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!KODA SCALA er et dristigt skridt fremad for mærket. Dens sofistikerede former 
skaber et iøjnefaldende spil mellem lys og skygge, som kombinerer tidløst design med en 
sportslig karakter. Dens dynamiske silhuet er omgivet af praktiske egenskaber, som gør 
bilen til den perfekte partner, uanset hvor man er i livet. 

SCALA byder også på masser af teknologier, som er nye i segmentet for kompakte 
sportbacks. Avancerede assistentsystemer og en ny generation af infotainment betyder, 
at du kan være godt beskyttet på alle køreture uden at skulle gå på kompromis med 
køreglæden.

Det er Simply Clever. Det er !KODA.

Informationerne i denne brochure er gældende t.o.m produktionsuge 25/2021

FAGRE
NYE VERDEN
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Bilen er vist med ekstraudstyr.
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Godt design tiltaler både hjertet og hjernen. Denne kompakte sportback  
med en sportslig karakter repræsenterer næste fase i !KODAs designsprog, 
samtidig med at den understreger mærkets stærke forhold til sin egen  
tradition og historie.

SET FORFRA 
Iøjnefaldende udvendige 
detaljer som kølergrillen eller 
de skarpt skårne forlygter i 
pileform giver bilen et autentisk 
look med en stærk identitet. 
Krystalliske elementer 
indgraveret på forlygterne 
er en hyldest til tjekkisk 
krystalglashåndværk og en 
tilkendegivelse af mærkets 
stolte historie.

GIV HVERDAGEN
ET SPORTSLIGT OUTFIT



SET FRA SIDEN
Karakteristiske linjer på bilens sider øger det dynamiske 
præg fra !KODAs designsprog. Indtrykket er endnu 
stærkere med SunSet - ekstra mørktonede ruder, 
som bilen kan udstyres med, ikke bare giver et mere 
attraktivt udseende udvendigt, men også beskytter 
bagsædepassagererne mod solens stråler.

SET BAGFRA 
Som en æresbetegnelse pryder 

!KODA navnet bagklappen. Det viser 
mærkets selvtillid, som har omdannet 
dets designfilosofi. I modeller udstyret 

med tonet glas over bagruden er en 
del af baglygterne integreret i glasset. 
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BEVAR SPOTLIGHTET
Lys er ikke kun til for at lyse op. Det inspirerer. De unikke forlygter og 
lange slanke baglygter gør, at bilen straks genkendes.  
Det krystalliske lygtedesign med integrerede LED'er repræsenterer en 
perfekt blanding af tjekkisk krystalglastradition og moderne teknologi.

FULD-LED FORLYGTER
Topsystemet er komplet 
i LED-teknologi inklusive 
kurvelys. Striben af LED'er til 
dagskørelyset i den øverste 
del af forlygten giver bilen  
sin sportslige karisma. 

FULD-LED BAGLYGTER
SCALA har horisontalt designede 

baglygter, hvor det velkendte C-formede 
lys er blevet opdateret med et moderne 

twist. Denne originale lyssignatur ledsages 
af en perfekt funktionalitet. Topversionen 

omfatter Fuld-LED baglygter med 
animerede blinklys – for første gang 

nogensinde på en !KODA. De viser ikke 
kun, i hvilken retning føreren vil dreje, de 

tilfører også dynamik til bilen.

LYS
DESIGN





Interiøret er vist med ekstraudstyr
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DET ER DET INDRE,
DER TÆLLER

Det er lige så imponerende, når man sætter sig ind i 
SCALA. Det veludførte interiør har en udstråling med 
slanke designelementer, usædvanlig rummelighed og 
banebrydende digital teknologi.

AMBIENTEBELYSNING
Gør kabinen mere hyggelig og 
komfortabel med ambientebelysning 
som du kan tilkøbe i hvid, rød eller 
kobberfarvet langs instrumentpanelet.
I biler udstyret med Digitalt 
Cockpit vil dette også fremhæve 
baggrundsbelysningen.

