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AȘTEPTAŢI-VĂ LA UN SINGUR LUCRU:
LA TOTUL!
ŠKODA RAPID este un automobil care nu are nevoie de
etichete. Mașina aceasta arată ca un model compact stilat și
a fost reinterpretată cu elemente cristaline rafinate, în spiritul
limbajului de design al mărcii ŠKODA. La interior, dă senzaţia
că vă aflaţi într-un automobil dintr-o clasă auto superioară. Cu
sisteme de siguranţă și conectivitate de ultimă oră, modelul
dispune de tehnologie avansată, care lucrează din culise,
pentru ca fiecare călătorie pe care o parcurgeţi să devină mai
confortabilă și mai relaxată. Oricare v-ar fi așteptările: a sosit
vremea să vă fie depășite.
RAPID este încă un exemplu pentru pasiunea noastră de a
fabrica automobile cu un design frumos, care să aducă la fel de
multă bucurie în călătorii, ca pe vremea începuturilor noastre.
Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

DESIGNUL
EXTERIOR
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Stil mereu
în vogă

Profilul
Datorită montanţilor B negri, suprafaţa vitrată
a geamurilor laterale pare uniformă și sugerează
spaţiul interior generos. Geamurile cu tentă
închisă SunSet subliniază eleganţa modelului
RAPID și protejează pasagerii din spate de soare.

Exteriorul modelului RAPID este marcat de linii
tăioase, forme angulare și de trăsături dinamice.
Este un model care iese în evidenţă, are un design
mai atractiv decât multe alte modele din clasele
superioare: este pur și simplu un automobil frumos.

Secţiunea frontală
Grila radiatorului este integrată
cursiv între faruri. Grila lată a
prizelor de aer, cu proiectoare
de ceață integrate și bandoul
cromat evidenţiat, conferă
secţiunii frontale o alură
aparte. Pachetul de dotare
superior include farurile bixenon cu lumini de zi cu LED.

BLOCURILE
OPTICE SPATE CU LED
RAPID dispune de blocuri
optice spate cu LED.
Familiara formă C a luminilor
este caracteristică tuturor
modelelor ŠKODA.

Design

Design

OGLINZILE EXTERIOARE
Luminile de semnalizare
integrate în carcasele oglinzilor
exterioare sunt un detaliu
atractiv și totodată funcţional.

DESIGNUL
INTERIOR

13

12

Nu veţi mai avea chef
să coborâţi din mașină
Înainte de a fi impresionat de spaţiul generos de la
interiorul modelului RAPID, veţi observa cât de elegant au
fost dispuse toate elementele la interior. Indiferent de ceea
ce se va întâmpla pe șosea, dumneavoastră veţi beneficia
de confortul plăcut al interiorului.

BORDUL
Forma urmează funcţia. Panoul de
instrumente stilat permite citirea clară a
informaţiilor. Toate comenzile de pe bordul
elegant și de pe portiera șoferului sunt la
îndemână și au un aranjament practic.

SPAȚIU GENEROS
În spate, spaţiul de la nivelul genunchilor
și al capului poziţionează acest model în
vârful clasei sale. Scaunele laterale din
spate au o formă anatomică, pentru a
oferi confort maxim.

Design

Design

ILUMINAREA AMBIENTALĂ
Cu iluminarea ambientală,
inclusiv iluminarea mânerelor portierelor,
interiorul va fi și mai confortabil,
cu o ambianţă mai plăcută.

conectivitate
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Păstraţi legătura,
cu ŠKODA CONNECT

INFORMAŢII ONLINE
DIN TRAFIC
Mereu pe cel mai bun drum:
informaţiile actualizate
vă oferă posibilitatea de
a organiza optim fiecare
călătorie. De asemenea,
puteţi reacţiona la schimbări,
ca de exemplu la porţiunile
de drum în lucru, la accidente
sau blocajele din trafic.

