
SCALA
DE NIEUWE ŠKODA





Met de nieuwe SCALA zet ŠKODA zelfverzekerd een grote 
stap vooruit. De geraffineerde vormgeving creëert een 
opvallend spel van licht en schaduw, dat tijdloos design 
verenigt met een sportief karakter. De SCALA is dankzij het 
dynamische silhouet en praktische gebruiksgemak de ideale 
metgezel voor elke levensfase.

ŠKODA. Simply Clever.

EEN NIEUW
TIJDPERK



LED-ACHTERLICHTEN
De SCALA bekoort met 
horizontaal ontworpen 
achterlichten. De bekende 
C-vormige verlichting 
is aangepast en modern 
geïnterpreteerd. Dit 
originele lichtkenmerk  
gaat gepaard met  
perfecte functionaliteit.  
Led-technologie vergroot 
de zichtbaarheid en zorgt 
zodoende voor meer 
veiligheid.

FULL-LED
KOPLAMPEN

De scherp 
vormgegeven 

koplampen verlenen 
de voorzijde een 

uniek karakter. Bij de 
topuitvoering draait 

alles om ledtechnologie, 
inclusief de 

bochtenverlichting. 
De ledstrips voor 

dagrijverlichting in 
het bovenste deel van 
de koplamp geven de 

SCALA een sportieve 
uitstraling.

Verlichting zorgt niet alleen voor licht in de duisternis, maar inspireert 
ook. De SCALA is door de unieke koplampen en slanke, lange 
achterlichten onmiddellijk herkenbaar. De lampen met kristallijne 
look en geïntegreerde leds combineren Tsjechische kristaltraditie en 
moderne technologie op perfecte wijze.

ALTIJD
ZICHTBAAR







Maak dagelijkse ritten sportiever en individueler 
en verfraai de SCALA met het als meeruitvoering 
verkrijgbare zwarte panoramadak, een dakspoiler,  
een achterklep met grote achterruit en fraaie  
18-inch lichtmetalen velgen.

BLIKVANGER



De letters ŠKODA staan voor het 
eerst prominent op de achterklep. 
Dit duidt op het vertrouwen van een 
merk dat zijn designfilosofie heeft 
vernieuwd. De SCALA is het jongste 
lid van de grote ŠKODA familie.

TEKEN 
VAN TROTS

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
In modellen met een achterklep 

met grote getinte achterruit is 
een deel van de achterlichten in 

het glas geïntegreerd. De full-led 
achterlichten zijn uitgerust met 
dynamische richtingaanwijzers 

– een unicum voor ŠKODA. 
Ze maken de auto niet alleen 

dynamischer, maar geven  
ook aan welke richting de 

bestuurder op wil. Geïntegreerde 
reflectoren in de achterbumper, 
die de zichtbaarheid vergroten, 

zijn standaard.







Elke rand, contour en lijnvoering van de SCALA is gecreëerd om de aerodynamica te optimaliseren. 
Een aantrekkelijke balans tussen hoogte en breedte straalt veiligheid en betrouwbaarheid uit.  
Om de SCALA nog sportiever te maken, kan gekozen worden voor een verlaagd onderstel dat  
met Sport Chassis Control afgesteld kan worden op de wensen van de bestuurder.

EEN SPORTIEVE
UITSTRALING





Instappen in de SCALA is een even indrukwekkende ervaring. Het goed uitgeruste 
interieur bekoort met slanke designelementen, een riant ruimteaanbod en 
geavanceerde digitale technologie. Hoogwaardige materialen en een aantrekkelijke 
vormgeving weten de aandacht te trekken, terwijl de Virtual Cockpit en tal van 
online diensten voor ongekende connectiviteit zorgen.

EEN FRAAI INTERIEUR



VIRTUAL COCKPIT
De Virtual Cockpit toont gegevens van de boordcomputer in combinatie met andere 
informatie, zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs (Modern is afgebeeld), die via de 
‘View’-knop op het stuurwiel kunnen worden geselecteerd. De Virtual Cockpit van de 
SCALA heeft een display dat met zijn 10,25 inch het grootste in het compacte segment is.

9,2-INCH  
INFOTAINMENTSYSTEEM 

AMUNDSEN
In de SCALA gaan aantrekkelijk 

design en perfecte functionaliteit 
hand in hand. De nieuwste 

infotainmentgeneratie heeft een hoog 
geplaatst vrijstaand display in het 

directe blikveld van de bestuurder. 
Daaronder bevindt zich een 

ergonomische polssteun voor  
de bediening van het scherm.  

Het systeem kan via het touchscreen 
bediend worden, maar ook via gebaren.

SFEERVERLICHTING
Maak het interieur 
knusser en 
comfortabeler 
met witte of rode 
sfeerverlichting 
langs het dashboard. 
In auto’s die met 
de Virtual Cockpit 
zijn uitgerust, is de 
gekozen kleur tevens 
bepalend voor de 
achtergrondverlichting.







STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Dankzij de prachtig gevormde en comfortabele stoelen voelt u zich zelfs 
na een lange rit heerlijk fris. De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel is 
optioneel. Het gevoel van comfort wordt benadrukt door de voetenruimte-
verlichting. Dankzij twee USB-C-aansluitingen in een middenconsole maakt  
u eenvoudig verbinding met uw externe apparaten, inclusief notebooks, 
zonder dat hiervoor dongles of adapters nodig zijn.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
De SCALA biedt ook superieur comfort voor de 
achterpassagiers. De knie- en hoofdruimte achterin is 
uitzonderlijk. De stoelverwarming achterin wordt geregeld 
via een aparte knop aan de achterkant van de voorste 
middenarmsteun. Twee USB-C-aansluitingen maken het 
mogelijk uw mobiele telefoon op te laden.



VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Met deze functie kunt u comfortabel uw 
auto vergrendelen en ontgrendelen via de 
ŠKODA Connect App, ongeacht waar u 
zich bevindt. Als u bijvoorbeeld vergeten 
bent om uw auto te vergrendelen, kan dat 
eenvoudig met uw smartphone, waar u 
maar wilt.

PARKEERPOSITIE
Zie de exacte locatie van uw 
auto, waar u ook bent. ŠKODA 
Connect toont het adres, de tijd 
en de datum van parkeren op uw 
telefoon.

ŠKODA CONNECT
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten.
Infotainment Online levert real-time informatie, 
zoals over het verkeer. Care Connect richt zich op 
hulp en veiligheid, toegang tot de auto op afstand 
en het beheren ervan. De dienst biedt ook hulp 
wanneer dat nodig is.

ŠKODA CONNECT:
UW DIGITALE
WERELD REIST
ALTIJD MEE

Blijf altijd op de hoogte. Als u altijd en overal online
bent, heeft u altijd toegang tot entertainment
en nuttige informatie. Onderweg profiteert
men bovendien van 24/7 hulp. ŠKODA Connect
is uw poort naar een wereld van onbeperkte
communicatiemogelijkheden.



SMARTLINK+
Met het SmartLink+-systeem (ŠKODA connectiviteits bundel 
die MirrorLink®, Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt) 
kan de bestuurder via het infotainmentsysteem van de auto 
veilig de telefoon gebruiken tijdens het rijden. Bovendien 
zijn alle geïnstalleerde apps die als veilig voor auto’s zijn 
aangemerkt, compatibel met MirrorLink®, Apple CarPlay 
of Android Auto. Het SmartLink+-systeem biedt u tevens 
de mogelijkheid om autogegevens naar uw smartphone te 
sturen, waardoor u toegang krijgt tot interessante informatie 
over uw rit, zoals brandstofverbruik, rijdynamiek of service-
informatie. (Ga naar onze website voor gebruiksvoorwaarden 
en informatie over compatibiliteit voor SmartLink+.)

NOODOPROEPSERVICE
Via de dienst “Noodoproepservice” 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.

SHOP
Dankzij de shop die via 
het infotainmentsysteem 
toegankelijk is, kunt u 
direct vanuit uw auto 
data-abonnementen 
kopen, infotainment-apps 
(zoals Weer of Nieuws) 
downloaden en uw 
ŠKODA Connect-licentie 
verlengen.

ONLINE
VERKEERSINFORMATIE
Actuele informatie geeft 
u een optimaal overzicht 
van elke rit. U kunt ook 
tijdig reageren op nieuwe 
ontwikkelingen, zoals 
wegwerkzaamheden, 
ongevallen en files.  
Lokale gevareninformatie 
waarschuwt u bovendien 
voor mogelijke problemen 
onderweg, zoals moeilijke 
omstandigheden of 
beperkt zicht.

INFOTAINMENT-APPS
Infotainment-apps 
optimali seren de 
connectiviteitservaring in de 
auto. Deze apps kunnen in de 
shop worden gedownload 
via het infotainmentsysteem. 
Met de Weer-app krijgt u 
bijvoorbeeld een gedetailleerd 
weerbericht voor uw huidige 
locatie, of waar dan ook. 
Infotainment-apps worden 
regelmatig geüpdatet en er 
komen in de toekomst steeds
meer apps bij.









FRAAI VANUIT  
ELKE HOEK



EROVER LEZEN IS AL LEUK
– ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

MYŠKODA APP
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. 
Download MyŠKODA met PAUL, een 
interactieve assistent die voor u klaarstaat.  
Hij houdt uw auto in de gaten en helpt u  
tevens met het plannen van uw dag.  

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

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts 
ter illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een 
contract of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige 
illustraties, functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken 
van die van daadwerkelijke productieauto's en van land tot 
land verschillen. Neem voor exacte specificaties van functies, 
onderdelen en uitrustingen contact op met uw dichtstbijzijnde 
ŠKODA dealer.


