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Byť sebavedomý nemusí znamenať správať sa výnimočne. Skôr to znamená konať prirodzene 
aj vo výnimočných podmienkach, či už budú vychádzať z vášho životného štýlu alebo vás 
prekvapia. A na to potrebujete vozidlo, ktoré bude rovnako sebavedomé a akčné ako vy.

So svojimi ochrannými prvkami dáva Rapid Spaceback ScoutLine okamžite najavo nebojácny 
charakter. S plastovými lemami a spojlermi je pripravený odolávať náladám prírody aj 
neočakávaným situáciám, ktoré môžu kedykoľvek nastať.

Popri drsnom exteriéri, ktorý mu dodáva ŠKODA Originálne príslušenstvo, je tu aj iná tvár.  
Ako vozidlo značky ŠKODA vám ponúka množstvo prvkov Simply Clever na zvýšenie praktickosti 
a komfortu. Napríklad so súpravou sietí v batožinovom priestore môžete spoľahlivo zaistiť váš 
náklad.

Prichádza vozidlo, ktoré spája drsný výraz a pohodlie.

Vaša nová ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine.





Výbava ScoutLine  z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva dáva 
vozidlu Rapid Spaceback tvrdší výraz. Zároveň chráni karosériu za 
extrémnejších jazdných podmienok pred odletujúcimi kamienkami. 
K výbave ScoutLine patrí spojler predného nárazníka, plastové 
lemy predných a zadných blatníkov, spojler zadného nárazníka 
s difúzorom a plastové lemy prahov. 

UŽ ŽIADNE VÝHOVORKY  
NA POČASIE





Predný nadstavbový dielec s dvojitým exkluzívnym lakovaním  

v štruktúrovanej čiernej matnej farbe a v reflexnej striebornej farbe.



Nadstavbový dielec prahu v štruktúrovanej čiernej 

matnej farbe.

Predné a zadné lemy blatníkov 

v štruktúrovanej čiernej matnej 

farbe.

Zadný nadstavbový dielec v štruktúrovanej 

čiernej matnej farbe s integrovaným difúzorom 

v reflexnej striebornej farbe.



Výnimočné vozidlo potrebuje aj výnimočné kolesá. Preto výbavu ScoutLine 
kombinujeme so zliatinovými diskami z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva.

Tieto disky sú názorným príkladom spojenia kvality, funkčnosti a estetiky. Prechádzajú 
všetkými skúškami ako disky pre sériovú produkciu a tým je zaistená ich vysoká kvalita 
a bezpečnosť v prevádzke. V rámci vývoja a skúšok sú zohľadnené všetky vplyvy, ktoré 
môžu nastať pri prevádzke vozidla vrátane krajných situácií.

Zliatinový disk Camelot  7,0J x 17"
na pneumatiky  215/40 R17
V striebornej farbe, brúsené (5JA 071 497A 8Z8)
Cena: 152,82€

Zliatinový disk Rock 7,0J x 16"
na pneumatiky  215/45 R16 
V striebornej farbe (6V0 071 496C 8Z8)
Cena: 144,19€





Uzamykateľný box na lyže 
a na snoubordy
Kapacita až 5 párov lyží alebo  

4 snoubordy, objem 380 litrov,

úspešne absolvoval City Crash 

test. K dispozícii v troch farebných 

variantoch.

STREŠNÉ NOSIČE, DRŽIAKY A BOXY

Keď si zaobstaráte základný strešný nosič z ponuky 

ŠKODA Originálneho príslušenstva, vaše vozidlo odvezie 

takmer čokoľvek. Na základný strešný nosič možno totiž 

ľahko namontovať ďalšie strešné systémy a nosiče, ako 

napríklad držiaky bicyklov, držiaky či box na lyže a na 

snoubordy, batožinový kôš a pod.

Základný strešný nosič rozmerovo a tvarovo dokonale 

zodpovedá modelu Rapid. Stopercentná kompatibilita 

produktu s vozidlom vylučuje problémy s inštaláciou 

alebo pri používaní. Vyhnete sa aj prípadným 

bezpečnostným rizikám, ktoré môžu nastať pri používaní 

neoriginálneho príslušenstva.

Nosiče prechádzajú mnohými náročnými testami. 

V rôznych podmienkach sa overuje napríklad ich 

odolnosť proti korózii, nosnosť, pevnosť alebo životnosť; 

overuje sa tiež následná vodotesnosť vozidla po 

inštalácii nosiča.

Počas tzv. City Crash testu musí nosič zaťažený váhou 

90 kg zostať na karosérii aj pri preťažení cca 12 G 

trvajúcom 50 milisekúnd (simulácia nárazu).

Mapa simulácie napätia  
vyvolaného utiahnutím  
strešného nosiča.

