Infotainment-appar  
(till exempel Väder eller 
Nyheter) och förlänga dina 
ŠKODA Connect-tjänster. 
Allt direkt i bilen. 

TRAFIKINFORMATION 
ONLINE
Alltid den bästa körvägen. 
Uppdaterad information ger 
dig en perfekt översikt över 
varje resa. Den låter dig även 
reagera på nya händelser 
som vägarbeten, olyckor och 
trafikstockningar.

INFOTAINMENT-APPAR
Infotainment-appar förbättrar 
anslutningsmöjligheterna  
i bilen. Apparna kan laddas 
ned från shoppen via 
infotainmentsystemet.  
Du kan till exempel få  
en detaljerad väderleksrapport 
för din aktuella plats eller 
någon annan med appen 
Väder. Infotainment-apparna 
uppdateras regelbundet och 
fler appar kommer att läggas 
till med tiden.





SIMPLY 
CLEVER
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FÖRVARINGSFACK 
FÖR PARAPLY

Inuti förardörren finns 
ett smart fack med ett 

ŠKODA originalparaply. 
Facket leder effektivt 

bort vattnet på paraplyet 
från bilen så att kupén 

hålls torr.

NEDFÄLLBART RYGGSTÖD
Det nedfällbara ryggstödet på 

passagerarsätet fram gör bilen ännu 
flexiblare och låter dig enkelt transportera 

föremål som tar plats på längden.

DRAGKROK
SCALA har en elektriskt 

utfällbar dragkrok. 
Knappen finns i 

bagageutrymmet.

DEN SMARTA BILEN

SCALA är utrustad med Simply Clever-detaljer som kan hantera 
vardagens behov. Dessa genomtänkta funktioner tar bort bekymren 
under resan: alltifrån lastning av bagaget eller infällning av dragkroken till 
att justera utrymmet inne i bilen för att få plats med stora och små saker.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
Öppnas och stängs med en enkel 

knapptryckning i förardörren – inte minst 
praktiskt när vädret är uselt.  

Du kan även ställa in hur högt du vill att luckan 
ska fällas upp. Det finns också en knapp för att 

öppna och stänga på själva bakluckan.
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VÄTSKEBEHÅLLARE
När du fyller på spolarvätska spiller du nu aldrig 
en enda droppe. Vätskebehållaren är inte bara 
lättillgänglig den har också en inbyggd tratt.

ISSKRAPA
Isskrapan som är monterad 
i tanklocket kan också mäta 
mönsterdjupet på däcken.

VARIABELT LASTGOLV
Det variabla lastgolvet 

placerar bagageutrymmets 
botten i lasthöjd, vilket 

underlättar bagagehanteringen. 
Dessutom ger det ett diskret 

förvaringsutrymme.

FACK I FRAMDÖRREN
I det rymliga förvaringsutrymmet i framdörren hittar du en hållare och ett gummiband 
för en 1,5-litersflaska. Det är också här som du kan placera en borttagbar papperskorg.





 BAGAGE-
UTRYMME





B
ag

ag
eu

tr
ym

m
e

3
4

LÄMNA
INTE NÅGOT 
HEMMA

Tänk inte efter två gånger om vad du behöver ta med dig. 
Den här bilen är i toppen av sin klass med ett generöst 
bagageutrymmet vars kapacitet är 467 liter, och totalt 1 410 
liter när baksätena har fällts ned. Det finns också tillval som 
ser till att dina föremål hålls på plats utan att skada bilen.

KROKAR
De robusta krokarna på bagageutrymmets 
sidor gör det enklare och säkrare att 
transportera väskor och matvarukassar.

DUBBELSIDIG MATTA
När du inte transporterar något som  

kan smutsa ned bagageutrymmet,  
har du den eleganta, tygklädda sidan av 

mattan vänd uppåt, och när så behövs 
vänder du enkelt upp den gummiklädda, 

tvättbara sidan istället.