DIGITALT COCKPIT 
SCALA kan udstyres med et  
Digitalt Cockpit, som viser data  
fra kørecomputeren i kombination
med andre informationer som fx 
navigationen. Du kan vælge mellem  
fem forskellige visninger (her ses  
den moderne visning), som styres  
via ”View”- knappen i rattet.  
Digitalt cockpit i SCALA har et  
10,25" display.



Interiøret er vist med 
ekstraudstyr

STIL OG 
FUNKTIONALITET

SCALAs interiør er forsynet 
med kvalitetsmaterialer 

og førsteklasses 
håndværk. En lang række 
kombinationsmuligheder, 

når det gælder sædeindtræk 
og dekorelementer, betyder, 
at du kan give din bil en unik 
personlighed. Det attraktive 

design ledsages også af 
en perfekt funktionalitet. 

Instrumentpanelet og 
panelerne i dørene har en 

speciel blød overflade, der 
minder om krystalliske 

strukturer. Denne unikke 
detalje kan forhindre, at 

objekter glider, og den vil 
være en typisk !KODA 

feature i fremtiden.
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LÅSNING & OPLÅSNING
Denne funktion giver dig komfortabel 
mulighed for
at låse din bil og låse den op via !KODA
Connect-appen, uanset hvor du befinder dig.
Hvis du eksempelvis har glemt at låse
din bil, kan du nemt gøre det med din
smartphone, uanset hvor du befinder dig.

PARKERINGSPOSITION
Se præcist, hvor din bil er parkeret,
uanset hvor du er. !KODA Connect 
viser adressen, tidspunktet og datoen
for parkeringen på din telefon.

!KODA CONNECT
Til SCALA er det muligt at tilkøbe to typer tjenester.
Infotainment Online leverer informationer om trafikken og  
andre ting i realtid, mens Care Connect har fokus på hjælp og 
sikkerhed og giver mulighed for fjernadgang og -kontrol af bilen. 
De tilbyder også assistance til alle situationer, hvor der måtte 
være behov for det.

!KODA CONNECT:
TAG ONLINE-
UNIVERSET MED

Vær opkoblet, uanset hvor du kører. At være fuldt 
og permanent opkoblet betyder, at man altid har 
adgang til underholdning og nyttige informationer. 
Det giver også assistance 24/7, når man er på 
farten. !KODA Connect er din indgang til en verden 
af ubegrænsede kommunikationsmuligheder.
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SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet (!KODA opkoblingssystem, som understøtter 
Apple CarPlay) som bilen kan udstyres med, giver bilens infotainmentsystem 
mulighed for, at føreren kan bruge telefonen på en sikker måde under kørsel. 
Og alle de installerede apps, der er certificerede som værende sikre til brug i 
biler, er kompatible med Apple CarPlay. SmartLink+-systemet giver dig også 
mulighed for at sende bildata til din smartphone, som giver dig adgang til 
interessante data om din kørsel som fx kørselsøkonomi, køredynamik eller 
serviceinformationer. (Besøg vores hjemmeside for at se brugerbetingelser 
og informationer om kompatibilitet for SmartLink+).

NØDOPKALD
Der foretages automatisk et SOS-opkald i tilfælde af en 
nødsituation på vejen. Systemet kan også aktiveres manuelt  
ved at trykke på den røde knap i tagkonsollen.

SHOP
Ved tilkøb af Amundsen 
infotainmentsystem har  
du via den indbyggede 
shop mulighed for at købe 
datapakker, downloade 
infotainmentapps
(fx Vejr eller Nyheder)  
og forlænge din !KODA
Connect-licens direkte
fra din bil.

ONLINE
TRAFIKINFORMATION
Ved tilkøb af Amundsen 
navigation får du Up-to-date 
informationer, som giver dig 
et perfekt overblik over alle 
køreture. De giver dig også 
mulighed for at reagere på  
nye situationer som fx 
vejarbejde, ulykker og køer.  
Du vil også blive advaret via 
lokale fareinformationer
i tilfælde af ulemper på
vejen som fx vanskelige
kørselsforhold eller
begrænset udsyn.