V bielej farbe

(5L6 071 175B)

Cena: 372,00€

V čiernej farbe

(5L6 071 175A)

Cena: 372,00€



Uzamykateľný nosič bicykla  
s hliníkovým profilom

Nosič sa skladá z aerodynamicky tvarovaného 

hliníkového profilu a z držiaka z matne 

chrómovanej ocele. Jednoduchá montáž 

na priečniky, vlastná hmotnosť cca 3,2 kg, 

nosnosť až 20 kg. Overený testom City Crash.

(3T0 071 128B)

Cena: 100,32€

Bez zobrazenia:

Uzamykateľný nosič bicykla  s oceľovým profilom  

(3T0 071 128)

Cena: 59,77€

Uzamykateľný nosič lyží alebo 
snoubordov s hliníkovým profilom

Kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy.

Vďaka širokým otváracím tlačidlám možno držiak 

lyží obsluhovať aj v hrubých rukaviciach.

Funkcia výsuvu uľahčuje nakladanie a vykladanie.

Je vhodný aj na prepravu wakeboardu.

Bez zobrazenia:

Uzamykateľný nosič lyží alebo 

snoubordov s oceľovým profilom

(LBT 071 027)

Cena: 97,62€

Uzamykateľný box  
na lyže a na snoubordy

V striebornej farbe 

(5L6 071 175)

Cena: 372,00€

Batožinový kôš
Dodáva sa vrátane upínacej siete a popruhov.

(LBT 009 006)

Cena:  325,20€

Mapa simulácie napätia  
vyvolaného utiahnutím  
strešného nosiča.



Kryty pedálov z ušľachtilej ocele 
Automatická prevodovka (5E1 064 205), cena: 68,42€

manuálna prevodovka (5E1 064 200), cena: 57,46€

Sieťový program 
V červené farbe (5JJ 065 110), cena: 24,77€ 

v čiernej (5JJ 065 110C), cena: 23,90€

Plastová vaňa
(5JJ 061 162)

Cena: 99,29€

Svoje vozidlo môžete navyše vybaviť aj ďalšími doplnkami zo sortimentu ŠKODA
Originálneho príslušenstva a prispôsobiť ho tak svojim želaniam a nárokom. 
Bližšie informácie o kompletnej ponuke príslušenstva na vozidlá Rapid 
Spaceback dostanete u všetkých autorizovaných partnerov ŠKODA.



Vak na lyže 
(DMA 600 004A)

Cena: 110,54€

Gumový koberec cez tunel
(5JA 061 580)

Cena: 7,31€

Gumové koberce 
(5JB 061 550) 

Cena: 30,48€





TERAz TO UŽ NEmUSíTE bRAť 
OSObNE, KEď SA mATKA 
PRíRODA SPRáVA NEVľúDNE
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Spoločnosť ŠKODA AUTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálnej možnej miere šetrné k životnému 
prostrediu vo všetkých fázach svojho životného cyklu. Hlavný dôraz kladieme na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA vyrábame progresívnymi 
technológiami v moderných výrobných prevádzkach spĺňajúcich najprísnejšie kritériá. Na antikoróznu ochranu lakovaných častí vozidla sa používa výhradne 
bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby. 
Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie, a tak motory, ktoré ponúkame, spĺňajú aktuálne emisné predpisy. Všetky 
produkty ŠKODA AUTO spĺňajú zákony a predpisy na ochranu pôdy a vody. Výsledkom týchto aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen požiadavkám 
z oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj z oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť ŠKODA AUTO tak prispieva k zachovaniu čistého 
životného prostredia pri súčasnom zaistení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Ekologické logo vyjadruje vedomie zodpovednosti a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a k prírode.   

V tomto katalógu sú zobrazené modely s voliteľnou či s príplatkovou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, 
vybavení, materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania katalógu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predošlého oznámenia. Údaje 
uvedené v tomto katalógu sú teda len orientačné. Vzhľadom na obmedzené technické možnosti procesu tlače sa farby zobrazené v tomto katalógu môžu mierne líšiť od skutočných 
odtieňov laku alebo iných materiálov. Najnovšie informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích lehotách a o termínoch si, prosím, overte u svojho  
predajcu vozidiel ŠKODA. Svoje vozidlo si môžete zostaviť pomocou konfigurátora na www.skoda-auto.sk. Tento katalóg bol vytlačený na papieri vyrobenom z buničiny bielenej bez 
použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

www.skoda-auto.sk 

Váš autorizovaný partner ŠKODA: 

Získajte viac informácií a dohodnite si skúšobnú jazdu:

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Servis na pomoc 
pri vašich cestách. 

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manuál na prístup 
ku kompletnému manuálu 
vášho vozidla.


