
    RAPID
SPACEBACK
 CLEVER

ŠKODA

Voordeel tot

 € 1.290
Inruilpremie

 € 1.000
Private Lease vanaf

 € 299 p.m.*

Alleen uit 
voorraad leverbaar



*  ŠKODA Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door ŠKODA Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 20073305. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht en kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten.  
Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.

**  Op=op. Deze actie is enkel geldig op voorraadauto’s met een contractaanvraagdatum van 1 november 2018 t/m 20 december 2018. Het private leasecontract moet uiterlijk 31 december 2018 getekend retour zijn 
ontvangen. Een half jaar brandstof is gebaseerd op een tegoed van € 500, een benzineprijs van gemiddeld €1,75 per liter, een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 18 en een private leasecontract van 10.000 km/jaar.  
Deze actie is niet geldig op collectief private leasecontracten of in combinatie met andere tankpasaanbiedingen.

De RAPID Spaceback Clever nu vanaf € 20.990

ŠKODA maakt het rijden in de RAPID nog plezieriger dan het al was.  
De RAPID Spaceback Clever is namelijk een rijk uitgeruste uitvoering die volop 
voordeel, comfort en slimme oplossingen biedt. Zo is de Clever standaard al 
uitgerust met bijvoorbeeld Airconditioning, Cruise Control, Navigatiesysteem, 
Bluetooth carkit met stuurwielbediening, 16" lichtmetalen velgen, speciale 
Clever bekleding en zelfs een paraplu. Bovendien kunt u profiteren van nog 
meer luxe dankzij het aantrekkelijke optionele Plus pakket en een zeer scherpe 
meerprijs voor de automatische DSG versnellingsbak. Naast al dit voordeel biedt 
de RAPID Spaceback ook veel ruimte, zuinige motoren en innovatieve details. 
Lees snel meer over de nieuwe RAPID Spaceback Clever of ga naar www.skoda.nl.

Brandstofverbruik 4,8 - 4,9 l/100km (1 op 20,1 - 20,4) CO2-emissie 109 - 112 gr/km



Speciale Clever bekleding Instapsierlijsten Clever

Prijzen RAPID Spaceback Clever per 1 januari 2019
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HATCHBACK - BENZINE
1.0 TSI Greentech 70kW / 95pk Handgeschakeld-5 € 20.990 € 20.215 22% C 109 € 3.776 € 13.586 € 17.362 € 775

81kW / 110pk Handgeschakeld-6 € 21.990 € 21.215 22% C 112 € 4.169 € 14.088 € 18.257 € 775
DSG-7 automaat € 22.590 € 21.815 22% C 110 € 3.907 € 14.800 € 18.707 € 775

DSG= automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.
* Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges. 
**  Rijklaarmaakkosten á € 692,40 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehamers en twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 37,50 (incl. btw). Leges á € 45,10 (btw-vrijgesteld).

Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat 
de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website skoda.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde 
uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt. 

Afhankelijk van de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer, zoals vastgelegd in de Europese typegoedkeuring geldt een korting of een toeslag op de BPM. Deze zijn in deze prijslijst reeds verrekend. Het BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment van aanvraag van het kenteken en is 
gebaseerd op de op dat moment geldende gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer. De BPM-bedragen in deze prijslijst zijn gebaseerd op de actuele gemiddelde CO2-uitstoot.

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten van de ŠKODA RAPID Spaceback Clever te vervallen. Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.



Standaarduitrusting RAPID Spaceback Clever
De standaarduitrusting omvat o.a:
•  Achterbank neerklapbaar (40/60) 
•  Achterruitenwisser met wis/was installatie
•  Achterruitverwarming
•  Airbags vóór (uitschakelbaar voor passagiersstoel) 
•  Airconditioning 
•  Bagagenet 
•  Bandenreparatieset 
•  Bluetooth telefoonvoorbereiding met voice control  

en stuurwielbediening
•  Boordcomputer 
•  Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar 
•  Bumpers in carrosseriekleur 
•  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening op sleutel
•  Chromen details in het instrumentenpaneel 
•  Chromen deurgrepen in interieur 
•  Cruise control 
•  Dagrijverlichting 
•  Dashboardkastje verlicht met afsluitklep
•  Deurgrepen en spiegelkappen in carrosseriekleur 
•  Drie hoofsteunen achter
•  Dubbeltonige claxon 
•  Elektrisch bedienbare ramen vóór

