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O novo ŠKODA SCALA é um passo ousado para a Marca. As suas formas sofisticadas 
criam um jogo marcante de luzes e sombras que misturam um design intemporal com 
uma personalidade desportiva. A sua silhueta dinâmica é abraçada por um espírito 
prático que torna o automóvel o parceiro perfeito para cada etapa da vida. 

O SCALA proporciona ainda muita tecnologia pouco comum no segmento dos 
hatchback compactos. Os avançados sistemas de assistência e uma nova geração de 
infotainment (entretenimento e informação) significa que se pode manter seguro sem 
comprometer o divertimento, a cada viagem.

É Simply Clever. É ŠKODA.

UM ADMIRÁVEL
MUNDO NOVO
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Um bom design é consensual com o coração e com a cabeça. Tal como acontece 
com o novo SCALA. Este hatchback compacto, com um espírito desportivo, 
representa a próxima fase da linguagem de design da ŠKODA, ao mesmo tempo 
que enfatiza a forte relação que esta Marca tem com a sua própria tradição e 
história.

VISTA DIANTEIRA 
Características exteriores 
diferenciadas como, por 
exemplo, a grelha dianteira 
ou os faróis de linhas ousadas 
com a forma de uma seta, 
proporcionam ao automóvel 
uma imagem autêntica 
com uma forte identidade. 
Os elementos cristalinos 
gravados nos faróis aludem ao 
tradicional em cristal checo, 
uma declaração da linhagem, 
orgulhosa da Marca.

PROPORCIONE AO DIA A DIA
UM LOOK DESPORTIVO

CARACTERÍSTICAS 
TRASEIRAS

Para adicionar uma assinatura 
mais individual e desportiva 
à condução diária, o SCALA 

pode ser melhorado com um 
tejadilho panorâmico preto 

opcional, vidro prolongado à 
5.ª porta e jantes de liga leve 

Vega Aero de 18 polegadas, 
muito atrativas e que podem 
ter um impacto considerável 

no desempenho aerodinâmico 
geral do automóvel.

<No data from link>
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AERODINÂMICA
Cada extremidade, contorno e dimensão do automóvel foi 
criada para otimizar a aerodinâmica. Um equilíbrio desejável 
entre a largura e a altura projeta segurança e fiabilidade.

99.9%



D
es

ig
n

11

VISTA LATERAL
As linhas características nas laterais do automóvel 
melhoram a sua dinâmica, de acordo com a 
linguagem de design da ŠKODA. A impressão 
é ainda mais forte com os vidros escurecidos 
SunSet, que não acentuam apenas a atratividade 
do exterior, protegem também os passageiros dos 
bancos traseiros da forte luminosidade..

VISTA TRASEIRA 
Como emblema de honra, o nome 
ŠKODA abraça com orgulho a 5.ª 

porta. Isto marca a confiança de 
uma Marca que transformou a sua 

filosofia de design. Em modelos 
equipados com o prolongamento 
do vidro traseiro, parte das luzes 

traseiras é integrada no vidro.

99.2%
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SEMPRE NO  
CENTRO DAS ATENÇÕES
A luz não serve apenas para iluminar. Inspira. Os faróis únicos  
e as luzes traseiras longas e elegantes tornam muito fácil reconhecê-lo.  
O design de luz cristalina com LED integrados representa uma mistura perfeita 
entre a tradição do cristal checo e a mais moderna tecnologia.

FARÓIS FULL LED
As opções de iluminação de 
topo estão todas ligadas à 
tecnologia LED, incluindo a 
função cornering. As luzes 
LED para circulação diurna, 
estão posicionadas na parte 
superior do farol, dando ao 
automóvel o seu carisma 
desportivo.

LUZES TRASEIRAS FULL LED
O SCALA dispõe de luzes traseiras 

com design horizontal, onde a 
familiar iluminação em forma de 

C foi atualizada com um toque 
moderno. Esta marca de luz 

original vem acompanhada por uma 
funcionalidade perfeita. Em opção 
de acabamento, as luzes traseiras 

full LED que são instaladas com 
indicadores de mudança de direção 

dinâmicos – pela primeira vez em 
qualquer ŠKODA. Estes não indicam 

apenas para onde o condutor vai 
virar, tornam também o automóvel 

mais dinâmico

99.7%
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COCKPIT VIRTUAL  
O cockpit virtual exibe especificações do computador de 
bordo em combinação com outras informações, como, 
por exemplo, a navegação. Pode escolher de entre cinco 
layouts (vista moderna exibida) controlados através do 
botão «View» (Visualização) no volante. O cockpit virtual 
do SCALA dispõe de um ecrã de 10,25 polegadas – o 
maior no segmento dos hatchback compactos.

