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ŠKODA SCALA s novým konceptem interiéru 
 
› Nový kompaktní model přichází s emocionálním designovým jazykem interiéru studie VISION RS  
› Ergonomie a moderní design se snoubí s velkorysou nabídkou místa a největším 

zavazadlovým prostorem ve třídě 
› Virtuální Kokpit i systémy infotainmentu disponují největším displejem ve třídě 
› Povrch se specifickou strukturou a ušlechtilé potahy sedadel z mikrovlákna Suedia  
› Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA proběhne 6. prosince 2018 v Tel Avivu 
 
Mladá Boleslav, 7. listopadu 2018 – Designová skica poodhaluje interiér nového modelu 
ŠKODA SCALA. Nový kompaktní model jako první vůz značky ŠKODA disponuje nejnovější 
generací infotainmentu s volně stojícím displejem, umístěným vysoko na palubní desce, 
v zorném poli řidiče. Na přání dodávaný Virtuální Kokpit nabízí největší displej ve třídě. Vedle 
nových dekorů a ušlechtilých materiálů se ŠKODA SCALA vyznačuje velkorysou prostorností a 
s objemem 467 litrů také největším zavazadlovým prostorem ve svém segmentu. 
 
Nový koncept interiéru sleduje směr, který naznačila studie ŠKODA VISION RS. Nová SCALA, jako 
první sériový vůz značky, přebírá její emocionální design. Zcela nově řešená palubní deska plynule 
navazuje na atraktivní tvarosloví exteriéru. Charakteristická linka kolem vysoko umístěného displeje 
cituje linie kapoty. Pod displejem navíc utváří ergonomickou opěrku pro ruku, ovládající dotykovou 
obrazovku. Měkčený povrch přístrojové desky s velkoplošnými dekory, podobně jako výplně dveří, mají 
novou, specifickou úpravu povrchu, která napodobuje krystalickou strukturu. Jde o prvek interiéru, který 
bude od nynějška pro vozy značky ŠKODA typický. 
 
Příjemný dojem prostornosti modelu ŠKODA SCALA dodává barevné kontrastní obšití potahů sedadel, 
resp. ambientní osvětlení, u něhož lze volit mezi bílým a červeným světlem, případně několika teplými 
odstíny. Čalounění sedadel je na přání z ušlechtilého mikrovlákna Suedia. Pro vozy značky ŠKODA 
velkorysá nabídka místa v interiéru je i ve voze SCALA důvodem ke spokojenosti posádky. Umožnuje to 
2 649 milimetrů dlouhý rozvor náprav. Cestující na zadních sedadlech mají před koleny celých 73 
milimetrů volného místa – což je stejná hodnota jako v modelu ŠKODA OCTAVIA. Prostor nad zadními 
sedadly je s 982 milimetry nejlepší hodnotou mezi srovnatelnými vozy. Zavazadlový prostor modelu 
ŠKODA SCALA je s objemem 467 litrů také největší ve své třídě. Po sklopení zadních sedadel objem 
vzroste na 1 410 litrů. 
 
Nejlepších hodnot ve třídě kompaktních vozů dosahuje ŠKODA SCALA také v disciplíně velikost 
displejů. Konfigurovatelný, na přání dodávaný Virtuální Kokpit má úhlopříčku 10,25 palce a nabízí řidiči 
pět různých zobrazení. Systémy infotainmentu, které vycházejí z nejnovější generace modulární 
stavebnice MIB, mají dotykovou obrazovku s úhlopříčkou až 9,2 palce, která je umístěná vysoko na 
palubní desce, tedy optimálně v zorném poli řidiče. 
 
Díky nové generaci mobilních online-služeb ŠKODA Connect mohou cestující vůz zamykat a odemykat 
pomocí mobilního telefonu a aktualizovat software infotainmentu nebo navigační mapu „vzduchem“. 
Jako první model značky ŠKODA budou všechny vozy ŠKODA SCALA vždy online.  
 
Řada asistenčních systémů posunuje, v souhře se systémy pasivní bezpečnosti, vůz ŠKODA SCALA 
na velmi vysokou úroveň bezpečnosti. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media.skoda-auto.com
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Světovou premiéru bude mít nový hatchback 6. prosince 2018 v Tel Avivu. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax     Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 
T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA SCALA s novým konceptem interiéru 
Ve voze ŠKODA SCALA bude mít premiéru nový koncept 
interiéru, pro který je charakteristická nová přístrojová 
deska a vysoko umístěný centrální displej. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, 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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