INFOTAINMENT APPS
Infotainment apps, som kan 
tilkøbes, forbedrer oplevelsen  
af bilens opkoblingsmuligheder.
Disse apps kan downloades
i shoppen via infotainment
systemet. Du kan eksempelvis
få en detaljeret vejrudsigt for 
din aktuelle position eller et 
hvilket som helst andet sted  
via vejrappen. Infotainmentapps 
opdateres regelmæssigt, og  
der vil løbende blive tilføjet
flere apps.
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PARAPLYHOLDER
Der sidder en smart holder  
til en !KODA paraply som 

kan tilkøbes til SCALA. 
Paraply holderen er designet 

til at lede vandet fra 
paraplyen væk, så vandet 

ikke ophober sig og kabinen 
ikke bliver våd. 

FREMFÆLDBART RYGLÆN
Bilen kan udstyres med et passagersæde 

ryglæn, der kan klappes ned, giver bilen 
endnu større fleksibilitet og gør det muligt at 
transportere genstande med en usædvanlig 

størrelse.

ANHÆNGERTRÆK
SCALA kan udstyres 

med et klapbart 
anhængertræk med 

elektrisk frigørelse. 
Kontakten er placeret i 

bagagerummet.

BILEN MED 
IQ
SCALA er udstyret med en række Simply Clever-detaljer, som kan 
opfylde alle dine behov. Fra læsning af bagagen eller indklapning af 
anhængertrækket til tilpasning af kabinepladsen for at skabe plads 
til store og små ting – disse gennemtænkte features gør køreturene 
meget nemmere.



EL-BAGKLAP
Hvis udstyret med el-bagklap, kan du åbne og lukke den med 
et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen eller i førerdøren, 
hvilket især er nyttigt i dårligt vejr. Du kan også indstille den 
øverste position for bagklappen, så den passer til dine behov. Der 
er også en knap til lukning af bagklappen direkte på bagklappen.
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SPRINKLERVÆSKEBEHOLDER
Når du påfylder sprinklervæske, vil du aldrig komme til at 
spilde så meget som en dråbe. Væskebeholderen er nemt 
tilgængelig og har en integreret tragt.

ISSKRABER
Isskraberen, som sidder 
i tankklappen, kan også 
bruges til at måle dybden 
på dækmønstret.

OPBEVARINGSRUM I FORDØRENE
I de rummelige opbevaringsrum i fordørene er der en holder til 1,5-liters "aske. Her kan også 
tilkøbes en udtagelig a#aldsbeholder som passer i dørsiden 



21

DU 
BEHØVER 
IKKE AT 
PAKKE LET

Du behøver ikke at overveje nøje, hvad du skal have med på turen. Det rummelige 
bagagerum med en kapacitet på 467 l, der kan udvides til 1.410 l med bagsæderne 
klappet frem, bringer bilen helt i top i klassen. Derudover er der mange muligheder 
for at sikre, at tingene bliver på deres plads, uden at beskadige bilen.

KROGE
De robuste kroge i bagagerummets sider gør det nemmere at 
transportere og sikre poser og tasker.

NETPROGRAM
Ved tilkøb af netprogram er der et vandret placeret 
og to lodret placerede net, som øger fleksibiliteten i 
bagagerummet ved at fastgøre genstande sikkert.





KOMFORT



SÆDEVARME/USB
Når vejret er koldt, vil familie og venner sætte pris på sædevarmen 
som kan tilkøbes, der reguleres med et separat betjeningselement 
på bagsiden af armlænet foran. To USB-C-porte giver mulighed for 
universel opladning af mobiltelefoner er tilkøb.
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Uanset hvad komfort betyder for dig, så finder du det i 
SCALA. Køreturene bliver nemmere takket være detaljer 
som tilslutningsstik og avanceret infotainment med GPS. 
Med andre ord: hidtil uset komfort i klassen.

REJS PÅ 
KOMFORTKLASSE



FARTPILOT
Fartpiloten som bilen kan udstyres med kan foruden at 
opretholde den valgte hastighed give dig mulighed for at øge 
eller reducere hastigheden uden at bruge pedalerne. 

EL-INDFÆLDBARE SIDESPEJLE
Det er muligt at tilkøbe el-indfældbare sidespejle, som 
automatisk klapper ind, når bilen låses, så de er beskyttet 
mod beskadigelse.