D
es

ig
n

20

ILUMINAÇÃO AMBIENTE
Torna o seu espaço mais acolhedor e confortável com 
iluminação ambiente branca ou vermelha ao longo do 
painel de instrumentos. Em automóveis equipados com o 
cockpit virtual, isto irá ainda determinar a iluminação de 
fundo.

O QUE CONTA
É O QUE ESTÁ NO INTERIOR

Entrar dentro do SCALA é igualmente 
impressionante. O interior bem desenhado irradia 
design elegante, espaço excecional e tecnologia 
digital de ponta.

99.1% 99.5%

99.9%



ESTILO E 
FUNCIONALIDADE

O interior do SCALA 
tem materiais de 

qualidade e excelente 
arte manual. As várias 

combinações de 
estofos e inserções 

decorativas significam 
que pode proporcionar 
ao seu automóvel uma 

personalidade única. 
O design atrativo 

é acompanhado 
pela funcionalidade 

perfeita. O painel de 
instrumentos e ainda 

os painéis na porta têm 
uma superfície suave 

que se parece com 
estruturas cristalinas. 

Este detalhe único 
pode evitar que objetos 

escorreguem e, no 
futuro, tornar-se-á uma 
característica típica de 

um ŠKODA.

99.7%
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TRANCAR E DESTRANCAR
Esta característica permite-lhe, de 
forma confortável, trancar e destrancar 
o seu automóvel através da App ŠKODA 
Connect, independentemente de onde se 
encontrar.
Por exemplo, se se esquecer de trancar
o seu automóvel, pode facilmente fazê-
lo com o seu smartphone a partir de 
qualquer local.

POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Consultar a localização exata do seu 
automóvel a partir de qualquer local.O 
ŠKODA Connect mostra-lhe o endereço, 
a hora e a data de estacionamento 
no seu telefone.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui dois tipos de serviço. O infotainment online, que proporciona 
informações em tempo real sobre trânsito e muito mais; e o Care Connect, que se 
centra em ajuda e segurança, permitindo o acesso remoto e o controlo do automóvel. 
Proporciona ainda assistência para qualquer situação em que tal seja necessário.

ŠKODA CONNECT:
LEVE CONSIGO
O MUNDO ONLINE

Mantenha-se conectado onde quer que esteja. Estar 
e permanentemente online, significa que tem sempre 
acesso a entretenimento e informações úteis. Proporciona 
ainda assistência 24/7 enquanto está em movimento. 
O ŠKODA Connect é a sua porta para um mundo de 
possibilidades de comunicação ilimitadas.

99.5% 99.2% 98.7%
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SMARTLINK
Com o sistema SmartLink (O pacote de conectividade ŠKODA
suporta MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto), o sistema 
de infotainment do automóvel permite ao condutor utilizar, de 
forma segura, o telefone enquanto conduz. Além disso, todas as 
aplicações instaladas que são certificadas como seguras
para automóveis são compatíveis com MirrorLink, Apple CarPlay 
ou Android Auto. O sistema SmartLink permite-lhe ainda enviar 
dados do automóvel para o seu smartphone, dando-lhe acesso 
a informações interessantes sobre a sua condução, como, por 
exemplo, economia e dinâmica na condução ou informações de 
serviço.
(Visite a nossa página web para termos de utilização e informações
de compatibilidade para SmartLink.)

CHAMADA DE EMERGÊNCIA
Uma chamada de emergência é realizada automaticamente se 
ocorrer um sinistro em estrada. O sistema poderá ainda ser ativado 
manualmente premindo o botão vermelho na consola do teto.

SHOP
Graças à loja acessível 
através do Infotainment, 
conseguirá adquirir Planos 
de Dados, descarregar Apps 
de Infotainment (como por 
exemplo, Meteorologia ou 
Notícias) e estender a sua 
licença ŠKODA Connect 
diretamente a partir do
seu automóvel.

INFORMAÇÕES DE 
TRÂNSITO ONLINE
Informações atualizadas
proporcionam-lhe uma 
panorâmica
perfeita em cada viagem.  
Permite-lhe ainda reagir a 
novos desenvolvimentos, 
como, por exemplo, trabalhos 
em estrada, acidentes e 
engarrafamentos. Além 
disso, as informações de 
perigos locais avisá-lo-ão em 
caso de ocorrências no seu 
percurso, como, por exemplo, 
condições difíceis
ou visibilidade limitada.