•  Embleem “Clever” 
•  ESC (Elektronische Stabiliteits Controle) 
•  Flessenhouder in vóór- en achterportieren
•  Getint glas
•  Gordijnairbags 
•  Hoogteverstelling voor koplampen 
•  In hoogte en diepte verstelbaar 3-spaaks stuurwiel
•  In hoogte verstelbare voorstoelen
•  Instapsierlijsten “Clever”
•  Interieurlijsten Dark Brushed 
•  ISOFIX aansluiting op de achterbank 
•  Klein lederpakket (versnellingspookknop en handremgreep in 

leder uitgevoerd) 
•  Lederen multifunctioneel 3-spaaks stuurwiel met chrome details
•  Leeslampjes vóór
•  Lichtmetalen velgen 16" Evora 7Jx16 met banden 215/45 R16
•  Lichtsensor met coming home/leaving home functie
•  MaxiDOT, uitgebreid multifunctioneel display 
•  MDI (Mobile Device Interface) excl. kabel
•  Middenarmsteun vóór
•  Mistlampen vóór
•  Opberglade voor veiligheidsvest onder bestuurdersstoel 
•  Opbergnet in bagageruimte 

•  Opbergvak voor (zonne)bril 
•  Opbergvakken aan achterzijde voorstoelen 
•  Opbergvakken in voorportieren 
•  Paraplu onder passagierstoel
•  Parkeerkaarthouder
•  Parkeersensoren achter 
•  Navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Amundsen’  

met 6,5” touchscreen inclusief Navigatiekaart West-Europa,  
gratis* updates van de navigatiekaartsoftware en 1 jaar  
infotainment Online**

•  Recirculatiefunctie met pollenfilter
•  ŠKODA Surround 3D sound systeem met 2 extra luidsprekers in 

de achterportieren
•  Startblokkering 
•  Stoffen bekleding Clever 
•  Stuurbekrachtiging 
•  Zij-airbags vóór
•  Zonneklep aan passagierszijde voorzien van make-up spiegel

Koplampen met LED dagrijverlichting Multifunctioneel stuurwiel Navigatiesysteem Amundsen

* Het Europese wegennet is continu in verandering. ŠKODA streeft naar zo recent mogelijke 
kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van uw auto volledig actueel 
is. ŠKODA biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie 
van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates 
kunt u eenvoudig zelf downloaden via www.ŠKODA.nl/navigatie-update. Indien gewenst kunt u 
een kaartupdate ook door de ŠKODA-dealer laten uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor 
deze service is 25 euro inclusief BTW. Meer informatie over kaartupdates kunt u verkrijgen via 
uw ŠKODA-dealer, de klantenservice of de handleiding van uw auto.
** Infotainment Online, Care Connect of Emergency call zijn onderdeel van ŠKODA Connect. 
Kijk voor meer informatie over Infotainment Online op skoda.nl/skoda-connect



Opties en pakketten RAPID Spaceback Clever
Consumenten

Adviesprijs
incl. BTW

Netto 
catalogus

prijs
excl. BTW

PAKKETTEN 
Clever Plus Pack 
Climatronic (elektronisch geregelde airconditioning met vochtigheidssensor), gekoeld dashboardkastje,
zelfdimmende binnenspiegel, Driver Activity Assistent, stoelverwarming op de voorstoelen, verwarmde ruitensproeiers  € 390  € 322
AUDIO, COMMUNICATIE EN INFOTAINMENT
Smartlink+ inclusief ŠKODA Media Command***
- Let op: verplicht met 2 USB aansluitingen achter en DAB  € 230  € 190
2 USB aansluitingen achter in middenarmsteun
- Let op: verplicht met Smartlink+ en DAB  € 50  € 41
DAB (Digital Audio Broadcasting)  € 110  € 91
FUNCTIONEEL 
Koplampen met bi-Xenon verlichting
- Let op: Alleen i.c.m. koplampsproeiers  € 480  € 397
Koplampsproeiers
- Let op: Alleen i.c.m. Koplampen met Bi-Xenon verlichting  € 120  € 99
Grootlicht-assistent, zelfdimmende binnenspiegel en regensensor  € 440  € 364
Reservewiel (thuiskomer)  € 70  € 58
Mistlampen met corner functie  € 100  € 83
Sunset (extra donker getinte ramen achter)  € 140  € 116
Achteruitrijcamera  € 260  € 215
Front Assistent (pro actief remsysteem) 
- Let op: Verplicht met Chrome pakket  € 290  € 240
Elektrisch bedienbare ramen achter  € 190  € 157
DESIGN
Lichtmetalen velgen 16" Vigo 7Jx16 met banden 215/45 R16  € 50  € 41
Lichtmetalen velgen 17" Trius 7Jx17 met banden 215/40 R17  € 450  € 372
Style pakket: Panoramisch glazen dak, verlengde achterruit, achterspoiler in zwart, buitenspiegelkappen in zwart (voor Sunset)
- Let op: Brillenhouder vervalt 
- Let op: Verplicht met Sunset en mistlampen met corner-functie  € 750  € 620
Chrome pakket: Chromen raamlijsten en chrome strip in voorbumper  € 160  € 132
Signaallak (Corrida Red, Candy White)  € 120  € 99
Speciale lak (Laser White)  € 390  € 322
Metallic lak  € 530  € 438
Metallic lak : Velvet Red  € 890  € 736
*** Download hiervoor de ŠKODA Media Command App in de Appstore/Playstore (Apple/Android)