KESSY
Hvis bilen er udstyret med KESSY (nøglefrit system til 
oplåsning, start og låsning af bilen) eller med den simplere version 
Easy Start, har den en start-stop-knap på ratstammen.  

PHONE BOX
SCALA har mulighed for en forstørret phone box, der leverer et forstærket signal til dit mobile apparat og samtidig 
oplader din telefon trådløst under kørslen. Dette opbevaringsrum er både let tilgængeligt og passer til apparater med 
større skærmstørrelse. To USB-C-porte i midterkonsollen gør det nemt at tilslutte dine eksterne apparater uden  
behov for dongles eller adaptere.
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VARMEFUNKTIONER  
SCALA kan udstyres med en forrude 
med varme, som hurtigt fjerner frost eller 
dug, samt varmen i multifunktionsrattet
styres via infotainmentsystemet som 
også er muligt at tilkøbe.

ELEKTRISK INDSTILLELIGT 
FØRERSÆDE  
For at du kan sidde perfekt bag rattet,
tilbyder vi dig mulighed for tilkøb af et 
elektrisk indstilleligt førersæde.

!KODA SOUND SYSTEM 
Hvis !KODA Sound System 
tilkøbes kan du nyde en 
helt klar lyd, uanset om 
det gælder musik eller tale, 
via soundsystemet, som 
er udviklet af !KODA til 
SCALA-modellen. Systemet 
omfatter 10 højttalere 
inklusive en centerhøjttaler i 
instrumentpanelet og en
subwoofer i bagagerummet.
Blandt andre funktioner kan
lyden tilpasses efter, hvor
mange personer der er i bilen,
og hvor de sidder, ved hjælp af
pro$lerne Alle, Front og Fører.
Anlægget har en samlet
udgangse#ekt på 405 W.
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ONLINE PERSONALISERING
Du vil især sætte pris på denne funktion som kan tilkøbes til SCALA, hvis din bil bliver benyttet 
af flere chauffører. Du kan indstille din individuelle køreprofil, layoutet på det digitale cockpit eller 
klimaanlægget. Indstillingerne vil blive synkroniseret med din !KODA ID konto. Så næste gang du 
logger ind i din bil efter den har været brugt af en anden, kan du komfortabelt køre videre med dine 
foretrukne indstillinger. Med Online Personalisering kan du indstille dine foretrukne indstillinger, ikke 
kun i din egen bil, men i alle !KODA modeller der understøtter funktionen. 
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Du kan køre ud på nye eventyr med ro i sjælen. Den nye 
SCALA er udstyret med en lang række assistentsystemer, der 
understøtter dig under kørslen og hjælper med parkering og 
endda med at forebygge kollisioner.

VI HOLDER DIN 
RYG FRI

SIDE ASSIST
Bilen kan udstyres med Side Assist som anvender radarsensorer i den bageste stødfanger til overvågning af området bag og ved 
siden af din bil, så systemet kan registrere andre køretøjer og endda mindre synlige objekter som cyklister på en afstand op til 70 m. 
På baggrund af afstanden til biler i nærheden og disse bilers hastighed vurderer systemet, om føreren skal advares.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Denne assistent, som er en 

del af Side Assist-systemet, 
hjælper dig med at bakke ud fra 

en parkeringsbås på en sikker 
måde, hvis udsynet er dårligt. 

Systemet kan endda bremse bilen 
automatisk, hvis det registrerer en 

overhængende fare.

MANØVRERINGSASSISTENT
Ved at anvende sensorerne  

fra Parkeringsassistent som bilen  
kan udstyres med, kan kan dette  

system beskytte mod forhindringer  
inden for bilens kørselsafstand  

(ved hastigheder på op til 10 km/t). 
 Hvis der registreres en forhindring, 
 foretager systemet en katastrofe-
opbremsning – ud fra afstanden til 
forhindringen og bilens hastighed.
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PARKERINGSSENSORER 
Det er nemmere og mere 
sikkert at parkere SCALA  
med parkeringssensorerne som 
bilen kan udstyres med, der er  
der er integreret i den bageste 
og forreste stødfanger.  
De kontrollerer afstanden 
mellem bilen og eventuelle 
forhindringer.