Poziţia de parcare
Vedeţi locul în care este parcată mașina în
parcările mari. Adresa, ora și data parcării vor
fi afișate pe telefonul dumneavoastră mobil.

Veţi fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veţi avea acces la
distracţie și informaţii, dar și la asistenţă, dacă este nevoie.
ŠKODA CONNECT este poarta dumneavoastră spre un univers
cu posibilităţi nelimitate de comunicare.

Staţii de alimentare
Puteţi afla distanța faţă
de cea mai apropiată
staţie de alimentare,
tipul staţiei și preţurile
actuale la combustibil.
Aceste informaţii sunt
afișate în timp real. Tipul
de combustibil cu care
funcţionează automobilul
este selectat și afișat
automat.

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment
Online furnizează informaţii în timp real către funcţia de
navigaţie, iar serviciul Care Connect este orientat spre
asistenţă și siguranţă, permiţând accesul și controlul de la
distanţă al automobilului. Oferă, de asemenea, un serviciu de
asistenţă pentru situaţiile în care aceasta este necesară.

Date despre călătorii
Salvează informaţiile despre călătoriile
dumneavoastră, precum consumul mediu, viteza
medie, distanța și durata călătoriei. Puteţi accesa
astfel datele dumneavoastră personale privind
călătoriile, precum și o vedere de ansamblu a
tuturor călătoriilor dumneavoastră.

Meteo
Obţineţi cel mai actual
buletin meteo pentru
zona în care vă aflaţi,
pentru destinaţie sau
pentru orice altă zonă,
cu previziuni detaliate,
inclusiv predicţii pentru
precipitaţii și avertizări.

Conectivitate

Conectivitate

Apel de urgenţă
Sistemele de conectivitate ale
modelului RAPID includ și o linie de
urgenţe. Acest sistem pentru situaţii
de urgență poate fi activat apăsând
butonul roșu aflat pe plafon. În cazul
unei coliziuni, apelul de urgenţă este
iniţiat automat.
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RĂMÂNEŢI
PE RECEPŢIE!

SmartLink+
Cu sistemul SmartLink+ (pachet ŠKODA pentru
conectivitate, care suportă MirrorLink®, Apple CarPlay
și Android Auto), sistemul de infotainment al mașinii îi
permite șoferului să folosească în siguranţă telefonul, în
timp ce conduce. În plus, toate aplicaţiile instalate și care
au certificare pentru utilizarea în siguranţă la bordul mașinii
sunt compatibile cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android
Auto. Sistemul SmartLink+ include și funcția SmartGate. Cu
aceasta puteţi să vă conectaţi smartphone-ul la automobil
prin WiFi, pentru a accesa date interesante despre călătoriile
dumneavoastră, precum eficienţa călătoriei, caracteristicile
dinamice sau informaţii privind lucrările de service.*

Automobilul dumneavoastră este centrala
dumneavoastră de comunicare. Sistemele de
infotainment oferă conectivitate la nivel de vârf,
astfel încât să puteţi beneficia și la drum de
funcţiile dispozitivelor dumneavoastră mobile.

AMUNDSEN
Sistemul de navigaţie Amundsen, controlat prin intermediul
touchscreen-ului de 6,5", are două slot-uri pentru carduri SD și un card
SD cu hărţi preinstalate. Este, de asemenea, echipat cu intrări USB/
Aux-in și cu toate funcţiile standard specifice unui sistem radio de top,
inclusiv sistemul de sunet ŠKODA Surround și Bluetooth. Dispozitivele
pot fi chiar utilizate pentru a controla meniul mașinii. SmartLink+ și DAB
(recepţia audio digitală) sunt oferite ca dotări opţionale.

ŠKODA Surround
Transformaţi-vă automobilul într-o sală de
concerte. Dezvoltat în colaborare cu o marcă
de sisteme audio de renume, sistemul ŠKODA
Surround dispune de șase difuzoare. Softul special
poate crea adiţional două difuzoare virtuale în faţă
și în spate. Sistemul are, de asemenea, capacitatea
de a crea un impresionant subwoofer virtual.