KOMFORT



KOMFORT FÖR BAKSÄTESPASSAGERARNA
I kallt väder uppskattar dina vänner och din familj de 
uppvärmda baksätesplatserna (yttre platserna) som 
manövreras med knapparna på mittkonsolen. Två USB 
C-uttag möjliggör universell laddning av mobiltelefoner.
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Vad komfort än betyder för dig, hittar du det i SCALA.  
Res i totalt välbefinnande med smarta detaljer som 
laddportar och ett modernt infotainmentsystem med 
navigation. Med andra ord oöverträffad komfort i sin klass.

RES I KOMFORT



FARTHÅLLARE
Som standard ingår en avancerad adaptiv farthållare (upp 
till 210 km/h). Se kapitlet Säkerhet för mer information. 

INFÄLLBARA BACKSPEGLAR
De automatiskt infällbara sidobackspeglarna vinklas in  
när föraren låser bilen och skyddas på så sätt från skador. 

KESSY
Som tillval går bilen att utrusta med det nyckellösa lås-  
och startsystemet KESSY (Keyless Entry, Start and exit 
System). Bilen har som standard Easy Start som har en 
start-/stoppknapp på rattkonsolen.

PHONEBOX MED INDUKTIV LADDNING
Som tillval kan SCALA levereras med en phonebox som genererar en förstärkt signal för din mobila enhet och 
som samtidigt laddar telefonen induktivt under körningen. Facket är inte bara lättillgängligt utan även lämpligt 
för enheter med stor display. Två USB C-portar placerade i mittkonsolen gör att du enkelt kan ansluta externa 
enheter utan att det behövs donglar eller adaptrar.
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UPPVÄRMNINGSFUNKTIONER  
Eluppvärmd vindruta, som snabbt 
tar bort frost och imma, och den 
eluppvärmda multifunktionsratten 
styrs via infotainmentsystemet.

ELEKTRISKT INSTÄLLBART 
FÖRARSÄTE  
För bästa känsla bakom ratten 
erbjuder vi dig ett elektriskt 
inställbart förarsäte.

ŠKODA SOUND SYSTEM
Njut av klart ljud, oavsett 
om det är musik eller tal, 
genom det ljudsystem 
som utvecklats av ŠKODA 
för SCALA-modellen. 
Systemet har tio högtalare, 
inklusive en centralhögtalare 
i instrumentbrädan 
och bashögtalare i 
bagageutrymmet. Andra 
funktioner är att ljudet kan 
justeras via profilerna Alla, 
Fram och Förare, beroende  
på hur många personer som 
är i bilen och var de sitter. 
Enheten erbjuder en total 
uteffekt på 405 watt.
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INFOTAINMENTSYSTEM AMUNDSEN 9,2"
Attraktiv design åtföljs av perfekt funktion. Den nya generationen av 
infotainment levereras med en display som är placerad högt upp på 
instrumentbrädan i förarens omedelbara synfält. Nedanför displayen finns 
ett ergonomiskt armstöd för åtgärder på skärmen. Enheten erbjuder inte 
bara bekväm touch-styrning utan även geststyrning. Tillvalet Amundsen 
har inte bara 9,2" touchskärm i glasdesign utan även navigation.



SÄKERHET
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Ge dig ut på äventyr i total tillförsikt. Nya SCALA 
levereras med en mängd assistenter som stöder  
din körningsförmåga på vägen, samt hjälper dig  
med parkering och till och med att förhindra olyckor.

BILEN MED 
KOLL

SIDE ASSIST 
Side Assist övervakar områdena bakom och vid sidan av bilen genom att använda radarsensorer i den bakre 
stötfångaren för att upptäcka andra fordon på upp till 70 meters avstånd och även andra objekt som är svårare 
att upptäcka som cyklister. Baserat på avståndet till närliggande fordon och deras hastighet, avgör systemet 
om det behöver varna föraren eller inte.
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REAR TRAFFIC ALERT
Den här assistenten ingår  

i Side Assist-systemet och 
hjälper dig att backa ut säkert 

från en parkeringsplats när 
sikten är dålig. Om systemet 

registrerar att en kritisk 
situation kan uppstå,  

kan det t.o.m. bromsa 
automatiskt.