PARKERINGSASSISTENT 
Gør det nemmere at parkere  
på trange steder med parkerings-
assistenten som det er muligt 
at udstyre SCALA med. Den 
vælger automatisk en passende 
parkeringsbås i en række af biler,  
der er parkeret parallelt eller vinkelret.
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FRONTASSISTENT MED FODGÆNGERBESKYTTELSE
Frontassistent-systemet, som gør brug af en radar i kølergrillen, er konstrueret til at overvåge afstanden til det forankørende køretøj 
inklusive katastrofeopbremsningsfunktion. SCALA er udstyret med Frontassistent med udvidet fodgængerbeskyttelse, som advarer 
føreren via akustiske/optiske signaler samt med et moderat bremseryk.
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DYNAMISK FARTPILOT
SCALA kan udstyres med en 
Dynamisk fartpilot som ved 
hjælp af en radar i kølergrillen kan 
systemet, ud over den normale 
fartpilotfunktion, holde en sikker 
afstand til forankørende køretøjer. 
Systemet arbejder op til
en hastighed på 210 km/t.

FJERNLYSASSISTENT
SCALA kan udstyres med en 
fjernlysassistent som automatisk 
skifter mellem nærlys og fjernlys 
og øger dermed komforten og 
sikkerheden under kørslen. 
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VEJBANEASSISTENT 
Du kan overlade opgaven med 
at holde bilen i den korrekte 
vognbane til vejbaneassistenten. 
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SKJULTE 
BODYGUARDS

FRONTAIRBAGS
Hvor frontairbaggen til føreren er 

integreret i rattet, er frontairbaggen i 
passagersiden placeret i instrumentpanelet. 

Forsædepassagerens frontairbag kan 
frakobles, hvis der skal monteres et 

børnesæde på forsædet.

HOVEDAIRBAGS
Efter udløsningen danner 

hovedairbaggene en væg, 
som beskytter føreren og 
forsædepassageren mod 

hovedskader.

I ekstreme situationer, hvor føreren ikke 
aktivt kan påvirke situationens udvikling, 
tager bilens passive sikkerhedssystemer 
over – fx airbaggene. Du kan få op til ni 
airbags i bilen.



S
ik

ke
rh

ed
37

KNÆAIRBAG
Denne airbag, som er placeret under ratstammen, 
beskytter førerens knæ og skinneben.

SIDEAIRBAGS FORAN OG BAG
Det er muligt at tilkøbe ekstra sideairbags til de yderste 
bagsæde passagerer. Sammen med de forreste sideairbags 
beskytter de førerens og de øvrige passagerers bækkenparti  
og brystkasse i tilfælde af en sidekollision.
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Støjsvage, fleksible, pålidelige og 
økonomiske – det kendetegner alle 
motorer til SCALA. 

KRAFTFULDE, 
MEN IKKE 
GRÅDIGE

MOTORER
Motorprogrammet omfatter benzinmotorer med 95 hk,
110 hk og 150 hk med fremragende acceleration og stort
drejningsmoment. Afhængigt af den valgte motor kan man
vælge mellem en 5-trins manuel gearkasse, 6-trins manuel 
gearkasse og en 7-trins DSG automatisk gearkasse.



Interiøret er vist med ekstraudstyr

DRIVING MODE SELECT
SCALA kan udstyres med Driving Mode Select som  aktiveres med 
knappen på midterkonsollen, og man kan vælge mellem indstillingerne 
Eco, Normal, Sport og Individual.
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ACTIVE

ACTIVE-INTERIØR I SORT
Stofindtræk
Standard i Active

SCALA kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.
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ACTIVE-INTERIØR I SORT
Stofindtræk
Standard i Active

GRAINED BLACK-
DEKORELEMENT/SORTE 
DEKORLISTER
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AMBITION-INTERIØR I SORT
Stofindtræk
Standard i Ambition og Tour de France

AMBITION/TOUR DE FRANCE
SCALA kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.