* Vizitaţi pagina noastră
web pentru termenii de
utilizare și compatibilitatea
sistemelor SmartLink+.

Conectivitate

Conectivitate

MyŠKODA APP
Faceţi cunoștinţă cu Paul,
asistentul interactiv al
aplicaţiei My ŠKODA
(momentan disponibil
în România doar pentru iOS), care vă
poate fi de folos în diferite situaţii de
zi cu zi. De exemplu, îl puteţi utiliza
pentru a accesa informaţii despre mașina
dumneavoastră sau pentru a vă oferi o
descriere completă a comenzilor, sau a
semnificaţiei martorilor de la bord, etc.
De asemenea, Paul vă poate monitoriza
agenda, dacă doriţi acest lucru. Astfel,
nu veţi uita nicio întâlnire, iar asistentul
dumneavoastră vă va recomanda cum să
ajungeţi mai bine la locul întâlnirii.

SIMPLY
CLEVER
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SUPORTUL PENTRU BILETE
Când aveţi nevoie să puneţi un bilet
de parcare într-un loc vizibil, aveţi la
dispoziţie o soluţie simplă. Mașina
este echipată cu un suport pentru
bilete, aflat sub parbriz.
RACLETA PENTRU GHEAŢĂ
Racleta verde pentru gheaţă, poziţionată în
clapeta rezervorului de combustibil, este la
îndemână când aveţi nevoie de ea și puteţi
să o puneţi la loc chiar dacă este udă.

Simply Clever

Numeroasele mici funcţii și dotări inteligente de
la interiorul modelului RAPID adaugă și mai multă
versatilitate automobilului, transformând fiecare
călătorie într-o aventură ingenioasă.

COTIERA
Cotiera din faţă ascunde un
spaţiu de depozitare practic,
pentru obiectele mai mici.

SPAŢIUL PENTRU UMBRELĂ
Sub scaunul pasagerului din
faţă se află o cutie cu o umbrelă
originală ŠKODA.

COTIERA DIN SPATE
Cotiera din spate cu suportul integrat
pentru două băuturi le oferă pasagerilor
din spate posibilitatea de a se bucura de
călătorii, savurând ceva bun de băut.

SPAŢIU PENTRU VESTA REFLECTORIZANTĂ
Sub scaunul șoferului se găsește un spaţiu
special, destinat vestei reflectorizante, astfel
încât aceasta să vă fie mereu rapid la îndemână.

Simply Clever

Interiorul vă rezervă
o sumedenie de surprize
foarte plăcute
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Spaţiu amplificat
Portbagajul modelului RAPID este surprinzător de mare și
totodată, surprinzător de flexibil. Există numeroase opţiuni
de rabatare, extindere, pliere și agăţare, astfel încât mașina
să se adapteze perfect nevoilor dumneavoastră.

CAPACITATEA
Capacitatea portbagajului, de 550 de litri,
respectiv de 1.490 de litri, disponibilă cu
scaunele spate rabatate, poziţionează
acest model în vârful clasei sale. Dacă
este necesar, puteţi rabata unul sau două
spătare, pentru a obţine un spaţiu și mai
mare și pentru a dispune, de asemenea,
de loc de șezut în spate.

COVORAȘUL
CU DOUĂ FEŢE
Puteţi folosi covorașul
cu două feţe cu partea
textilă în sus, dacă nu
transportaţi lucruri care ar
putea murdări mașina. Iar
când aveţi ceva murdar de
transportat, trebuie doar
să întoarceţi covorașul cu
partea cauciucată în sus.

