
ŠKODA RAPID



Pozycjonowanie



Struktura sprzedaży w segmentach

Mini
6 %

Małe
30 %

Kompaktowe
47 %

Średnia-wyższa
14 %



Podział segmentu aut kompaktowych

Do 60.000 zł



Struktura sprzedaży w segmentach aut kompaktowych

63%



Wersje nadwozia

Liftback

Spaceback*

*nazwa niepotwierdzona



Konstrukcja Škody Rapid



Rozwiązania techniczne

Kolumny MacPhersona
Belka skrętna

Elektrohydrauliczne 
wspomaganie 

kierownicy

Przedni napęd
+ Komfort i pewne prowadzenie

+ Standard w klasie

+ Siła wspomagania 
zależna od prędkości



Silniki MPI



Silniki TSI



Silniki TDI



Który silnik najlepiej pasuje…



Który silnik najlepiej pasuje…



Green tec

System Start / Stop

Rekuperacja

Opony o obniżonym oporze toczenia



Design



Design
Ostre linie załamujące 

światło

Prosta forma – brak 
zbędnych przetłoczeń

Mocno podkreślony nos z 
nowym logo



Design

Nowy kształt grilla 
i przednich reflektorów

Wlot powietrza w kształcie rozszerzonego plastra miodu 
– poszerza auto oraz podkreśla moc, sportowego ducha



Design
Ostre linie nawiązujące do 

kształtu reflektorów 

Czarny spód zderzak (dyfuzor) 
optycznie obniżający tył auta

Napis ŠKODA na pokrywie 
bagażnika – nie ma już na logo



Design – wnętrze Konsola w kształcie litery V 
nawiązująca do kształtu maski

Ergonomiczna deska rozdzielcza wykonana z materiałów wysokiej jakości



Kolory nadwozia

Biały Candy (9P9P)

Błękit Denim (G0G0)

Czerwony  Corrida (8T8T) Błękit Pacific (Z5Z5) Żółty Sprint (F2F2)

Błękit Lava (0F0F) Czarny Magic (1Z1Z) Rosso Brunello (X7X7)

Srebrny Brilliant (8E8E) Zielony Arctic (8B8B) Beż Cappucino (4K4K) Szary Platin (2G2G)

Zielony Rally (P7P7)
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Wersje wyposażenia

Active

Centralny zamek (2 nieskładane kluczyki)

Elektrycznie sterowane szyby z przodu

4 poduszki powietrzne

Kurtyny powietrzne

ESC (ESP) z ABS, MSR, ASR, EDS i HBA

Zamykany dolny schowek po stronie 

pasażera

Regulowana w 2 płaszczyznach kolumna 

kierownicy

Asymetrycznie dzielone oparcie tylnej 

kanapy (60:40)

Obręcze stalowe z osłonami DAKARA 

185/60 R15

Ambition

Radio BLUES z CD/MP3

Aux-In

Klimatyzacja manualna CLIMATIC

Chłodzony i podświetlany schowek dolny 

po stronie pasażera

Podłokietnik z przodu ze schowkiem

Komputer pokładowy

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 

(1 składany kluczyk)

Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 

Klamki i lusterka boczne w kolorze 

nadwozia

Reflektory przeciwmgielne z przodu

Elegance

Radio SWING z CD/MP3

Dodatkowe 2 głośniki z tyłu

Czujnik parkowania z tyłu

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica (sterowanie 

radiem z małym pakietem skórzanym

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z 

tyłu

Fotel kierowcy i pasażera regulowany na 

wysokość

Felgi aluminiowe CARME 195/55 R15



Różnice zewnętrzne

Active Ambition
Elegance

- Światła przeciwmgielne
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia

- Brak świateł przeciwmgielnych
- Czarne lusterka i klamki



Koła

Dakara
185/60 R15

Carme
185/60 R15

Active

Ambition

Elegance

Dione
215/45 R16

Antia
215/45 R16

Camelot
215/40 R17

Active

Ambition

Elegance



Tapicerki



Wnętrze

czarne / czarne czarne / czarne czarne / czarne Sportowe 
czarne / czarne

czarne / szare czarne / szare beżowe / beżowe Sportowe 
czarne / czarne
z czerwonym 
przeszyciem   

Standard Opcja



Detale wnętrza

Czarne klamki Chromowane klamki Chromowane klamki

Dla czarnej deski 
rozdzielczej szare, dla 
szarej deski rozdzielczej 
czarne

Polerowane ramki, 
chromowane sterowanie

Chromowane ramki i 
sterowanie

Active Ambition Elegance



Kierownice, dźwignie zmiany biegów

Kierownica z tworzywa Kierownica z tworzywa Skórzana kierownica 
wielofunkcyjna (sterowanie radiem)

Czarna dźwignia zmiany 
biegów z tworzywa

Czarna dźwignia zmiany 
biegów z tworzywa z 
chromowaną wstawką 

Skórzana dźwignia zmiany 
biegów z chromowaną 
wstawką i ramką



Zestaw wskaźników

Active

Ambition, Elegance

opcja – Maxi-Dot

Centralny wyświetlacz z funkcjami:
- Zegar                                         - Podpowiedź zmiany biegów
- Temperatura zewnętrzna      - Przebieg (dzienny / łączny)
- Wskaźnik poziomu paliwa