Interiøret er vist med ekstraudstyr
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SILVER HAPTIC-
DEKORELEMNT/SORTE
DEKORLISTER

GRAINED BLACK-
DEKORELEMENT/SORTE 
DEKORLISTER

AMBITION-INTERIØR I SORT
Stofindtræk
Standard i Ambition og Tour de France
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STYLE

STYLE-INTERIØR I SORT 
Sædeindtræk i stof/Suedia
Standard i Style

SCALA kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.



Interiøret er vist med ekstraudstyr
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LATICE GREY- 
DEKORELEMENT/
KOBBERFARVET 
DEKORLISTER

COPPER BRUSHED-
DEKORELEMENT/KROM
DEKORLISTER

STYLE-INTERIØR I SORT 
Sædeindtræk i stof/Suedia
Standard i Style
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DYNAMIC-PAKKE

DYNAMIC-INTERIØR 
Sædeindtræk i stof/Suedia
Ekstraudstyr i Ambition, Tour de France og Style

SCALA kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.
Ekstraudstyr i Ambition, Dynamic og Style.



Interiøret er vist med ekstraudstyr
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BLACK DOTS-DEKORELEMENT/RØDE
DEKORLISTER

SILVER HAPTIC-DEKORELEMENT/SORTE
DEKORLISTER

BLACK DOTS-DEKORELEMENT/KROM
DEKORLISTER

DYNAMIC-INTERIØR 
Sædeindtræk i stof/Suedia
Ekstraudstyr i Ambition, Tour de France og Style
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Ambition, sort (stof)
Standard i Ambition og Tour de France
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SCALA kan fås med følgende sædeindtræk.
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SCALA kan fås i følgende farver.
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FØLGENDE FARVER UDGÅR: 
Quartz Grey metallak 39/21

Titan Blue metallak 47/21





TILBEHØR
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FÆLGE

16" ALARIS sølvmetallic
alufælge

16" stålfælge med TECTON-hjulkapsler

18" BLADE sølvmetallic 
alufælge

18" SIRIUS sølvmetallic
alufælge

18" VEGA sølvmetallic
alufælge

16" ORION sølvmetallic
alufælge

Ovenstående udvalg er ekstraudstyr og tilbydes som tilbehør.

SCALA kan udstyres med følgende fælge:



T
ilb

eh
ør

57

17" PROPUS AERO sorte/sølvfarvede 
alufælge, polerede

17" STRATOS sølvmetallic
alufælge

17" VOLANS sølvmetallic
alufælge

15" stålfælge med HERMES-hjulkapsler 18" VEGA AERO 
sorte/sølvfarvede 
alufælge, polerede
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FREMSTILLET AF 
!KODA, DESIGNET 
AF DIG

Tilbehør er ikke bare modediller. Med !KODA Original Tilbehør® 
kan du omdanne din bil ved at øge den praktiske anvendelighed, 
sikkerheden og anvendelsesformålene og tilpasse bilen meget 
mere til dine egne behov.

TASKEKROG 
til montering på nakkestøtten.

TABLETHOLDER
til montering på nakkestøtten.

TØJBØJLE
til montering på nakkestøtten.

BAGSÆDEBESKYTTELSE
Det praktiske dækken beskytter din bils kabine mod 
snavs og beskadigelse.

SIKKERHEDSSELE TIL HUNDE
Hvis en af dine faste passagerer er en hund, anbefaler vi, at du udstyrer din 
bil med en særlig sikkerhedssele (størrelse S-XL).
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TAGBØJLER
Maks lastevne 75 kg.

CYKELHOLDER TIL ANHÆNGERTRÆK
Passer til to cykler.

SKIHOLDER TIL TAGBØJLER
 

TAGBOKS  
I SORT DESIGN 
380 liter,  
kan rumme op 
til 4%par ski eller 
2%snowboards.
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FOLDBAR BAGAGERUMSMÅTTE
Bagagerumsmåtte der kan foldes ud og dække bagsædet, 
samt foldes ud over bagkofanger.

BAGAGERUMSNET - SORT
Netsystem er med til at sikre løse genstande i bagagerummet.