APPS DE INFOTAINMENT
As apps de Infotainment 
melhoram a experiência 
de conectividade no 
automóvel. Estas apps 
estarão disponíveis para 
descarregar na loja através do 
Infotainment. Por exemplo, 
pode obter um relatório 
meteorológico detalhado 
para o local onde se encontra 
ou para qualquer outro local 
com a app Meteorologia. As 
apps de Infotainment serão 
atualizadas com regularidade 
e mais apps serão adicionadas 
com o passar do tempo.

99.7%97.4%
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COMPARTIMENTO 
PARA CHAPÉU DE 

CHUVA
Existe dentro da 

porta do condutor um 
compartimento genial 

com um chapéu de chuva 
original ŠKODA.

Foi criado para
que a água drene do 

automóvel, mantendo  
o interior seco.

ENCOSTO TRASEIRO REBATÍVEL
O encosto rebatível do banco do passageiro 

dianteiro proporciona ao automóvel uma 
versatilidade ainda maior e permite-lhe 

transportar objetos com dimensões anormais.

DISPOSITIVO DE 
REBOQUE

O SCALA tem 
um dispositivo 

retrátil para 
reboque acionado 

eletricamente.
O interruptor 

encontra-se na 
bagageira.

O AUTOMÓVEL
COM QI
O SCALA está equipado com uma variedade de detalhes Simply Clever que lida com todas as 
suas necessidades. Desde carregar a sua bagagem ou dobrar o seu dispositivo de reboque, até 
ajustar o espaço interior para conseguir espaço para objetos maiores ou mais pequenos, estas 
características bem pensadas eliminam as dores de cabeça causadas pela viagem.

5.ª PORTA CONTROLADA ELETRICAMENTE
Abre e fecha apenas com um toque num botão 

do comando ou na porta do condutor, o que 
é especialmente útil quando há mau tempo. 

Poderá ainda ajustar a posição da porta superior 
para se adequar às suas necessidades. Existe um 

botão para fechar a 5.ª porta na própria porta.

99.7%99%
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RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS
Aquando da colocação de líquido limpa-vidros, não 
irá derramar uma única gota. O reservatório, além de 
acessível, tem também um funil integrado.

RASPADOR DE GELO
O raspador de gelo, 
colocado na tampa de 
combustível, pode ser 
utilizado para medir a 
profundidade do rasto 
do pneu.

DUPLA PLATAFORMA
DE CARGA

A dupla plataforma de 
carga coloca o fundo 
da bagageira ao nível 

da extremidade de 
carga, facilitando o 
manuseamento da 

bagagem. Além disso, 
proporciona um local de 

armazenamento discreto.

COMPARTIMENTOS NA PORTA DIANTEIRA
Irá encontrar um suporte para garrafas de 1,5 l e uma fita de borracha, num espaçoso 
compartimento na porta dianteira. É também aqui que pode colocar um recepiente para 
resíduos removível.

99.3%

99.3%
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NÃO
ARMAZENE
A LUZ

Não pense duas vezes sobre o que pode ou não transportar.
A generosa capacidade do compartimento da bagageira, de
 467 a 1.410 litros após rebater os assentos traseiros, coloca
este automóvel no topo da sua classe. Além disso, existem 
muitas opções para assegurar que os seus pertences se
mantêm no lugar, sem danificar o automóvel.

GANCHOS RETRÁTEIS
Os ganchos nas laterais da bagageira facilitam o transporte e a 
segurança das suas malas.

CONJUNTO DE REDES
Uma rede horizontal e duas verticais aumentam 
a flexibilidade do espaço da bagageira ao mesmo 
tempo que seguram com firmeza os objetos.

REDE SOB A TAMPA DA BAGAGEIRA 
Esta rede sob o compartimento da bagageira pode servir como local 
seguro de armazenamento para itens que gostaria de transportar 
separadamente de outros.

TAPETE COM DUPLA FACE
Pode utilizar o tapete com o

elegante tecido virado para cima, 
quando não estiver a transportar 

nada que possa sujar o seu 
automóvel, e poderá virá-lo ao 

contrário com facilidade para
utilizar o lado de borracha

lavável, quando necessário.

