
 

Informácie o spotrebe paliva a o emisii CO2 podľa smernice 1999/94/EG v zmysle nariadenia vlády SR č.384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2. 

Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov (1999/100/EG). Hodnota sa vzťahuje na plne vybavené vozidlo aj s vodičom. Údaje sa nevzťahujú na jedno vozidlo a nie sú súčasťou 

ponuky, ale slúžia na účely porovnávania medzi rôznymi typmi vozidiel.  

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti 

automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne 

otepľovanie. 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

ŠKODA SCALA AMBITION 

1,0TSI 81kW/110k 6°MP 
 

Cena základného modelu Scala Ambition od 18 510 € 
 

Základná výbava   
ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, 
TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill  

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového 
brzdenia a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov) 

Interiér Ambition, EASY LIGHT ASSIST – svetelný senzor  Komfortné telefonovanie s Bluetooth 

JUMBO-BOX – lakťová opierka, Predné hmlové svetlomety  2× USB vpredu (typ C – dátové) + 2× USB vzadu 

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia  Parkovacie senzory vzadu 

Tempomat, Obmedzovač rýchlosti  2-ramenný multifunkčný kožený volant 

Vyhrievanie predných sedadiel  Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla 

Disky ORION z ľahkej zliatiny 6J × 16" – strieborné  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 

SmartLink (SmartLink, Smartgate)  Ďalšie 4 reproduktory vzadu 

Dekoračná lišta Grained Black  ISOFIX na sedadle spolujazdca 

Brzdy kotúčové (predné aj zadné)  3. hlavová opierka vzadu 

LED hlavné svetlomety  Dáždnik 

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu  EASY START – bezkľúčové štartovanie 

Asistent rozjazdu do kopca  Predĺžená záruka 5 rokov, 100 000km 

 

Doplnková výbava     
Farba: Strieborná Brilliant metalíza      558 €  Celoročné pneumatiky 205/55 R16  145 € 

Ambition Plus 199 €  Rádio BOLERO 8“ 28 € 

Paket pre zlé cesty 141 €  SAFETY 552 € 
 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 362/1 793/1 471  Zdvihový objem valcov (cm3) 999 
Rázvor (mm) 2 649  Max. výkon (kW pri 1/min) 81 pri 5 500 
Objem batožinového priestoru (l) 467/1 410  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 200 pri 2 000 – 3 000  
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1 216-1 402  Prevodovka 6-stupňová 
Celková hmotnosť (kg) 1 620-1 702  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,0 
VIN číslo vozidla TMBER9NW7P3030652  Max. rýchlosť (km/h) 202 
Druh paliva / Zdroj energie Benzín  Objem palivovej nádrže (l) 50 
Emisie CO2 WLTP (g/km) 117-128  Komb. spotreba WLTP (l/100 km) 5,2-5,6 

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 20 133 € 
Aktuálna akcia -1 100 € 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 19 033 € 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
  Financovanie na 1% 

  ŠKODA Bez Starostí 
 

 


