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Inhoudsopgave4 jaar garantie
We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw Škoda rijdt. Daarom heb je 
op jouw Škoda maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode 
geen zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd 
genieten van je Škoda.

De standaard 2 jaar Škoda fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Škoda 
Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe Škoda 
modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in 
Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van de 
eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is  
de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie 
tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. 
De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek voorgeschreven 
onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Škoda Service 
partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een 
eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.
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Exterieur
Stijlvol en standaard rijk uitgerust 
De Scala is de ideale compact hatchback voor 
sportieve rijders. Hij is met zijn compacte 
afmetingen wendbaar, maar heeft tegelijkertijd  
ook veel binnenruimte. Met een laadruimte van 
1.410 liter is de Scala uniek in zijn soort. Daarnaast 
zitten er talloze Simply Clever functies in de Scala 
waar je niet omheen kan, zoals Cruise Control, Lane 
Assist, LED-dagrijverlichting, airconditioning en  
nog veel meer.

Ontdek de Scala
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Onze sportieve hatchback
De Scala is een praktische en ruime vijfdeurs hatchback. De 
honingraat bumper zorgt voor een extra sportieve uitstraling. 

Vooraanzicht 
Opvallende exterieurkenmerken zoals de grille geven 
de auto een authentieke uitstraling. In de koplampen 
zijn kristalelementen verwerkt, die verwijzen naar de 
traditionele Tsjechische kristalkunst.

Achteraanzicht 
De naam Škoda staat prominent op de achterklep.  
Bij de modellen met een doorlopende achterruit is een 
deel van de achterlichten in het glas geïntegreerd.
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Full-LED koplampen
Met Full-LED koplampen heb je altijd optimaal zicht. De LED-technologie 
zorgt namelijk voor een extreem heldere verlichting van de weg. Dankzij 
de bochtenverlichting wordt bij regen of slecht weer het gebied rondom 
jouw Škoda ook goed verlicht.

Full-LED achterlichten
De bekende C-vormige verlichting is aangepast en gemoderniseerd.  
De Business Edition is voorzien van Full-LED achterlichten met 
dynamische richtingaanwijzers. Ze geven niet alleen aan welke richting  
de bestuurder op wil, ze maken de auto ook dynamischer.

Zwarte elementen
De verschillende zwarte elementen geven de Scala een nog sportievere 
uitstraling. Dit model kan worden voorzien van een zwart panoramadak, 
dakspoiler en een doorlopende achterruit.
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Interieur
Standaard rijk uitgerust 
Kies het interieur dat bij jou past. De Scala is 
voorzien van de laatste technische snufjes, biedt 
voldoende ruimte voor jou en je medepassagiers en 
heeft een uitgebreid infotainmentsysteem.

Ontdek de Scala
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Een fraai interieur
Het goed uitgeruste interieur van de Scala bevat 
meerdere designelementen en  is voorzien 
van de laatste technische snufjes, zoals een 
optionele Virtual Cockpit en een 9,2 inch 
infotainmentsysteem. 

Virtual cockpit  
De Virtual Cockpit is een 10,2 inch digitaal 
instrumentenpaneel die je helemaal naar jouw smaak kunt 
indelen. Welke weergave je ook kiest: met Virtual Cockpit 
word je achter het stuur op een digitaal scherm van alle 
belangrijke informatie op de weg voorzien.

Sfeerverlichting
Maak het interieur knusser en comfortabeler met witte
of rode sfeerverlichting langs het dashboard. 
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Stijl en functionaliteit
Het interieur van de Scala wordt gekenmerkt door hoogwaardige 
materialen en verfijnde details. Kies uit verschillende soorten bekleding en 
interieurlijsten. De stevig gevormde stoelen bieden extra comfort.

Phonebox / USB
Met de Bluetooth telefoonvoorbereiding verbind je eenvoudig draadloos je 
telefoon met de auto en kan je handsfree bellen. Berg je smartphone op in 
de Phonebox, terwijl deze ook direct draadloos opgeladen wordt.

Navigatiesysteem Amundsen  
met 9,2 inch kleuren touchscreen 
Met het grote 9,2 inch touchscreen wordt navigeren pas echt gemakkelijk. Binnen 
het overzichtelijke systeem wissel je eenvoudig tussen navigeren en infotainment.
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Voorportiervakken
De vakken in het voorportier zijn 
voorzien van een flessenhouder voor een 
1,5-literfles. Het is ook mogelijk om er een 
uitneembaar afvalbakje in te plaatsen.

Parapluvak
In het bestuurdersportier zit een vak met 
originele Škoda paraplu. Het parapluvak is 
zodanig ontworpen dat water naar buiten 
wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.

IJskrabber
De ijskrabber in de tankdop is perfect als de eerste nachtvorst 
daalt. In de twee onderste hoeken van de schraper zijn 
dieptemeters voor bandenprofielen aangebracht, met lijnen 
op 2 mm afstand van elkaar. Hierdoor is het gemakkelijk om 
de staat van een band te controleren.