99.3%100%

100%



99.9%





CONFORTO

<Multiple intersecting links>



BANCOS AQUECIDOS / USB
Com o tempo frio, os seus amigos e família irão gostar de bancos 
traseiros aquecidos, os quais são regulados por um controlo separado 
na parte traseira do apoio de braço dianteiro. Duas entrada USB-C 
permitem o carregamento universal de telemóveis.
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Independentemente do que para si significa conforto, irá encontrá-lo 
dentro do SCALA. Viaje com facilidade e com detalhes geniais, como, por 
exemplo, entradas USB e Infotainment sofisticado com GPS. Por outras 
palavras, conforto incomparável na sua classe.

CLASSE DE VIAGEM
DE CONFORTO

99.8%



CRUISE CONTROL
O prático Cruise Control ou o Cruise Control Adaptativo 
até 210 km/h (consultar capítulo Segurança) estão ambos 
disponíveis.

ESPELHOS RETRÁTEIS
Os espelhos retrovisores exteriores automaticamente 
retráteis dobram quando o automóvel está trancado, 
ficando assim protegidos contra danos. 

KESSY
O automóvel está equipado com KESSY (Sistema de Saída 
e Entrada, Sem Chave) ou com uma versão simplificada de 
Easy Start que dispõe de botão Start/Stop na coluna de 
direção.

TELEFONE / USB
O SCALA vem com um compartimento para telefone maior que cria um sinal amplificado para o seu dispositivo 
móvel e, ao mesmo tempo, carrega sem fios o seu telefone enquanto conduz. Este compartimento não só é de fácil 
acessibilidade, como também é adequado para colocar dispositivos maiores. Duas entradas USB-C localizadas na 
consola central permitem-lhe conectar, de forma fácil, os seus dispositivos externos sem a necessidade de adaptadores.
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FUNÇÕES DE AQUECIMENTO  
A função de aquecimento no para-brisas 
dianteiro, que elimina rapidamente gelo 
ou vapor, e o aquecimento do volante 
multifunções, são controlados através 
do sistema de Infotainment.

BANCO DO CONDUTOR 
ELETRICAMENTE AJUSTÁVEL  
Para uma melhor sensação 
ao volante, oferecemos-
lhe um banco de condutor 
eletricamente ajustável.

SISTEMA DE SOM ŠKODA 
Desfrute de uma absoluta clareza 
de som, quer seja música ou 
discurso, no Sistema de Som 
desenvolvido pela ŠKODA para 
o modelo SCALA. O sistema 
dispõe de dez altifalantes, 
incluindo uma coluna central no 
painel de instrumentos e um 
subwoofer na bagageira. Entre 
outras características, o som 
pode ser ajustado de acordo 
com o número de pessoas no 
automóvel e com o local onde as 
mesmas estão sentadas através 
dos perfis Tudo, Dianteira e 
Condutor.  
O dispositivo oferece uma saída 
de potência total de 405 watts.

99.7%
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INFOTAINMENT AMUNDSEN 9.2"
O design atrativo é acompanhado pela funcionalidade perfeita.  
A nova geração de Infotainment vem com um ecrã posicionado acima do painel de 
instrumentos, no campo de visão imediato do condutor. Abaixo do ecrã, existe um 
apoio de punho ergonómico aquando da operação do mesmo. O dispositivo oferece não 
apenas um controlo tátil conveniente, mas também controlo por gestos.

99.9%
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Embarque em qualquer aventura com total confiança. 
O novo SCALA vem com uma grande variedade de 
assistentes que apoiam as suas aptidões de condução 
na estrada, ajudando-o a estacionar e até a evitar colisões.

IREMOS
PROTEGÊ-LO

SIDE ASSIST 
Utilizando sensores de radar no para-choques traseiro, o Side Assist, que consegue detetar outros automóveis e mesmo objetos poucos 
visíveis, como, por exemplo ciclistas, a uma distância de até 70 m, monitoriza as áreas atrás e na lateral do seu automóvel. Com base na 
distância e na velocidade dos automóveis circundantes, decide se deve ou não avisar o condutor.

98.8%
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ASSISTENTE DE SAÍDA DO 
ESTACIONAMENTO 

Este assistente, que faz parte do 
sistema Side Assist,

ajuda-o a fazer marcha-atrás de 
forma segura para sair de um 

estacionamento em situações de 
visibilidade reduzida. Pode até 

utilizar o travão automaticamente 
se detetar perigo iminente.

ASSISTENTE DE MANOBRAS
Utilizando os sensores do  

Assistente de Parqueamento, 
este sistema proporciona 

proteção contra obstáculos  
numa certa distância de 
condução do automóvel

(a velocidades de até 10 km/h).  
Se for detetado um objeto, com 

base na distância do obstáculo 
e na velocidade do automóvel, 

o sistema utiliza o travão de 
emergência.