STOFMÅTTESÆT, 
PRESTIGE – 
KOBBERFARVEDE
Tekstilmåtter i høj 
kvalitet med detaljer i 
kobberfarvet design vil 
på perfekt vis fuldende 
interiøret med copper 
brushed-dekorindlæg.

GUMMIMÅTTESÆT
– RØDE
Gummimåtterne vil 
hjælpe dig med at holde 
bilens kabine ren. De kan
nemt tages ud og tømmes
eller tørres af.
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SPEJLKAPPER I SORT DESIGN
 

PEDALKAPPESÆT, I RUSTFRIT STÅL

BAGAGERUMSMÅTTE
Fremstillet i skridsikkert gummi og passer perfekt i bagagerummet.

DØRTRINSLISTE I ALU LOOK
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DEKORATIVE VENTILHÆTTER
Med ventilhætter udstyret med
!KODA-logoet bliver din bil stilfuld ned til 
mindste detalje.

HJULPLEJE

HJULTASKER
Dette sæt med eksklusive 
hjulovertræk i polyester 
muliggør nem transport og 
håndtering af fælgene.

HJULBOLTSKAPPER
Vores tilbud omfatter dekorative 
hjulboltskapper til fælge med og 
uden låsebolte.

Fælge på biler er som sko. Uanset om ”skoene” på din 
!KODA er stilfulde, sportslige eller rent funktionelle,  
tilbyder vi en lang række genstande, som gør bilens fælge 
endnu mere attraktive og totalt unikke!



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit som muligt. Din ŠKODA hører til 
blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 
24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

!KODA Vejhjælp

Læs mere på skoda.dk

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone 

Reparation på stedet

Bugsering i forbindelse 
med driftsstop

Bugsering i forbindelse 
med trafikskader Uheld i udlandet

Hotel

Alternativ transportBjærgning/fritrækning

Gratis lånebil

Hærværk/tyveri 
(kaskoskader)

HVIS DU KOMMER TIL OS   
KOMMER VI OGSÅ TIL DIG

ŠKODA VEJHJÆLP

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit 
som muligt. Din ŠKODA hører til blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt 
gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

* Gælder ikke Færøerne og Grønland



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Alle priser er inklusive moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift, indeks 2021.

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone 
er der ingen begrænsning. Forsikringen kan kun købes af kunder over 18 år.

Selvrisikoen for:
kunder mellem 18-24 år, er 12.000 kr.
kunder mellem 25-29 år, er 7.000 kr. 
kunder +30 år, er 5.000 kr. 

ŠKODA Forsikring er et produkt af Volkswagen Semler Finans A/S i samarbejde 
med Alm Brand A/S som er medlem af Garantifonden for Skadeforsikring.

Læs mere om vores bilforsikring på vwsf.dk 

med trafikskader

(kaskoskader)

IL OS   
IL DIG

Få de bedste dækninger samt fast lav pris på din bilforsikring
via ŠKODA Forsikring uanset bopæl og anciennitet.

ŠKODA
FORSIKRING

ŠKODA FORSIKRING PRISER:

Kategori   Fører under 25 år Fører over 25 år

<125.000 kr 595 kr. 395 kr.

<225.000 kr 645 kr. 465 kr.

<275.000 kr 695 kr. 495 kr.

<375.000 kr 795 kr. 560 kr.

<475.000 kr 895 kr. 610 kr.

Dine fordele med ŠKODA Forsikring:

Med forsikringen får du bl.a. både 
Ansvars- og Kaskoforsikring. Derudover 
får du en række andre fordele med 
forsikringen, bl.a.:

• Vejhjælp i Danmark og Europa

•  Lånebil så hvis uheldet skulle være ude, 
er du med denne forsikring sikret en 
lånebil, mens din bil bliver repareret. 

•  Udvidet glasforsikring med lav 
selvrisiko

•  Påkørsel af dyr som dækker skader som 
sker i forbindelse med at du påkører et 
dyr, uden at du skal betale selvrisiko for 
reparationen.