MANOEUVRE ASSIST
Genom att använda sensorerna  

i Park Assist ger det här  
systemet skydd mot hinder  
inom köravstånd från bilen  

(i hastigheter på upp till 10 km/h).  
Om ett hinder upptäcks nödbromsar 

systemet, beroende på  
hindret och bilens hastighet.
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PARKERINGSSENSORER 
Att parkera SCALA är enklare och 
säkrare med parkeringssensorer 
integrerade i den främre och bakre 
stötfångaren, som även kontrollerar 
bilens avstånd från eventuella hinder.

PARK ASSIST 
Låt parkeringsassistenten eliminera 
problemen med att parkera i trånga 
utrymmen. Denna parkeringshjälp 
väljer själv en lämplig lucka i en rad  
med bilar som står parkerade längs 
med eller i rät vinkel mot vägen.
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FRONT ASSIST MED FOTGÄNGARSKYDD
Assistanssystemet Front Assist (som använder sig av en radarsensor i kylargrillen) mäter avståndet till fordonet framför  
och kan bromsa ned bilen automatiskt, inklusive en nödbromsfunktion. Nya SCALA levereras med Front Assist samt 
fotgängarskydd som kan varna föraren med hjälp av ljud-/ljussignaler och ett försiktigt bromsryck.
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ADAPTIV FARTHÅLLARE
Utöver den grundläggande 
farthållarfunktionen kan  
detta assistanssystem 
bibehålla ett säkert avstånd  
till fordon framför dig  
i hastigheter upp till 210 km/h, 
tack vare en radar i kylargrillen.

AUTO LIGHT ASSIST
Assistenten ökar 
bekvämligheten och 
säkerheten i trafiken 
genom att automatiskt 
växla till helljus och 
tillbaka.
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LANE ASSIST 
Du kan överlåta uppgiften 
att hålla bilen i rätt körfält 
till Lane Assist. 
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DOLDA 
LIVVAKTER

KROCKKUDDAR FRAM
Förarkrockkudden sitter gömd i ratten, 

och krockkudden på passagerarsidan 
fram döljs i instrumentpanelen.  

Om det behövs kan denna inaktiveras när 
en barnstol installeras i framsätet.

HUVUDKROCKKUDDAR
I fram- och i 

baksätet finns det 
huvudkrockkuddar som 

avser att skydda mot 
huvudskador vid krock. 

I extrema situationer, där föraren själv  
inte kan påverka utgången aktivt,  
tar bilens passiva säkerhetssystem över – 
till exempel krockkuddarna. Du kan få  
din bil utrustad med upp till 7 stycken.
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SIDOKROCKKUDDAR FRAM
Krockkuddarna skyddar föraren och den 
främre passageraren från skador på bål och 
bäcken i händelse av en kollision i sidan.



PRESTANDA
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Tyst, flexibel, tillförlitlig och ekonomisk –  
det beskriver var och en av de motorer  
som vi erbjuder med SCALA. Oavsett vilken 
bensinmotor, levererar SCALA alltid en pigg 
hatchback. 

TYST MEN 
KRAFTFULL

MOTORER
SCALA erbjuder bensinmotorer på 115 hk och 150 hk med utmärkt 
acceleration och högt vridmoment samt låg bränsleförbrukning. 
Beroende på den valda motorn är en 6-växlad transmission eller 
7-stegad DSG tillgänglig.



DRIVING MODE SELECT
Driving Mode Select, som aktiveras med lägesknappen på 
mittkonsolen, erbjuder lägena Eco, Normal, Sport och Individual.  
Om bilen har sänkt chassit som finjusteras med Sport Chassis Control 
kan du välja mellan Sportläge och Normalläge via Driving Mode Select.

VÄXLINGSPADDLAR FÖR DSG
Den 7-stegade DSG-automatväxellådan  
kan bekvämt styras via multifunktionsratten.







 INDIVIDUALI-
SERING
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Standardutrustningen för Style inkluderar bland annat full LED-strålkastare med AFS 
och Auto Light Assist, full LED-bakljus med animerad blinkers, 17" lättmetallfälgar, 
parkeringssensorer bak, multifunktionsratt i läder, Easy start, Climatronic - automatiskt 
luftkonditionering med 2 zoner, infotainmentsystem med 8" touchskärm med 
SmartLink+ och Bluetooth. 