98.8%
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CONTROLO DE DISTÂNCIA 
DE ESTACIONAMENTO 
Estacionar o SCALA é 
mais fácil e seguro com os 
sensores de parqueamento 
integrados no para-choques 
traseiro, que verificam a 
distância do automóvel 
em relação a quaisquer 
obstáculos.

ASSISTENTE DE 
ESTACIONAMENTO 
Minimize o problema 
de estacionamento em 
lugares apertados com o 
Assistente de Parqueamento. 
Seleciona, de forma 
automática, um lugar de 
estacionamento adequado 
numa linha de automóveis 
estacionados paralela ou 
perpendicularmente.

99.9%
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FRONT ASSIST COM PROTEÇÃO DE PEDESTRES PREDITIVA
O sistema Front Assist, utilizando um dispositivo de radar na grelha dianteira, foi criado para monitorizar a distância do automóvel da 
frente, inclui também a função de travagem de emergência. O SCALA vem equipado com Front Assist  completo, com proteção de 
pedestres preditiva, que informa o condutor através de um sinal áudio/visual, e ainda através de um pequeno toque no travão.

99.9%
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CRUISE CONTROL 
ADAPTATIVO
Utilizando um dispositivo 
de radar na grelha 
dianteira, além da 
função de cruise control 
básica, este sistema de 
assistência, que opera a 
velocidades até
210 km/h, mantém uma 
distância segura dos 
automóveis à sua frente.

ASSISTENTE DE 
REGULAÇÃO DE 
FARÓIS AUTOMÁTICO
O Assistente de 
Regulação de Faróis 
irá passar para 
máximos e retroceder 
automaticamente, 
aumentando o conforto
e a segurança no trânsito.

99.9%
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LANE ASSIST 
Pode deixar a tarefa de manter o automóvel na faixa
com o Lane Assist.

100%
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SEGURANÇA 
INVISIVEL

AIRBAGS DIANTEIROS
Enquanto o airbag do condutor está 

localizado no volante, o airbag do 
passageiro localiza-se no painel de 

instrumentos. Se necessário, este pode ser 
desativado quando uma cadeira de criança 

está instalada no banco dianteiro.

AIRBAGS DE CABEÇA
Após a ativação, os airbags 

de cabeça criam uma 
barreira que protege os 

ocupantes da frente e de 
trás contra lesões

na cabeça.

Em situações extremas, em que o condutor não 
consegue influenciar ativamente o resultado, os 
elementos de segurança passiva do automóvel 
assumem o controlo – como, por exemplo, os 
airbags. Pode ter o seu automóvel equipado 
com até nove airbags.

99.2%
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AIRBAG DE JOELHOS
Este airbag, que se localiza debaixo 
da coluna de direção, protege os 
joelhos do condutor.

AIRBAGS LATERAIS TRASEIROS E DIANTEIROS
Estes quatro airbags protegem a pélvis e o peito do 
condutor e de outros passageiros na eventualidade
de uma colisão lateral.

99.6%99.6%
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Silencioso, flexível, fiável e económico – isto descreve cada um 
dos motores que vêm com o SCALA. Independentemente de 
escolher um automóvel a gasolina ou a gasóleo, o seu SCALA 
comportar-se-á sempre como um hatchback genial.

POTENTE, NÃO
FAMINTO DE
POTÊNCIA

MOTORES
A nossa oferta inclui motores a gasolina de 95 cv*, 116 cv e 150 cv com 
excelente aceleração e elevado binário e um motor a gasóleo de 116 cv 
com um consumo de combustível excecionalmente baixo. Dependendo 
do motor selecionado, está disponível uma transmissão manual
de 6 velocidades ou DSG de 7 velocidades.

* Disponível a partir da semana 28/2019.

99.8%



SELEÇÃO DE MODO DE CONDUÇÃO
Ativada com o botão "Mode" na consola central, a Seleção de Modo 
de Condução permite escolher entre os modos Eco, Normal, Sport e 
Individual. Se o automóvel estiver equipado com um chassis rebaixado 
em consonância com o Controlo de Chassis Desportivo, pode escolher 
entre modo Sport e modo Normal através da Seleção de Modo de 
Condução.

CAIXA DSG
A automática DSG de 7 velocidades pode ser controlada de forma 
confortável no volante multifunções.

