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Een nieuw gevoel van ruimte.



De ruimte waar we ons het beste voelen,
is vaak de ruimte die we zelf gecreëerd
hebben. Een plek waarin ons gevoel,
persoonlijkheid en creativiteit terugkomt.
Het is ons huis, appartement, kamer, tuin
en… de nieuwe ŠKODA Rapid Spaceback.
Een auto die u ruimte geeft én de
mogelijkheid om deze ruimte helemaal
eigen te maken.

De Rapid Spaceback biedt daarom talloze
mogelijkheden om hem te personaliseren.
Denk aan opties die het sportieve design
benadrukken, zoals een panoramisch dak
dat eventueel samen met de achterruit in
donker glas doorloopt tot in de achterklep,
of zwarte 17-inch lichtmetalen wielen.

Kom binnen, neem plaats en ontdek waarom
deze ŠKODA, Rapid Spaceback wordt
genoemd. In zijn klasse heeft u in de Rapid
Spaceback de meeste knie- en hoofdruimte
en is het de auto met de grootste
bagage-inhoud.

De nieuwe ŠKODA Rapid Spaceback. Een
nieuw gevoel van ruimte.

ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA Rapid type 901, 1937.







Kijkend naar de Rapid vanaf de 
achterkant of de zijkant vallen veel 
zaken op: niet alleen de elegante 
vlakken en dynamisch scherpe 
lijnen, maar tegelijkertijd ook 
de robuustheid van de auto. Dit 
alles straalt betrouwbaarheid en 
kracht uit. De grote 5e deur is een 
functioneel staaltje design;  
u heeft uitstekende toegang tot 
de zeer grote bagageruimte.

De scherpe lijnen van de 
koplampen en mistlampen zijn 
kenmerkend voor de nieuwe 
ŠKODA designtaal. Onderaan 
lopen de koplampen uit in een 
scherpe driehoekige punt, 
wat een eerbetoon is aan de 
Tsjechische glasslijpkunst van 
kristal. Optioneel is Xenon-
verlichting inclusief mistlampen 
met corner-functie verkrijgbaar. 
Dagrijverlichting is standaard 
op de  Rapid Spaceback.  

De zwarte B- en C-stijl vormen een eenheid 
met de zijramen en benadrukken zo de grote 
interieurruimte. Donker getinte Sunset-ramen 
achter maken de Rapid Spaceback extra 
sportief en beschermen de passagiers achterin 
bovendien tegen de zon. 

Het design van de Rapid is onderscheidend 
door de eenvoud en precisie. Duidelijke strakke 
lijnen, elegante vlakken en uitgebalanceerde 
verhoudingen: de Rapid is de belichaming 
van de nieuwe designtaal van ŠKODA. Aan 
de voorzijde zorgen de kenmerkende grille 
en koplampen voor een ontwerp dat de auto 
visueel verbreedt. Het ŠKODA-logo staat 
centraal boven de verchroomde grille.

De grote achterlichten, 
die zich richting de 

zijkanten buigen, 
hebben traditiegetrouw 

de C-vorm.



Kijkend naar de Rapid Spaceback vanaf de achterzijde of de zijkant valt meteen het sportieve design op. Terwijl de scherpe lijnen en elegante vlakken dynamisch en ruimtelijk zijn, 
straalt de auto door zijn gebalanceerde proporties ook betrouwbaarheid en kracht uit. 





Het dashboard is net zo strak en 
helder vormgegeven als de 
Spaceback zelf. Door de praktische 
indeling is alles in één oogopslag te 
zien. Alle bedieningsknoppen, zowel 
op het dashboard als het 
bestuurdersportier, bevinden zich 
binnen handbereik en daar waar je ze 
als bestuurder intuïtief verwacht.





Mijn gezin staat altijd op nummer 1. Dat blijft zo. 



Dankzij een handig uitneembaar afvalbakje bergt u ook uw afval netjes 
op (optioneel). In de opbergvakken in de voorportieren past gemakkelijk 
een 1,5-liter fles.  

Het gesloten dashboardkastje is in combinatie 
met Climatronic airconditioning voorzien van een 
koelfunctie. Handig voor onder meer heerlijk koele 
drankjes tijdens uw reis.

