
INFORMACJA HANDLOWA:

GOC-20-2166037 
C6TRRGCT 

Informację handlową sporządzono: 23.07.2020 
Informacja handlowa ważna do: 31.07.2020

Jacek Nadaj 
Handlowiec 
T  +48 532 081 566 
jacek.nadaj@gmail.com

PRZYGOTOWANA PRZEZ: DANE KLIENTA:

MK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
mariusz.kolecki@mk.pl

ROK PRODUKCJI:

2020
ROK MODELOWY:

2021

SILNIK:

1.5 TSI 110 kW (150 KM)

SKRZYNIA BIEGÓW:

6-biegowa manualna

Błękit Race
metalizowany
(8X8X)

KOLOR LAKIERU:

Czarne (BH)

WNĘTRZE:

Obręcze kół ze stopów
lekkich ALARIS 6J x 16''

OBRĘCZE KÓŁ:

ŠKODA SCALA AMBITION (NW13K5)
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CENA PO UPUŚCIE 81 600 zł
brutto

Podsumowanie

Cena katalogowa modelu 80 950 zł

Cena wyposażenia dodatkowego 5 200 zł

Cena lakieru 2 300 zł

Cena przed upustem 88 450 zł

Upust -6 850 zł



ŠKODA SCALA AMBITION (NW13K5)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE I USŁUGI

Pakiet Comfort (WDA) 2 200 zł

Pakiet Tech (WDB) 2 800 zł

Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) (0TD) 200 zł

CAŁKOWITA CENA WYPOSAŻENIA I USŁUG

5 200 zł brutto

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność

Wnętrze

Nadwozie
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W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
Radio Bolero (8", dwa gniazda USB-C)
SMARTLINK+  
CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z automatycznie
przyciemnianym lusterkiem wstecznym  
SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu
przyciemnienia
 

W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
Tempomat  
Podgrzewane przednie fotele, podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
LIGHT AND RAIN ASSIST – czujnik zmierzchu i deszczu, automatycznie ściemniające się
lusterko wsteczne (Coming/Leaving Home, Tunnel Light)
Kamera cofania
 

8 głośników
Bluetooth
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne
Czujniki parkowania z tyłu
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
Klimatyzacja manualna
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu
Zapasowe koło stalowe dojazdowe

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie
Podłokietnik z przodu
Radio Swing (ekran 6,5", dwa gniazda US B-C)
Skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon)

Obręcze kół ze stopów lekkich ALARIS 6J x 16''



Prezentowane są wybrane elementy wyposażenia standardowego. Domówienie pakietu lub opcji może mieć wpływ na
wyposażenie standardowe – w niektórych przypadkach bezpowrotnie usuwając lub zastępując elementy.
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Przednie reflektory przeciwmgłowe
Reflektory LED BASIC z przodu
Tylne światła LED BASIC



Długość 4 362 mm
Szerokość 1 793 mm
Wysokość 1 499 mm
Rozstaw osi 2 636 mm
Rozstaw kół przednich/tylnych 1 534 / 1 517 mm
Średnica zawracania 10,9 m
Pojemność bagażnika min./max. 467 / 1 410 l

Wymiary zewnętrzne

Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 4
Pojemność silnika 1 498 cm³
Maksymalna moc 110 kW
Maksymalny moment obrotowy

250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 5.7
Emisja CO₂ - cykl mieszany (g/km) 130

Silnik

Minimalna masa własna z kierowcą 1 243 kg
Maksymalna masa własna z kierowcą 1 338 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 699 kg
Ładowność (z kierowcą) 525 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy
ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%

1 250 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców

620 kg
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą 2 949 kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy 75 kg
Nośność dachu 75 kg

Masy

Maksymalna prędkość 220 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/godz. 8,2 s
Pojemność zbiornika paliwa 50,0 l

Osiągi

DANE TECHNICZNE

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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KOMFORT

W ŠKODZIE dokładamy wszelkich starań, żeby
podróż była dla Ciebie przyjemnością. Ale tak
naprawdę nie chodzi nam tylko o podróż,
a o każdy kontakt z samochodem. Dlatego równie
wiele pracy wkładamy w zaawansowane systemy,
które pomagają Ci wygodnie prowadzić
i parkować auto, jak w wykończenie wnętrza,
dobór materiałów doskonałej jakości i dziesiątki
drobnych usprawnień, które uprzyjemniają
codzienne korzystanie z auta.

DESIGN

Najbardziej zapada nam w pamięć to, co wywołuje
emocje. Inspirując się tradycją czeskiego
wzornictwa, opracowaliśmy własny język designu,
rozpoznawalny od pierwszego spojrzenia
i otwierający nas na trendy zbliżającej się trzeciej
dekady XXI wieku. Ekspresyjne kształ ty,
dynamiczne sylwetki, ostro zarysowane
przestrzenie i precyzyjnie wykonane detale – tak
wywołuje się emocje.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny to dla nas
bezwzględny priorytet. Cokolwiek robimy, zawsze
mamy w głowie tę myśl – zapewnić Wam
bezpieczeństwo. Całe nasze doświadczenie,
zdobyte przez dziesiątki lat i miliony kilometrów,
przekłada się na wiedzę. Tę wiedzę przekuwamy
z kolei na zaawansowane systemy, które
nieustannie czuwają nad tym, byście bezpiecznie
dotarli do celu.

TECHNOLOGIE

Żyjemy w nowoczesnym, rozpędzonym świecie
i jeśli za nim nie nadążamy, łatwo możemy zostać
w tyle. Wybierając ŠKODĘ, masz pewność, że nic
Cię nie omija, a Twoje auto jest innowacyjne
i pełne odważnych rozwiązań. Najnowsze
generacje systemów łączności i infotainment,
obsługiwane na dużych dotykowych ekranach,
dają Ci satysfakcjonujące poczucie kontroli nad
wszystkim, co dla Ciebie ważne.

ŠKODA. WSZYSTKO, CO WAŻNE
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Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy,
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia

w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu. 
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową
procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na
podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami
homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi
zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.skoda-auto.pl/swiat-skody/srodowisko.
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Numer: GOC-20-2166037
ID Konfiguracji: C6TRRGCT
Data pobrania danych WLTP: 23.07.2020
Marka: ŠKODA
Model: SCALA AMBITION
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 5.7
Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km): 130

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI
HANDLOWEJ DOTYCZĄCEJ
SAMOCHODU
Nie uwzględnia akcesoriów

Dane:

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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