Simply Clever

Simply Clever

SETUL DE PLASE
Setul de plase previne
mișcarea obiectelor prin
portbagaj și vă permite
să vedeţi imediat unde
anume se află lucrurile
dumneavoastră.
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COnFORTul
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RELAXAŢI-VĂ
Plăcerea condusului nu înseamnă doar viteze mari.
Ci, înseamnă și micile detalii care sporesc considerabil
confortul. Zi de zi.

VOLANUL
Volanul multifuncţional îmbrăcat
în piele vă permite să controlaţi
sistemul radio și telefonul.

AJUSTAREA ELECTRICĂ
A GEAMURILOR ȘI OGLINZILOR
Butoanele pentru geamurile faţă și spate cu
acţionare electrică și cele pentru ajustarea
oglinzilor exterioare sunt poziţionate
convenabil pe panoul portierelor.

SCAUNELE ÎNCĂLZITE
Când afară este rece, prietenii și familia vor
aprecia funcţia de încălzire a scaunelor din
spate. Încălzirea poate fi reglată cu ajutorul
butoanelor separate, de pe partea din spate
a cotierei dintre scaunele frontale.

Confort

Confort

TEMPOMAT
Tempomatul menţine viteza selectată de
către șofer și vă permite să creșteţi sau să
reduceţi viteza fără a utiliza pedalele.

Siguranță
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Siguranţa nu poate fi niciodată prea ridicată. De aceea,
RAPID este echipat cu numeroase sisteme de siguranţă și
de asistenţă care vă oferă un plus de protecţie la drum.

Siguranţă

CAMERA RETROVIZOARE
REAR VIEW
Aflată în mânerul celei de-a cincea uși,
această cameră video monitorizează spaţiul
din spatele mașinii și indică traiectoria de
deplasare în funcţie de lăţimea mașinii.
Sistemul de spălare integrat optimizează
funcţionalitatea camerei.

FRONT ASSIST
Folosind radarul din bara de protecţie frontală,
Front Assistant monitorizează distanţa faţă
de autovehiculul din faţă și răspunde cu un
semnal audio/vizual, folosind Maxi DOT pentru
a avertiza cu privire la riscul de coliziune. În
cazul în care șoferul nu reacţionează, sistemul
iniţiază frânarea în vederea minimizării unui
posibil impact.

AIRBAG-URILE
Alături de airbag-urile
frontale și airbag‑urile
laterale frontale,
airbag‑urile pentru
cap, care "construiesc"
un perete când sunt
activate, protejează
pasagerii din faţă și din
spate de eventuale răniri
la nivelul capului.

Siguranţă

SIGURANŢA
ESTE OBLIGATORIE

DETECTOR
OBOSEALĂ ȘOFER
Detectorul de oboseală
analizează datele
provenite de la senzorii
direcţiei servo-asistate,
pentru a identifica
comportamentul care
indică oboseala șoferului.
În astfel de cazuri,
Maxi DOT afișează
avertizări pentru șofer,
recomandându-i să facă
o pauză.

PERFORMANȚE
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ECHILIBRAREA
PUTERII
Performanţele convingătoare sunt cele care nu vă lipsesc
niciodată de putere în momentele în care aceasta vă este
necesară. Gama de motoare puternice și totodată economice
va satisface așteptările variatelor tipuri de șoferi.

TRANSMISII
Dacă preferaţi însă să vă bucuraţi de putere
absolută și de confort absolut, vă este oferită
transmisia automată DSG cu dublu ambreiaj și 7
trepte de viteză. Cei cărora le place să conducă
mașina cu o transmisie manuală, le oferim motoare
cu transmisie manuală cu 5 sau 6 trepte de viteză,
care permit schimbarea precisă a treptelor,
datorită curselor scurte ale schimbătorului.