Opbergvakken en "Simply 
Clever”-details vergroten uw 
comfort en rijplezier tijdens het 
dagelijks gebruik van de auto, die 
zo altijd opgeruimd toont. Handig is 
bijvoorbeeld de brilhouder boven de 
achteruitkijkspiegel; ideaal om uw 
zonnebril of gewone bril op te bergen.

De bekerhouder in de 
middenconsole is eenvoudig 
bereikbaar voor de bestuurder 
en voorpassagier. U kunt twee 
formaten bekers kwijt, zodat 
uw drankje altijd stevig op z’n 
plaats blijft staan, óók in bochten. 
Optioneel is een houder voor uw 
mobiele telefoon leverbaar.

De parkeerkaarthouder bevindt 
zich aan de bestuurderskant bij 
de rand van de voorruit. Zoeken 
naar een goed zichtbare plek 
voor de parkeerkaart is vanaf  
nu verleden tijd. 

Een van de vele “Simply Clever”-oplossingen bevindt zich onder de 
bestuurdersstoel. Een veiligheidsvest kan hier in een vakje handig en 
snel worden opgeborgen, altijd direct binnen handbereik. 



De armsteun achterin heeft geïntegreerde bekerhouders. Van een  
verfrissing genieten tijdens een rit is voor passagiers op de achterbank  
zo geen enkel probleem.

De Rapid Spaceback heeft meer slimme opbergruimtes. Voor bekers, blikjes 
of thermoflessen zijn ook bekerhouders beschikbaar tegenover de  
achterbank en in de achterportieren. De ‘pockets’ in de rugleuningen  
van de voorstoelen voorkomen rommel,  en zijn ideaal voor dingen die  
u snel bij de hand wilt hebben.

De armleuning 
in de achterbank 
kan worden 
voorzien van 
een skiluik en 
kan worden 
neergeklapt.  
Zo ontstaat een 
handige opening 
naar en vanuit de 
bagageruimte,  
zodat u lange 
voorwerpen 
gemakkelijk kunt 
vervoeren.

De middenarmsteun 
voorin heeft een 

opbergvak voor 
kleine voorwerpen en 
verhoogt het comfort 

van de bestuurder 
én de voorpassagier. 

"Simply Clever” zijn 
ook de opbergvakken 

aan de zijkant van de 
rugleuningen, waarin een 

mapje of notitieboekje 
prima past.



Met een standaard inhoud van 415 liter of met neergeklapte achterbank maar liefst 1.380 liter, is de bagageruimte van de Rapid Spaceback in zijn klasse de absolute top. 



De ijskrabber aan de binnenkant 
van het tankklepje is ideaal bij vorst. 

Altijd direct bij de hand en nooit meer 
smeltwater in uw auto. Simply Clever.

Bagagenetten 
voorkomen dat uw 
spullen tijdens het rijden 
omvallen of verschuiven. 

Heeft u tassen, 
kampeerspullen of 

andere dingen die u 
graag heel houdt tijdens 

het rijden? Bevestig 
ze dan aan de sterke 
haken aan de zijkant 

van de bagageruimte. 
Benut de ruimte achterin 

optimaal door ook de 
opbergvakken achter de 

achterste wielkasten te 
gebruiken.

Met de dubbele 
bagageruimtevloer heeft u 
dubbel gebruiksgemak. U 
kunt de ruimte onder de vloer 
gebruiken als een verborgen 
opbergplek. Heeft u de ruimte 
nodig, dan verschuift u de vloer 
eenvoudig in de onderste, 
diepere positie.

Modderige laarzen of vieze 
spullen? Geen probleem. 
Draai de mat met de 
rubberen kant naar boven 
en de bagageruimte blijft 
altijd schoon en netjes.

De dubbelzijdige 
kofferbakmat heeft 
stof aan de ene kant en 
afwasbaar rubber aan de 
andere kant.

Om ongewenst schuiven van bagage tijdens het rijden te voorkomen, zijn deze 
twee kunststof houders met klittenband ideaal. Wanneer niet in gebruik, kunnen 
ze worden opgeborgen in de vakken achter de achterste wielkasten.





Helemaal ŠKODA.





De Driver Activity Assistant 
evalueert constant de gegevens 
van de stuurbekrachtiging-
sensoren en kan zo vermoeid-
heidsgedrag bij de bestuurder 
detecteren. in dat geval 
waarschuwt het Maxi DOT-
display de bestuurder om een 
pauze te nemen.