99.3%
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O equipamento de série da versão Active inclui espelhos retrovisores exteriores (ajustáveis 
eletricamente) e manípulos das portas em preto, para-choques da cor da carroçaria, moldura 
da grelha dianteira cromada, vidros fumados, luzes de condução diurna LED, manípulos interiores 
da porta cromados, fecho central controlado remotamente, Maxi DOT, Infotainment Swing 6.5”, 
duas entradas USB e muito mais.

ACTIVE

INTERIOR PRETO ACTIVE
Estofos de tecido.

* Não disponível no nosso mercado.

98.2%
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GRAINED GREY DÉCOR / 
BLACK HOTSTAMPING

INTERIOR PRETO ACTIVE
Estofos de tecido.

99.9%

99.3%
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INTERIOR VERMELHO AMBITION 
Estofos em tecido.

O equipamento de série da versão Ambition inclui espelhos retrovisores exteriores e manípulos 
das portas na cor da carroçaria, faróis de nevoeiro, Jumbo BOX, compartimento para chapéu de 
chuva que inclui um chapéu de chuva ŠKODA, compartimentos de armazenamento debaixo dos 
bancos dianteiros, compartimento para óculos de sol, rede de armazenamento nas laterais dos 
encostos dos bancos dianteiros, ar condicionado manual, bancos dianteiros com apoio lombar 
ajustável de forma manual, tomada de 12 V na bagageira, e muito mais.

AMBITION

99.7%



Pe
rs

on
al

iz
aç

ão
6

1

BLACK DOTS DÉCOR / 
RED HOTSTAMPING

SILVER HAPTIC DÉCOR / 
BLACK HOTSTAMPING

GRAINED BLACK DÉCOR / 
BLACK HOTSTAMPING

INTERIOR VERMELHO AMBITION
Estofos em tecido.

99.9%

99.3% 99.3% 99.3%
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O equipamento de série da versão Style inclui faróis traseiros full 
LED, volante, alavanca de velocidades e manípulo do travão em pele, 
tapetes em têxtil, Easy Start, Ar condicionado Climatronic de 2 zonas, 
Infotainment Bolero 8" incluindo SmartLink, Bluetooth e muito mais.

STYLE

INTERIOR STYLE BLACK 
Estofos em tecido/suedia

99.7%
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BEIGE BRUSHED DÉCOR / 
CHROME HOTSTAMPING

COPPER BRUSHED DÉCOR / 
CHROME HOTSTAMPING

LATTICE GREY DÉCOR / 
COPPER HOTSTAMPING

INTERIOR STYLE BLACK 
Estofos de tecido/suedia

99.9%

99.3% 99.3% 99.3%
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DYNAMIC

STYLE DYNAMIC INTERIOR 
Estofos em tecido/suedia

O pacote DYNAMIC, que está disponível para as versões 
Ambition e Style como equipamento opcional, inclui 
bancos desportivos, volante desportivo multifunções, 
pedais revestidos em aço e forro do tejadilho preto.

99.7%
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BLACK DOTS DÉCOR / RED HOTSTAMPING
(para a versão Ambition)

SILVER HAPTIC DÉCOR / BLACK HOTSTAMPING 
(para a versão Ambition)

BLACK DOTS DÉCOR / CHROM HOTSTAMPING
(para a versão Style)

STYLE DYNAMIC INTERIOR 
Estofos em tecido/suedia

99.9%

99.3% 99.3%
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Ambition Black (tecido) Ambition Red (tecido) 
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Style Beige (tecido/suedia) Style Beige (pele/pele sintética/suedia)
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Disponível na segunda metade de outubro de 2019
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Disponível na segunda metade de agosto de 2019
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JANTES

Jantes de liga leve 18" VEGA AERO
preto/prata, polidas

Jantes de liga leve 18" VEGA Jantes de liga leve 18" SIRIUS

Jantes de liga leve 16" ORIONJantes de liga leve 16" HOEDUS AERO
preto/prata, polidas

Jantes de liga leve 16" ALARIS

96.3%

96.3%

96.4%

96.3%

96.4%

96.3%
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Jantes de liga leve 17" PROPUS AERO
preto/prata, polidas

Jantes de liga leve 17" VOLANS Jantes de liga leve 17" STRATOS

Jantes de aço de 16" com tampas 
TECTON*

Jantes de aço de 15" com tampas 
HERMES*

* Não disponível para o nosso mercado.