START-STOP
Acest sistem economisește
combustibil oprind automat motorul
la ralanti, de exemplu atunci când
așteptaţi la semafor sau când vă
deplasaţi foarte încet în ambuteiaje.
Când apăsaţi ambreiajul, motorul
pornește din nou automat. Și funcţia
de recuperare a energiei de frânare
contribuie la reducerea sarcinii
exercitate asupra motorului și la
funcţionarea economică. Sistemul
acesta permite utilizarea eficientă a
energiei cinetice a mașinii pentru a
reîncărca bateria.

Performanţe

Performanţe

MOTOARELE PE BENZINĂ
Toate motoarele pe benzină
dispun de tehnologia TSI, având
astfel un caracter deosebit de
dinamic. Puteţi alege dintre
versiunile de putere de 70 kW,
81 kW și 92 kW.

PERSONALIZARE
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active

ambition

Dotarea standard a liniei de echipare Active include
oglinzile exterioare și mânerele exterioare ale portierelor
negre, geamuri cu tentă închisă, blocurile optice spate
închise la culoare, închiderea centralizată, geamurile faţă
cu acţionare electrică și multe altele.

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Tapiţerie textilă

Dotările standard ale liniei de echipare Ambition includ oglinzile
exterioare (ajustabile electric și încălzite) și mânerele ușilor vopsite în
culoarea caroseriei, farurile cu lumini de zi cu LED, închidere centralizată
cu telecomandă, sistem manual de aer condiţionat, ajustarea pe înălţime
a scaunului șoferului, o umbrelă sub scaunul pasagerului din faţă, un
compartiment pentru ochelarii de soare și multe altele.

INTERIOR AMBITION ALBASTRU
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapiţerie textilă

INTERIOR AMBITION ALBASTRU
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Cool Brushed
Tapiţerie textilă bej/piele

Personalizare

Personalizare

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Tapiţerie textilă
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STYLE

Printre dotările standard ale versiunii de echipare Style se numără
bandoul cromat de pe bara de protecţie din faţă, elementele
decorative cromate de la interior, pachetul sumar de piele (volanul,
nuca și manșonul schimbătorului, levierul frânei de mână), geamurile
faţă și spate acţionate electric, Maxi DOT, sistemul radio Blues și
multe altele.

DYNAMIC

Interiorul Dynamic, disponibil pentru
versiunile Ambition și Style, include scaunele
sport, pachetul sumar de piele și pedalierul
rafinat, cu clapete din oţel inoxidabil.

INTERIOR DYNAMIC
Decor Piano negru
Decor Dark Brushed (opţional)
Scaune sport

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Piano negru
Tapiţerie textilă

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Piano negru
Tapiţerie textilă/piele (opţional)

Personalizare

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Piano negru
Tapiţerie textilă/piele (opţional)

Personalizare

INTERIOR DYNAMIC
Decor Piano negru
Decor Dark Brushed (opţional)
Scaune sport

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Piano negru
Tapiţerie textilă
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* Dotare opţională

tapiţerii

Dynamic (scaune sport, textil negru) – Ambition*, Style*

Personalizare

Style bej (textil bej-negru)

Ambition negru (textil)

Ambition/Style albastru (textil)

Personalizare

Negru (textil/piele) – Ambition*, Style*

Style negru (textil)

Bej (textil/piele) – Style*

Active negru (textil)

Verde Rallye metalizat

Albastru Denim METALIZAT

ARGINTIU BRILLANT metalizat

energy blue uni

Albastru Race METALIZAT

BEJ CAPPUCCINO metalizat

Gri Quartz metalizat

Maro Maple metalizat

Negru Magic METALIZAT

Personalizare
Roșu Corrida uni

ALB LASER UNI

Moon white metalizat

Personalizare

ROȘu VELVET METALIZAT

ALB CANDY UNI

Culori
exterioare
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Jante de 14" din oţel cu capace FLAIR

Jante de 15" din oţel cu capace COSTA

Jante de 15" din oţel cu capace
DENTRO

Jante de 15" MATONE din aliaj ușor

Jante negre de 16" VIGO din aliaj ușor

Jante negre gloss de 17" SAVIO din aliaj
ușor*

Jante negre de 15" MATONE din aliaj
ușor

Jante de 15" MATO din aliaj ușor

Jante de 16" EVORA din aliaj ușor

Jante argintii de 16" VIGO din aliaj ușor

Jante de 17" CAMELOT din aliaj ușor

Jante negre polișate de 17" BLADE din
aliaj ușor*

* Disponibil exclusiv ca parte a pachetului Emotion.