Bij de Swing radio met 5-inch 
kleurentouchscreen horen ook een USB-
poort, Aux-ingang, SD-kaartlezer en vier 
20W luidsprekers. Via het radioscherm is 
ook door het automenu te bladeren.

Het Amundsen navigatiesysteem 
met 6,5-inch touchscreen heeft twee 
SD-kaartslots, met in één daarvan een 
SD-kaart met de navigatiekaarten. Een 
zeer complete radio is inbegrepen, 
inclusief het ŠKODA Surround sound 
system. Het systeem is verder uit te 
breiden met DAB (digitale radio).



Met de knoppen op het multifunctionele 
3-spaaks lederen sportstuurwiel bedien 
je de radio en telefoon.

De lichtmetalen pedalen uit het Dynamic 
pakket zorgen voor een sportief en 
comfortabel gevoel.

De 7-traps DSG-transmissie 
(Direct Shift Gearbox) 
combineert alle voordelen 
van een handgeschakelde 
versnellingsbak en een 
automaat. Hij zorgt voor 
vlot accelereren en houdt 
de motor in het optimale 
toerengebied. Daarmee helpt 
de DSG-7 transmissie verbruik 
en uitstoot te beperken. 

Tijdens langere snelwegritten is de cruise control 
een welkome functie. Deze houdt automatisch 
een constante snelheid aan. Met een knopje op de 
stuurhendel is de ingestelde snelheid in kleine stapjes 
te verhogen of te verlagen, zonder gebruik van het 
gaspedaal.



De Climatronic airconditioning zorgt het hele jaar voor een prettig interieurklimaat. 
De temperatuur is eenvoudig in te stellen en dankzij de geïntegreerde vochtsensor 
verdwijnt condens snel van de binnenkant van de ramen. 

Het Start-Stop systeem bespaart 
brandstof door automatisch 
uitschakelen van de motor bij 
stilstand. Voor een stoplicht 
bijvoorbeeld.De Rapid kan worden 

uitgerust met Easy Start of het 
uitgebreidere KESSY (Keyless 
Entry, Start en exit SYsteem). 
Op de stuurkolom bevindt zich bij 
beide een Start/Stop knop voor 
sleutelloos in- en uitschakelen 
van de motor.

De elektrische raambediening is 
ondergebracht in het bestuurdersportier. In 
combinatie met elektrisch bedienbare ramen 
achter is een kinderslot inbegrepen.

De buitenspiegels instellen en ontdooien 
doe je veilig en comfortabel vanaf de 
bestuurdersstoel.



De Aero ruitenwissers hebben voor 
en achter over het hele wisoppervlak 
een gelijkmatige druk.

Met de in 
de bumper 

geïntegreerde 
telescopische 

koplampsproeiers 
blijven de 

koplampen altijd 
perfect schoon.  

De zij-airbags voorin beschermen het 
bekken en de borst van de bestuurder 
en de voorpassagier bij een aanrijding 
van opzij. De hoofdsteunen van de 
voorstoelen zijn eenvoudig in hoogte 
verstelbaar.

Op pad met het hele gezin, en zodoende 
drie personen op de achterbank? 
Standaard zijn de zitplaatsen voorzien 
van comfortabele hoofdsteunen.

U kunt altijd vertrouwen op het brede 
scala aan veiligheidsvoorzieningen 
van de Rapid Spaceback - onder alle 
omstandig heden. Standaard heeft 
uw Rapid Spaceback onder meer 
ESC (Electronic Stability Control) 
inclusief ABS (Anti-lock Braking 
System). Daarnaast heeft u maar 
liefst zes airbags, waaronder de 
hoofdairbags: deze beschermen 
alle inzittenden - voorin én 
achterin - tegen potentieel 
hoofdletsel.

Grote airbags beschermen 
de bestuurder en 
voorpassagier in het 
geval van een botsing. 
Tegelijkertijd houden 
gordelspanners hen stevig 
op de juiste plaats, in het 
midden van hun stoel. De 
passagiersairbag is uit te 
schakelen wanneer een 
kinderzitje op de voorstoel 
wordt geplaatst. 













Active zwart interieur

De Active heeft zwarte interieurdetails, wat te zien is aan de portierhendels, omlijstingen van de ventilatieroosters en ringen op het instrumentenpaneel.

* Getoonde grijze dashboard is in Nederland in het zwart uitgevoerd.