96.3%

96.3%

96.3%

96.3%

96.4%
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FEITO PELA ŠKODA, 
PROJETADO PARA SI

Os acessórios não são apenas modas. Com os Acessórios Genuínos
da ŠKODA, pode transformar o seu automóvel alargando a sua 
parte prática e segurança, tornando-o mais adequado
às suas necessidades específicas.

SMART HOLDER – GANCHO 
As malas ou mochilas não têm de ocupar espaço nos 
bancos traseiros ou no chão. Pendure-as no gancho de 
suporte inteligentemente fixado nos encostos de cabeça 
dianteiros.

SMART HOLDER – SUPORTE MULTIMÉDIA
O suporte para um tablet, que pode ser montado 
nos encostos de cabeça do assento dianteiro, será 
definitivamente apreciado pelos passageiros dos assentos 
traseiros.

SMART HOLDER – CABIDE DE CASACOS
O cabide de casacos pode ser montado nos encostos de 
cabeça do assento dianteiro. É um acessório muito prático, 
especialmente para quem se desloca para trabalhar de fato.

PROTEÇÃO DE ASSENTO TRASEIRO
A proteção prática evita que o interior do seu 
automóvel fique sujo ou danificado.

CINTO DE SEGURANÇA PARA CÃO
Se um dos seus passageiros for um cão, recomendamos que equipe o seu 
automóvel com um cinto de segurança especial (tamanho S-XL).

99.5%

99.2%

99.5%99.5%

99.2%
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TAPETE DE BAGAGEIRA DOBRÁVEL 
O tapete de bagageira dobrável (borracha/tecido) permite cobrir o para-choques 
traseiro enquanto carrega a bagageira, protegendo-o contra danos.

TAPETES EM TECIDO 
PRESTIGE – COBRE
Os tapetes em tecido 
de alta qualidade com 
rebordo em design de 
cobre irão complementar 
de forma perfeita o 
interior, equipando-o com 
decoração na cor
cobre.

TAPETES PARA 
TODAS AS 
CONDIÇÕES 
METEOROLÓGICAS 
– RED
Os tapetes de borracha 
irão ajudá-lo a manter 
o interior do automóvel 
limpo.  
Podem ser retirados 
com facilidade  
e sacudidos e limpos.

SUPORTE DE BICICLETA
Pode colocar, de forma 

segura, o suporte de 
bicicleta bloqueável com 

perfil de carbono/alumínio 
nas barras transversais de 

tejadilho.

99.2%

97.9%

97.9%
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JANTES

Jantes de liga leve 17" MESSA 
silver metallic

Jantes de liga leve 17" MESSA 
anthracite metallic

jantes de liga leve 18" LAMELA 
silver metallic

Jantes de liga leve 18" LAMELA 
anthracite metallic

Jantes de liga leve 17" MESSA 
black metallic

Jantes de liga leve 18" LAMELA 
matt metallic

99%

96.2%

99%

96.2%

99%

96.2%
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TAMPAS DE VÁLVULAS DECORATIVAS
Com tampas de válvula de pneu
com o logótipo ŠKODA, o seu automóvel  
terá estilo até ao mais pequeno pormenor.

PACK DE ESTILO & PROTEÇÃO DAS RODAS

CAPAS DE RODA  
COMPLETAS
Este conjunto de capas de roda 
de poliéster de alta qualidade, 
permite manuseamento e fácil 
transporte da roda completa
(Jante + Pneumático).

TAMPAS DE PARAFUSO
A nossa oferta inclui tampas 
decorativas de parafusos para rodas 
com e sem parafusos de segurança.

As rodas dos automóveis são como sapatos. 
Independentemente dos «sapatos» do seu ŠKODA 
apresentarem muito estilo, desportivo ou puramente funcional, 
o nosso PACK DE ESTILO E PROTEÇÃO DAS RODAS 
proporciona uma variedade de itens que tornarão as rodas do 
seu automóvel ainda mais atraentes e totalmente únicas!

98.3%

98.2%

100%
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PRODUTOS DE 
ŠKODA CARE
Uma vez que a ŠKODA pretende manter-se ao seu lado durante muitos anos, e o ajuda em todas as 
situações que poderão ocorrer durante o ciclo de vida do automóvel, foram desenvolvidos os produtos 
ŠKODA CARE. Os produtos ŠKODA CARE mantêm-no móvel, proporcionam o máximo conforto possível, 
segurança e uma boa relação qualidade/preço.