STYLE

STYLE SVART/GRÅ INTERIÖR 
Standard svart/grå tyg/Suediaklädsel med tillvalet Lattice Grey dekor med dekorlinje i koppar. 
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DEKOR BEIGE BRUSHED 
MED DEKORLINJE I KROM
Tillval

DEKOR COPPER BRUSHED 
MED DEKORLINJE I KROM
Standard

DEKOR LATTICE GREY MED 
DEKORLINJE I KOPPAR 
Tillval

STYLE SVART/GRÅ INTERIÖR 
Standard svart/grå tyg/Suediaklädsel med tillvalen Lattice Grey dekor med dekorlinje i koppar samt LED interiörsbelysning röd. 
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SPORT

STYLE SPORT INTERIÖR 
Komfort sportstolar i svart tyg/Suediaklädsel med dekor Black dots och dekorlinje i krom.

Sportpaketet inkluderar sportstolar i tyg/Suedia, LED 
interiörsbelysning vit, multifunktionsratt i sportutförande, 
pedaler i rostfri sportdesign samt svart innertak. 
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STYLE SPORT INTERIÖR 
Komfort sportstolar i svart tyg/Suediaklädsel med dekor Black dots och dekorlinje i krom.
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Style beige (tyg/Suedia) Style sportstolar (tyg/Suedia)
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Style beige (läder/konstläder/Suedia)
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Tillgänglig under andra hälften av 2019
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Tillgänglig under andra hälften av 2019
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FÄLGAR

18" lättmetallfälgar VEGA AERO  
svart/silver, polerade

18" lättmetallfälgar VEGA

17" lättmetallfälgar PROPUS  
svart/silver, polerade

18" lättmetallfälgar SIRIUS

17" lättmetallfälgar VOLANS 17" lättmetallfälgar STRATOS  
Standard
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TILLBEHÖR
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TILLVERKAD AV ŠKODA, 
DESIGNAD AV DIG

Tillbehören är inte bara modeflugor. Med ŠKODA Original 
Tillbehör kan du omvandla din bil genom att utöka dess 
praktiska funktioner, säkerhet och ändamål och göra den 
mycket mer lämplig för just dina behov.

SMART HOLDER – HÄNGARE 
Handväskor och ryggsäckar behöver inte ta upp plats  
i baksätena. Häng dem i Smart holder-hängaren som är fäst 
vid framsätets huvudstöd.

SMART HOLDER – MULTIMEDIAHÅLLARE
Hållaren för en extern enhet, som också  
kan monteras på framsätets huvudstöd, kommer 
definitivt att uppskattas av passagerarna i baksätet.

SMART HOLDER – KLÄDHÄNGARE
Klädhängaren, som kan monteras på framsätets 
huvudstöd, är ett extremt praktiskt tillbehör,  
särskilt för dem som reser klädd i kostym.

BAKSÄTESSKYDD
Det praktiska skyddet förhindrar att bilens inredning blir 
smutsig eller skadas. Får ej användas under körning.

HUNDSÄKERHETSBÄLTE
Om en av dina vanliga passagerare är en hund rekommenderar vi att 
du utrustar bilen med ett specialsäkerhetsbälte (storlek S–XL).
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UTVIKBAR MATTA I BAGAGEUTRYMMET 
Med hjälp av den utvikbara dubbelsidiga (gummi/textil) mattan kan du skydda 
den bakre stötfångare mot smuts och skador under lastning.

GOLVMATTOR AV  
TEXTIL PRESTIGE – 
KOPPAR
Kvalitetsmattor av 
textil med koppardesign 
kompletterar dekoren 
Copper Brushed.

ALLVÄDERSMATTOR – 
RÖD
Golvmattor av gummi 
hjälper dig att hålla bilens 
insida ren. De kan lätt tas ur, 
tömmas och torkas rena.

CYKELHÅLLARE
Du kan fästa den låsbara 

cykelhållaren med profil av 
kolfiber/aluminium på ett 
säkert sätt på takräcket.
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FÄLGAR

17" lättmetallfälgar MESSA 
silver metallic

17" lättmetallfälgar MESSA  
antracit metallic

18" lättmetallfälgar BLADE  
silver metallic

18" lättmetallfälgar BLADE  
antracit metallic

17" lättmetallfälgar MESSA  
svart metallic

18" lättmetallfälgar BLADE  
svart matt metallic
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DEKORATIVA VENTILHATTAR
Ventilhattar med ŠKODA-logotypen gör  
att bilen ser elegant ut in i minsta detalj.