Standaard velgen 16" Evora Optioneel velgen 17" Trius Embleem Clever



RAPID Spaceback Clever kleuren

CORRIDA RED

MOON WHITE

DENIM BLUE

MAGIC BLACK

VELVET RED

ENERGY BLUE

RACE BLUE

CANDY WHITE

BRILLIANT SILVER

MAPLE BROWN

LASER WHITE

CAPPUCCINO BEIGE

QUARTZ GREY



Carrosserie
Lengte (mm) 4.304
Breedte (mm) 1.706
Hoogte (mm) 1.459
Wielbasis (mm) 2.602

Bagageruimte
Bagageruimte (tot aan de achterbank) (L) 415
Bagageruimte (tot aan de voorstoelen) (L) 1.381

Motor 1.0 TSI / 70kW Greentech 1.0 TSI / 81kW Greentech
Type Dwarsgeplaatste vloeistofgekoelde  

in-lijn-turbobenzinemotor, directe inspuiting, OHC
Dwarsgeplaatste vloeistofgekoelde  

in-lijn-turbobenzinemotor, directe inspuiting, OHC
Cilinders 3 3
Cilinderinhoud (cm3) 999 999
Max. vermogen (kW(pk)/min-1) 70 (95) / 5.000 - 5.500 81 (110) / 5.000 - 5.500
Max. koppel (Nm/min-1) 160 / 1.800 - 3.500 200 / 2.000 - 3.500
Emissienorm EU6 EU6
Brandstof Euro 95 Euro 95
Prestaties
Topsnelheid (km/u) 184 196 [194]
Acceleratie 0-100 km/u (s) 11,1 9,9 [10,2]
Brandstofverbruik (volgens norm 99/100) 16"/ 17" velgen 16"/ 17" velgen 
    In de stad (l/100 km) 6,0 6,0 [5,7]
    Buiten de bebouwde kom (l/100 km) 4,2 4,3 [4,3]
    Gecombineerd (l/100 km) 4,8 4,9 [4,8]
CO2 emissie gecombineerd (g/km) 109 112 [110]
Draaicirkel (m) 10,9 10,9
Aandrijving
Type Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving

Koppeling Hydraulische enkelvoudige
 droge plaat

Hydraulische enkelvoudige droge plaat 
[Elektrohydraulisch dubbel coaxiaal]

Transmissie Hand, 5 versnellingen Hand, 6 versnellingen 
[Automatisch, 7-traps DSG]

Gewichten
Massa rijklaar (kg) 1.179 1.195 [1.229]
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1.639 1.655 [1.689]
Max. daklast (kg) 75 75
Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 580 590 [610]
Max. aanhangergewicht geremd (kg) 1.000 1.100 [1.100]
Max. kogeldruk (kg) 50 50
Onderstel
Remsysteem Hydraulisch bediend , diagonaal gescheiden vacuüm bekrachtigd 
Remmen vóór Geventileerde schijfremmen met zwevende enkelzuiger remklauwen
Remmen achter Trommelremmen Schijfremmen
Brandstofvoorraad
Tankinhoud (l) 55

Technische gegevens RAPID Spaceback Clever

[….] waarden voor DSG
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