PACOTES DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO ŠKODA
Os pacotes de assistência e manutenção ŠKODA foram 
especificamente criados para clientes que querem manter 
o seu automóvel em excelentes condições e tão imaculado 
como no dia em que foi comprado. Não só é a melhor forma 
de manter o seu ŠKODA a funcionar como o fabricante o 
desenvolveu, como também o ajuda a manter o seu valor 
e a proteger-se contra custos inesperados.
Os pacotes de assistência e manutenção utilizam apenas peças 
originais ŠKODA e técnicos com formação específica ŠKODA. 
O seu automóvel estará nas mãos de especialistas.

SEGURO ŠKODA
Ninguém conhece o seu ŠKODA como as pessoas que o 
fabricaram, e é por isso que podemos sempre proporcionar a 
melhor Cobertura, para si e para o seu automóvel. O Seguro 
ŠKODA é membro da família de produtos ŠKODA AUTO. 
Este é um seguro automóvel adequado que proporciona um 
conforto superior aos nossos clientes no caso de eventos 
inesperados.

EXTENSÃO DE GARANTIA ŠKODA
Qualidade e fiabilidade são as razões-chave para optar por 
conduzir um ŠKODA. Não se aplicam apenas a um novo 
ŠKODA, mas também à assistência ŠKODA. A extensão de 
garantia do fabricante e protege-o de quaisquer custos de 
reparação inesperados.
Os seus benefícios naturais com extensão de garantia da 
ŠKODA:
  A extensão de garantia ŠKODA é similar à garantia de 2 anos 

do fabricante. A reparação é realizada exclusivamente por uma 
Oficina Autorizada ŠKODA

 Pode ter a certeza de que serão utilizados apenas processos e 
informações técnicas mais recentes

 É assegurada a utilização de peças originais ŠKODA durante  
a reparação

 Quando vender o seu automóvel, poderá esperar obter um 
valor superior

100% 100.1% 100.1%
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GARANTIA DE MOBILIDADE ŠKODA
Por vezes, circunstâncias imprevistas podem  
surgir e, na improbabilidade de uma avaria,  
poderá necessitar de assistência com o seu automóvel.
A Garantia de Mobilidade ŠKODA proporciona-lhe  
a certeza de que irá chegar ao seu destino,  
mesmo se o seu automóvel se avariar.
Na eventualidade de uma avaria, pode contactar a 
assistência em viagem, Serviço Mobilidade ŠKODA, 
que fará o aconselhamento e a ajuda profissional mais 
adequados. Está operacional 24 horas por dia, 365 dias 
por ano.
O Serviço Mobilidade ŠKODA proporciona as seguintes 
possibilidades*:
 Ajuda orientada no telefone
 Assistência de avaria no local
  Serviço de reboque para a Oficina Autorizada ŠKODA  

mais próxima, incluindo transporte de passageiros,  
se a avaria não for retificada no local

  Se a reparação não puder ser realizada no dia da avaria, o 
Serviço de Mobilidade ŠKODA irá fornecer as seguintes 
opções: 
a) um automóvel de cortesia durante um máx. de três 

dias úteis 
b) Estadia de uma noite para passageiros 
c) Transporte alternativo (comboio ou autocarro,  

ou ainda táxi em cidades)

* Todos estes serviços são fornecidos de forma gratuita, desde 

que cumpridas as manutenções programadas preconizadas pelo 

fabricante, na Rede de Oficinas Autorizadas ŠKODA.

100%
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O seu parceiro ŠKODA:

SE GOSTOU DO QUE LEU SOBRE O NOVO ŠKODA SCALA ,     
― IMAGINE CONDUZI-LO

CONTACTE-NOS PARA AGENDAR UM TEST DRIVE

As imagens apresentadas neste catálogo são utilizadas apenas como ilustração e 
não têm como objetivo fazer parte de qualquer contrato ou garantia.
Exibem automóveis de pré-série, e certas ilustrações, características, peças e 
equipamentos poderão diferir dos automóveis em produção atualmente, e de 
país para país. Para obter as especificações exatas de características, peças e 
equipamento, entre em contacto com o seu concessionário ŠKODA mais próximo.

MyŠKODA App
Obtenha o seu companheiro digital pessoal. Descarregue a 
App MyŠKODA com PAUL, um assistente interativo que existe 
para o ajudar, não apenas a tomar conta do seu automóvel, mas 
também a gerir o seu dia.  

ŠKODA Connect App
Aproveite o controlo total do seu automóvel. Descarregue 
o ŠKODA Connect e aceda a todas as funcionalidades 
necessárias em qualquer altura, quer sejam dados de 
condução, limite de combustível, planeamento de rota ou 
mesmo onde estacionou.


