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Nové prvky Simply Clever doplňují typickou nabídku
› ŠKODA rozšiřuje nabídku Simply Clever prvků, typických pro značku ŠKODA, v kompaktní třídě
› Na přání dostupné elektricky ovládané páté dveře usnadňují přístup do velkého zavazadlového
prostoru
› ŠKODA SCALA nabízí jako první model ve své třídě mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné
tažné zařízení
Mladá Boleslav/Tel Aviv, 6. prosince 2018 – Vůz ŠKODA má vždy na palubě mnoho prvků Simply
Clever. ŠKODA je známá jednoduše chytrými řešeními, kterými usnadňuje zákazníkům každodenní
používání vozu ŠKODA. Velké množství Simply Clever prvků nabízí i nový vůz ŠKODA SCALA.
Mezi ně patří nejen klasické prvky jako například držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku
na straně řidiče, schránka s deštníkem ve dveřích řidiče nebo škrabka na led ve víčku palivové nádrže
s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik.
ŠKODA SCALA je jako první model ve své třídě na přání vybavena elektricky ovládanými pátými dveřmi,
které se díky zabudované funkci Tip-To-Close otevírají a zavírají stisknutím tlačítka. Kromě toho se zavírají
lehkým zatažením otevřeného víka a ulehčují tak použití velkého zavazadlového prostoru, který může být
na přání vybaven odkládacími sítěmi, mezipodlahou v zavazadlovém prostoru s cargo elementy a dělicí sítí
v zavazadlovém prostoru. Novým prvkem ve třídě kompaktních vozů je také mechanicky sklopné, elektricky
odjistitelné tažné zařízení, které se vyklopí po stisknutí tlačítka v zavazadlovém prostoru.
Vybrané prvky Simply Clever
› Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla
› Ochrana proti natankování nesprávného paliva
› Škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik
› Dva USB konektory vpředu a vzadu
› Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče
› Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce
› Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel
› Sklopná středová loketní opěra vzadu s držáky nápojů
› Pohotovostní poloha bezpečnostního pásu na zadních sedadlech
› Schránka na brýle
› Držák na multimediální přístroje (včetně slotu na klíče a mince)
› Schránka na deštník ve dveřích řidiče (včetně deštníku)
› Odkládací síťové kapsy na vnitřní straně předních sedadel
› Držák reflexní vesty ve všech dveřích
› Odpadkový koš ve výplni dveří
› Háčky na sloupku B
› Cargo elementy pod podlahou zavazadlového prostoru
› Síť na krytu zavazadlového prostoru
› Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close
› Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení
› Háčky na zavěšení tašek v zavazadlovém prostoru
› Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
› Síťový program
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Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru
Dělicí síť v zavazadlovém prostoru
Kryt zavazadlového prostoru v poloze za opěrou zadních sedadel
TopTether
Držák nápojů vpředu se systémem Easy Open
Držák 0,5l lahví ve schránce zadních dveří
Držák lahví o objemu 1,5 l v předních dveřích
Držák karet v Jumbo Boxu

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 326 811 731
hermann.prax@skoda-auto.cz
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/skoda.cz

/skodacr

Pavel Jína
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

/SKODACeskarepublika

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu https://twitter.com/skodaautonews
Veškeré informace k vozu ŠKODA SCALA získáte pod hashtagem #SkodaScala

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení
mobility“.
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