•  Udvidet Førerulykkesforsikring eft-
er en eneulykke som bl.a. dækker 
behandlingsudgifter, tabt arbejds-
fortjeneste, svie og smerte, varigt 
mén, erhvervsevnetab og ved dødsfald. 
Dækker dig og din ægtefælle/samlever 
som fører i egen og i lånt bil.

Dine fordele med 
ŠKODA Forsikring:



+ 2 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE150.000 KM

TRYGHEDSAFTALE

Læs mere på skoda.dk

Hvis den normale garanti er livremmen, kan du nu fortsætte 
med seler på. Hos din forhandler kan du nemlig tilkøbe en 
tryghedsaftale med +2 eller +3 års ekstra tryghed oveni den 
2-årige normale fabriksgaranti, når du køber en ny !KODA.

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

FORDELE

Driftssikkerhed og kvalitet via autoriseret 
!KODA-værksted

Service du kan have tillid til udført af  
uddannede !KODA-mekanikere

Ro i sindet selv i udlandet med paneuropæisk 
dækning

Bevis for brugtvognsværdien på bilen



Service- og
reparationsabonnement

3 

SERVICE- OG 

REPARATIONSABONNEMENT

Læs mere på skoda.dk

Med et abonnement, der omfatter både serviceeftersyn og reparation, får du lettere ved at 
overskue dine udgifter til bilen. Du betaler simpelthen et fast beløb én gang om måneden.

 

 

Motor, gearkasse og di"erentiale

Elektronik, computere, instrumenter, etc.

Bremser, inklusive slid

Turbo, udstødning og katalysator

Kobling

Drivaksler, støddæmpere og ophæng

Viskerblade

Pærer

Batteri og generator

Starter

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

HVAD ER DÆKKET AF ET SERVICE- OG 

REPARATIONSABONNEMENT

Service, inklusiv arbejdsløn, reservedele og olie, 
der skal skiftes i forbindelse med !KODAs 
foreskrevne service- og vedligeholdelsesplaner. 
Udbedringer af fejl, som er forårsaget af 
mekaniske svigt og/eller normalt slid på:

HERUDOVER KAN FØLGENDE 

DÆKNINGER TILKØBES:

Sommer– og vinterdæk, erstatningsbil ved 
service, hente–bringeservice, klima- og ekstra 
varmeanlæg, navigation, dvd/tv-system er alle 
optioner, som kan tilkøbes aftalen.

HVAD ER IKKE DÆKKET

Reparationer, som eksempelvis vil være 
omfattet af en normal dansk kaskoforsikring.



HVIS DU HAR NYDT AT LÆSE OM !KODA SCALA     

– SÅ FORESTIL DIG AT KØRE I DEN

RING TIL OS, OG AFTAL TID TIL EN PRØVEKØRSEL

Din !KODA-forhandler 

0
6

/2
0

2
1

Oplysningerne i dette katalog – for så vidt angår konstruktion, tekniske detaljer og udstyr – var gældende på tryktidspunktet. Men det er 
!KODAs politik at indføre løbende forbedringer i produktionen, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til dette katalog. For at få de nyeste 
informationer om produktændringer samt det helt korrekte udstyr, som gælder for det danske marked, beder vi dig kontakte din lokale 
!KODA-forhandler. De viste biler i brochuren kan være monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. 

Ophavsret: Skandinavisk Motor Co. A/S - !KODA har ophavsretten til alt materiale i denne brochure i overensstemmelse med ophavsrets-
lovens regler herom. Materiale i brochuren må ikke kopieres eller gengives, medmindre der er tale om kopiering eller gengivelse til personligt 
brug. Billeder og logoer må ikke bruges i andre brochurer, på sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra 
Skandinavisk Motor Co. A/S. 

www.skoda.dk Tryk: Kailow Graphic A/S, Miljøcertificeret efter ISO 14001

facebook.com/skodadk

skodadanmark

My!KODA app

Nyd følelsen af at have fuld kontrol over din 
bil. Download My!KODA. Så får du adgang 
til alle de nødvendige features, når som helst 
du har behov for dem, hvad enten det er 
køredata, oplysninger om den resterende 
rækkevidde, eller du skal planlægge en rute, 
eller du har behov for at vide, hvor din bil sidst 
blev parkeret.