Jante de 17" TRIUS din aliaj ușor

Personalizare

Personalizare

JANTE

ACCESorii
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SCOATEŢI-VĂ MAȘINA
LA CUMPĂRĂTURI
Fiecare RAPID poate fi diferit. Accesoriile Originale
ŠKODA vă pot transforma automobilul, amplificându-i
caracterul practic, siguranţa și posibilităţile de utilizare,
în funcţie de planurile dumneavoastră.

PLASA DE SUB PANOUL DE
ACOPERIRE A PORTBAGAJULUI
Plasa de sub panoul care acoperă
portbagajul este locul potrivit
pentru o umbrelă, de exemplu,
sau pentru orice altceva doriţi să
separaţi de lucrurile din portbagaj.
GRILAJUL DE SEPARARE
A SPAŢIULUI DESTINAT PASAGERILOR
Dacă unul dintre pasageri este... un câine de talie
mare, vă recomandăm să vă echipaţi mașina cu un
grilaj care să separe spaţiul destinat pasagerilor de
portbagajul în care astfel vă puteţi transporta în
siguranţă prietenul canin.

CARCASELE DECORATIVE PENTRU
OGLINZILE EXTERIOARE
Automobilul dumneavoastră poate
fi și mai atractiv, cu carcasele
decorative cu aspect de carbon
pentru oglinzile exterioare.

APĂRĂTOARE NOROI
Apărătoarele de noroi,
faţă și spate, protejează
șasiul de noroi și pietre.

SETUL DE PLASE
Setul de plase roșii este un accesoriu
foarte practic și totodată șic. Acesta
va preveni mișcarea nedorită a
obiectelor în portbagaj.

TAVA DIN PLASTIC PENTRU PORTBAGAJ
Dacă trebuie să transportaţi des obiecte care ar putea murdări
portbagajul, atunci tava din plastic, care poate fi scoasă și spălată cu
ușurinţă, este soluţia perfectă pentru dumneavoastră. Aceasta are
marginea înălţată și un separator din aluminiu, care vă permite să
divizaţi tava după cum aveţi nevoie.

Accesorii

Accesorii

CAPACELE
DECORATIVE
PENTRU VENTILE
Cu capacele cu
emblema ŠKODA
pentru ventilele
roţilor, mașina
dumneavoastră
va avea un aspect
rafinat, până la
ultimul detaliu.
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Notă privind imaginile:
Imaginile din acest catalog (această broșură) sunt utilizate
exclusiv în scopuri ilustrative și nu fac parte din niciun contract
și nu reprezintă nicio garanție. Automobilele de prezentare din
faza de prevânzare și anumite ilustraţii, dotări, detalii, elemente
și caracteristici pot să fie diferite la modelul din producţia de
serie și în anumite ţări.
Pentru detalii exacte privind configuraţia a dotărilor, detaliilor,
elementelor și caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai
apropiat distribuitor ŠKODA.
AplicAţia MyŠKODA
Beneficiaţi de propriu dumneavoastră
însoţitor la drum. Descărcaţi MyŠKODA cu
asistentul interactiv PAUL, care are rolul de
a vă ajuta zi de zi, monitorizând maşina şi
administrându-vă agenda.

Aplicaţia ŠKODA Connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CI TIŢI
DESPRE ACEASTĂ MAȘINĂ ,
― IMAG INAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA
SĂ O CONDUCEŢI
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CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE TEST.

Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