WHEEL CARE & STYLE PACK

HELTÄCKANDE 
DÄCKSKYDD
Ett set med däckskydd av 
kvalitetspolyester gör  
det enkelt att transportera 
och hantera däcken.

BULTHATTAR
Vårt erbjudande inkluderar 
dekorativa bulthattar  
för fälgar med och  
utan säkerhetsbultar.

Bilfälgar är som skor. Oavsett om ”skorna” på din ŠKODA 
är eleganta, sportiga eller enbart funktionella, erbjuder vårt 
WHEEL CARE & STYLE PACK en mängd artiklar som gör 
fälgarna ännu mer attraktiva och total unika!

För mer information om vårt kompletta sortiment med lastnät, bagagerumsmattor, instegslister, 
kantskydd, bilbarnstolar, hundburar mm så ladda ner SCALA Tillbehörsbroschyr från skoda.se.
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1,0 TGI 90 hk 1.0 TSI/115 hk 1.5 TSI/150 hk

MOTOR

Gas- och bensindriven turbomotor med  
direktinsprutning

Bensindriven turbomotor med direktinsprutning Bensindriven turbomotor med direktinsprutning

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 3/999 3/999 4/1 498

Max. prestanda/varvtal (hk/varv per min-1) 90/4 000–5 500 115/5 000–5 500 150/5 000–6 000

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min-1) 160/1 800–3 800 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500

Miljöklass EU6 EU 6 DG EU 6 DG

Bränsle CNG, Gas/Bensin 95 oktan Bensin, med lägst 95 oktan (RON) Bensin, med lägst 95 oktan (RON)

PRESTANDA

Topphastighet (km/h) 182 201 (199) 219

Acceleration 0–100 km/h (sek) 12,4 9,8( 9,9) 8,2

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 5,7 5,7 (6,0) – (–)

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)* 102 129 (136) – (–)

Vändradie (m) 10,9 10,9 10,9

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling 
Hydraulisk enskivekoppling Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxialkoppling, 

elektrohydrauliskt styrd)
Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxialkoppling, 
elektrohydrauliskt styrd)

Transmission 6-växlad manuell 6-växlad manuell (7-växlad automat DSG) 6-växlad manuell (7-växlad automat DSG)

VIKT

Tjänstevikt – i standardversion med en förarvikt på 75 kg (kg) 1 385 1 209 (1 229) 1 265

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg)** 368 436 (436) – (–)

Total vikt (kg)** 1 753 1 660 (1 679) – (–)

Släpvikt, obromsad (max. kg) – 600 (610) – (–)

Släpvikt, bromsad – 12% (max. kg) – 1 200 1 250

Tankkapacitet (l) 14,6 kg Gas, 9 L Bensin 50 50

TEKNISKA DATA
SCALA

*  Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. 
Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod 
som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden  
(New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, 
det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Beroende av bilens tillvalsutrustning.

( ) Gäller automatväxellåda.

– Information ej tillgänglig vid publicering.

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.

Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Mått utvändigt  

Typ 5 dörrar, fram- och baksäte, 5-säten Längd/bredd (mm) 4 362/1 793

Luftmotståndskoefficient CW 0,303-0,306 beroende på motorversion Höjd (mm) 1 471

Chassi  Hjulbas (mm) 2 649

Framaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Spårvidd fram/bak (mm) 1 531/1 516

Bakaxel Sammanbyggd bakaxelupphängning Markfrigång (mm) 149

Bromssystem Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system Mått invändigt  

– bromsar fram Skivbromsar med invändig kylning och flytande 1-kolvsbromsok Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1 439/1 425

– bromsar bak Skivbromsar Fri höjd inv., fram/bak (mm) 1 031/982

Styrinrättning Direkt elektrisk servostyrning Bagageutrymmesvolym (max. l)  