Ambition zwart interieur, intereurlijst Zilver Brushed

In de Ambition schittert de chroomafwerking van de portierhendels, omlijstingen van de ventilatieroosters, dashboardinstrumenten, stuurwielspaken en versnellingspookknop.



Style zwart interieur, interieurlijst Dark Brushed Style beige interieur, interieurlijst Piano Black

Ook in de Style zijn veel details voorzien van een chroomkleurige afwerking. Voor de bekleding en van stoelen, dashboard en portierpanelen 
kun je kiezen uit diverse kleurcombinaties.



Dynamic interieur, interieurlijst Piano Black

Het speciale design van de exclusieve Dynamic sportstoelen benadrukt het dynamische karakter van jouw Spaceback. Deze stoelen zijn er tegen meerprijs voor de Ambition en Style.



Active interieur 
Stof grijs/zwart

Style interieur 
Stof beige

Ambition interieur 
Stof zwart

Dynamic interieur* Ambition, Style 
Stof zilvergrijs/zwart

*Leverbaar als optie tegen meerprijs

Style interieur 
Stof zwart





AccessOIResAccessOIRes

Lichtmetalen velgen 17" Savio 
in mat zwart design. 

Spatlappen achter 
beschermen tegen vuil en 
opspattende stenen. 

Lichtmetalen velgen 17" Savio 
in zwart metallic design.  

Beschermhoes voor de bekleding 
onder het kinderzitje.  

Deze aluminium instaplijsten met het 
Rapid-logo beschermen de dorpels tegen 

beschadigingen als gevolg van in- en 
uitstappen.

De afneembare trekhaak 
kan een maximaal 
gewicht aan van 1.200 kg, 
afhankelijk van de motor.

Deze slim onder de hoofdsteunen te bevestigen achterbankhoes beschermt 
het interieur tegen vuil en beschadigingen. Ideaal als je een hond hebt die graag 
meegaat. Het ISOFIX DUO plus Top Tether kinderzitje garandeert 

maximaal comfort en veiligheid voor de kleinste passagiers. 
Behalve met de ISOFIX riemen is het aan de achterkant vast 

te zetten met het Top Tether systeem. Het kinderstoeltje 
is verstelbaar in drie standen (zitten, rusten en liggen) en is 

geschikt voor kinderen van 9 tot 18 kg.  

De producten op deze pagina zijn ŠKODA Originele Accessoires. 
Raadpleeg de brochure voor de exacte specificaties.



Met de uitneembare plastic kofferbak blijft de bagageruimte altijd 
vrij van vuil en beschadigingen. De bak is makkelijk te plaatsen en te 
verwijderen, zodat u hem buiten de auto leeg en schoon kunt maken.  

Transparante beschermfolie voor de achterbumper. 
Onmisbaar wanneer u regelmatig spullen vervoerd 
die krasjes kunnen veroorzaken. 

Lange reis voor de boeg? 
In deze elektro-thermische koelbox 
van 20 liter blijft eten vers en drinken 
koel.  .

Op de praktische dakdrager kunt u moeiteloos andere rekken of houders 
bevestigen, zoals een fietsdrager of een box voor ski’s en snowboards.  

Set van vier wielhoezen, geschikt 
voor wielen tot 18” en 45 mm breed 
en gemaakt van hoogwaardig 
polyester. De stevige handgrepen 
maken het vervoer en dragen van 
de wielen een stuk makkelijker.

Op wintersport? Met deze uitneembare skitas kun je 
maximaal vier paar ski’s of een snowboard in de auto 
meenemen. 
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Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van het 
ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct doorvoert, 
kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe ontwikkelingen, 
prijzen, exacte uitrustingsspecificaties en alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u contact opnemen met een erkende 
ŠKODA-dealer. Niet alle getoonde uitrusting behoort tot de standaarduitrusting. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en 
is 100% recyclebaar.

www.skoda.nl 

Uw ŠKODA-dealer:

Voor ŠKODA hebben het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke producten prioriteit en dat komt tot uiting in alle fasen van de gebruikscyclus van 
de auto’s. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment die stuk voor stuk voldoen aan de 
hoogste en strengste eisen. Voor antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie. Alle producten 
van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze gecombineerde inspanningen 
is dat elke nieuwe ŠKODA niet alleen voldoet aan alle ßtechnische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor het milieu. Op die manier levert 
ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit en tevredenheid van onze klanten.

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de 
bijdrage aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.