Dubbelzijdige bagagemat  
Je kan de mat op twee manieren gebruiken. 
De zijde van textiel is uitstekend voor dagelijks 
gebruik en ziet er stijlvol uit. De rubberen 
zijde is ideaal als je natte of vuile spullen moet 
vervoeren, zodat je kofferbak schoon blijft en je 
de mat makkelijk kunt reinigen.
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Connect
Škoda Connect
Maak kennis met Škoda Connect, de onlinediensten 
waarmee je meer uit je dag haalt! Met Škoda 
Connect kun je vanuit je huis zien of je auto op slot 
zit, waar deze geparkeerd staat en nog veel meer. 
Met deze dienstenpakketten krijgt je auto een 
groot aantal nieuwe functies op het gebied van 
entertainment, gebruiksgemak en je persoonlijke 
veiligheid. Škoda Connect maakt het rijden in een 
Octavia nog comfortabeler en veiliger en is  
af- fabriek leverbaar.

Lees meer
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Vergrendelen en ontgrendelen
Met deze functie kun je jouw auto 
vergrendelen en ontgrendelen via de 
MyŠkoda-app, ongeacht waar je je 
bevindt. Als je bijvoorbeeld vergeten 
bent om je auto te vergrendelen, kan dat 
eenvoudig met je smartphone, waar je 
maar wilt.

Parkeerpositie
Zie de exacte locatie van je auto, waar
je ook bent. De MyŠkoda-app toont
het adres en de afstand tot de auto op
je telefoon.

Smartlink+
Met SmartLink+ kun je via het scherm van het infotainmentsysteem  
veilig je telefoon gebruiken tijdens het rijden.

Noodoproepservice
Via deze dienst wordt automatisch contact opgenomen met de 
alarmcentrale bij een verkeersongeval. Het systeem kan ook handmatig 
geactiveerd worden door de rode knop op de dakconsole in te drukken. 
Met e-Call wordt informatie zoals de locatie van de auto of het aantal 
inzittenden aan de hulpverleners verstrekt.

Online verkeersinformatie
Actuele informatie geeft je een optimaal overzicht van elke rit. 

Infotainment apps
Met de infotainment apps kun je op een slimme manier nieuwe functies en diensten 
toevoegen aan het infotainmentsysteem van jouw Škoda. Je kunt de apps downloaden 
in de Connect-shop of op het Connect-portaal van Škoda.
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Assistentie-
systemen

De slimmigheden van Škoda maken het 
dagelijks leven nog makkelijker
Extra experts in de auto. Je kunt onderweg van alles 
tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat de auto klaar 
is voor alle situaties die zich kunnen voordoen, zijn 
er extra assistenten met meerdere functies om de
bestuurder zo nodig te ondersteunen. 

Ontdek alle slimme assistenten 
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Parkeer assistent 
Parkeer assistent helpt je tot op de centimeter nauwkeurig bij het inparkeren van
de auto. Dit systeem meet of een plek geschikt is en zet de auto vervolgens in het vak.

Parkeersensoren 
Het parkeren van de Scala is makkelijker en veiliger dan ooit dankzij de parkeersensoren  
in de voor- en achterbumper, die de afstand tot obstakels in de gaten houden.

Manoeuvre Assist
Dit systeem gebruikt de sensoren van Park Assist en beschermt tegen 
obstakels in de omgeving van de auto (bij snelheden tot 8 km/h). Zodra 
een obstakel wordt gedetecteerd, remt de Scala af. Dit is afhankelijk van 
de afstand tot het obstakel en de snelheid van de auto. 

A
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Side Assist 
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied 
achter en naast de auto in de gaten. Side Assist kan andere auto‘s en zelfs lastig 
te herkennen objecten als motoren tot op een afstand van 70 m detecteren. 
Daarnaast meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig, licht een 
waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal.

Rear Traffic Alert  
Dankzij de Side Assist-sensoren in de achterbumper, helpt Rear Traffic Alert je om bij 
slecht zicht veilig achteruit te rijden vanuit een parkeerplaats. Bij direct gevaar remt  
het systeem automatisch.

Front Assist met Predictive 
Pedestrian Protection
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt 
de afstand tot de voorligger in de gaten. Zo nodig voert het systeem 
automatisch een remingreep uit. De Scala wordt geleverd met Front 
Assist met Predictive Pedestrian Protection.
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Groot Licht Assistent 
Met Škoda Light Assist zet je jouw verlichting op een automatische stand en springt het 
dimlicht automatisch aan wanneer het donker wordt.

Adaptive Cruise Control
Om te voorkomen dat je ongemerkt te hard rijdt, gebruik je Škoda Adaptive  
Cruise Control.  

Lane Assist 
Met Škoda Lane Assist blijf je altijd tussen de lijnen rijden. Maak je 
een uitschieter? Dan brengt Lane Assist je terug in het spoor met een 
automatische stuurbeweging.
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Disclaimer afbeeldingen
* Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de 
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/
of zetfouten voorbehouden.

** Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave van de materialen kan variëren. 

*** Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal 
opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met je Škoda dealer.

**** De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Het is echter niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig, of niet actueel is. Je kunt aan deze brochure dan  
ook geen rechten ontlenen.

MyŠkoda App 
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠkoda en krijg op elk moment toegang tot 
belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.