Fälgar 6,5Jx17" Utan reservhjul, med bakre ryggstöd –

Däck ** 205/50 R17 uppfällt/nedfällt 467/1 410



STYLE
6 st airbag varav förare och passagerare samt sidoairbag

8 st högtalare

Adaptiv farthållare – upp till 210 km/h

Armstöd fram med förvaring

Auto Light Assist – Helljusassistans inkl. regnsensor och coming/leaving home-funktion

Backspeglar och dörrhandtag i samma lack som bilen

Bluetooth – trådlös anslutning av media och telefon

BOLERO – 8" Infotainmentskärm i glasdesign

Bältesvarning alla platser

Climatronic – 2-zons automatisk luftkonditionering

Dekor i Copper Brushed

Driver Alert – trötthetsvarningssystem vilken varnar föraren när det är dags för en paus

Easy Start - Nyckellöst start- och stoppsystem

eCall (nödsamtal) inkl. proaktiv service

Elektrisk förberedelse för inkoppling av dragkrok

ESC+XDS, antisladd inkl. ABS, MSR, ASR, EDS och HBA

Front Assist – radaravkänning av området framför bilen inklusive gångtrafikantssensor  
och automatisk inbromsning

Full LED-bakljus med animerad blinkers

Full LED-strålkastare fram inkl. LED dim- och kurvljus

Förstärkt bullernivåskydd

Glasögonfack i taket

Glas över bakluckan

Golvmattor tyg, fram och bak

Hill Hold Control – håller bromstrycket i några sekunder

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte

ISOFIX-fästen i passagerarsäte fram och bak

Isskrapa i tanklocket med däckdjupsmått

Lane Assist – filhållningssystem

Lättmetallfälgar STRATOS 17" inkl. låsbultar

Mittarmstöd bak

Multifunktionsratt i läder för styrning av media och telefon

Paraply i förardörren

Parkeringssensorer fram och bak

Phonebox - trådlös laddning av smartphone + LTE

Trådlös SmartLink+

Tygklädsel med Suedia (mockaimitation)

Uppvärmda framsäten

Uppvärmda spolarmunstycken

Urkopplingsbar passagerarairbag

UTRUSTNINGSALTERNATIV
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TILLVALSPAKET
DRAGPAKET
Backkamera

Elektrisk styrning för öppning/stängning av baklucka

Elektriskt utfällbar dragkrok

Takräcke inkl. förvaringsväska

PREMIUMPAKET
9,2" touchskärm i glasdesign

Care Connect och Infotainment Online 1 år

Infotainment Amundsen navigation

Röststyrning

Sunset – tonade rutor från b-stolpen och bakåt

El-uppvärmbar ratt

Virtual Cockpit – digital instrumentpanel

Övriga tillval återfinns i aktuell prislista eller på skoda.se.
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ŠKODA FINANCIAL SERVICES

NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och 
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA. 
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och 
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips 
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom 
om bilens förväntade framtida värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson  
och företag:

ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende 
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån 
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens 
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan 
byta till ny bil oftare.

ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika 
viktigt. Du be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en 
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka 
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.

ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att 
finansiera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för person-
bilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår 
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna  ŠKODA Försäkring 
till förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostads-
ort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast 
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostna-
derna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och 
andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som 
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är 
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Före-
taget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansie-
ring, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsra-
batt – allt på en faktura.

ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag 
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en 
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framta-
get för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta 
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen 
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av 
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot 
eventuella fabrikationsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och  
fria från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och  
ŠKODA Original Tillbehör.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri 
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med 
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje 
ŠKODA Originalservice (med eventuella tillägg sarbeten) hos den 
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE

ŠKODA SCALA har flexibla serviceintervaller; den känner av 
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service. 
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem 
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA 
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODA-
tekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har 
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande 
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument och 
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet 
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 
din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma inno-
vationer och förändringar som uppstår under produktion av varje 
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet 
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla 
ŠKODA Original delar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti 
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen 
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen. 
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original 
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända, 
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

facebook.com/skodasverige

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för 
tiden vid tryck ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. 
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, 
utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på 
klorfritt papper återvinningsbart till 100%. 
Utgåva: 09/2020

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och 
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma 
till ŠKODA SCALA översiktssida.