Centralny wyświetlacz z funkcjami:
- Zegar                                         - Podpowiedź zmiany biegów
- Temperatura zewnętrzna      - Przebieg (dzienny / łączny)
- Wskaźnik poziomu paliwa      - Komputer pokładowy

Chromowane obwódki

Centralny wyświetlacz Maxi-Dot prezentujące wszystkie 
funkcje komputera pokładowego oraz komunikaty

Chromowane obwódki

Analogowy wskaźnik poziomu paliwa i temperatury silnika



Listwa z włącznikami

STANDARD
-> ASR – wyłączenie systemu
-> Obsługa centralnego zamka
-> Ogrzewanie tylnej szyby

OPCJA
-> Wyłączenie 

systemu Start / 
Stop GREEN TEC

OPCJA
-> Podgrzewane przednie fotele



Klimatyzacja

Bez klimatyzacji Climatic Climatic

Climatic Climatronic 1 strefowa Climatronic 1 strefowa

STANDARD

OPCJA

Active Ambition Elegance



Radio, nawigacja

BLUES SWING AMUNDSEN +

STANDARD

OPCJA

Ambition Elegance

Active Active

Ambition

Ambition

Elegance

- Rozmiar 1 DIN + półka
- Zielony wyświetlacz 122 x 36
- CD-MP3
- 4 x 20W
- Radio FM/AM z 1 anteną 

- Rozmiar 2 DIN
- Czarny wyświetlacz 330 x 47
- CD-MP3
- 4 x 20W
- Radio FM/AM z 2 antenami
- Współpraca z czujnikami 
parkowania
- MDI (opcja) 

- Rozmiar 2 DIN
- Kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz 400 x 240
- Nawigacja satelitarna
- CD-MP3
- 4 x 20W
- Radio FM/AM z 2 antenami
- Współpraca z czujnikami 
parkowania
- Czytnik kart SD
- MDI (opcja), Aux-In (standard) 



Bluetooth, MDI, tempomat

BLUETOOTH

MDI

Opcja do:
- Radia SWING
- Nawigacji AMUNDSEN +

GSM I
- okablowanie, antena

GSM II (PT2)
- bluetooth, Maxi-Dot

GSM II (PT3)
- bluetooth, Maxi-Dot, 
obsługa głosowa 
(kierownica wielofunkcyjna 
z obsługą telefonu)

Tempomat

Standard: Elegance



Schowki, uchwyty na butelki

Klimatyzowany 
schowek przed 

pasażerem

Schowek na kamizelkę 
odblaskową pod 
fotelem kierowcy

Uchwyty na napoje 
w drzwiach przednich 

i tylnych

Uchwyty na napoje 
w konsoli 
środkowej

Uchwyty na napoje 
w podłokietniku

Podłokietnik 
przedni

Kieszenie 
w oparciach 

przednich foteli 
(opcja)



Bagażnik
Pojemność bagażnika: 
- 550 litrów (530 z kołem 

zapasowym)
- Po złożeniu oparć 1.490 litrów

Wymiary bazowe:
- Długość: 1.048 mm
- Szerokość: 1.008 mm
- Wysokość: 548 mm
- Wysokość progu 

załadunkowego: 690 mm 

Dzielone składane oparcie, siedzisko nieruchome

Podłokietnik z tyłu z przejściem do bagażnika (opcja)

Opcjonalne haczyki w bagażniku



Przemyślane Rozwiązania

Dwustronna wykładzina bagażnika 
(akcesoria)

Skrobaczka

Kieszenie 
w oparciach przednich 
foteli (opcja)

Schowek na kamizelkę 
odblaskową pod 
fotelem kierowcy



Ceny



Akcesoria

Nakładka na przedni zderzak

Nakładka na tylny zderzak

Spojler

Spojler



Akcesoria

Wykładziny bagażnika 
w tym 2 stronna

Siatki

Nakładki zabezpieczające 
zderzak



Akcesoria – bagażniki 



Akcesoria

Nakładki ochronne na progi

Wieszak na ubrania

Foteliki dziecięce

Lodówka

Osłony przeciwbłotne



Rapid i konkurenci



Podsumowanie



Podsumowanie

• Obszerne wnętrze

• Duży, funkcjonalny bagażnik

• Nadwozie liftback – łatwy 
dostęp do bagażnika

• 2 wersje nadwoziowe
(od IV kw. 2013)

• Nowoczesne silniki TSI i TDI

• Dobre osiągi przy niskim zużyciu 
paliwa

• Najnowocześniejsza skrzynia 
DSG 7 biegów

• Szeroka paleta silników i skrzyń 
biegów

• Schowek na kamizelkę pod 
fotelem kierowcy

• Schowki na oparciach foteli

• Skrobaczka

• Dwustronna mata bagażnika

• ESC + 4 poduszki powietrzne + 
kurtyny w standardzie

• Wersja AMBITION -> oferta dla 
Kowalskiego oraz dla Flot

• Dobrze zagospodarowana luka 
pomiędzy Fabią a Octavią



ŠKODA RAPID


