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Jeśli wolisz badać mroźne krainy niż zawartość swojego 

zamrażalnika, urzeczywistnij swoje ambicje za 

kierownicą samochodu, który podziela Twoje 

awanturnicze pasje: ŠKODY Octavii Scout. Samochód ten 

zapewnia odpowiednią ładowność, by pomieścić całą 

rodzinę wraz z bagażami, oraz doskonale sprawdza się 

nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy. Jego 

agresywną stylistykę nadwozia doskonale uzupełniają 

podwyższone podwozie oraz napęd 4x4, dzięki którym jazda 

terenowa staje się prosta jak spacer w parku. Oprócz tego, 

tak jak w przypadku każdej prawdziwej ŠKODY, Octavia Scout 

wyposażona jest w szereg rozwiązań Simply Clever, które 

pozwalają Ci w komfortowy sposób realizować swoje 

podróżnicze zamiłowania.

Ten samochód to kolejny przykład naszej bogatej tradycji 

perspektywicznego myślenia. Oznacza ono pasję do tworzenia 

wspaniałych samochodów, których prowadzenie cieszy tak samo 

teraz, jak wtedy gdy zaczynaliśmy. Patrzenie w przeszłość na 

nasze dziedzictwo inspiruje nas do patrzenia w przyszłość.

To Simply Clever. To ŠKODA.
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Solidny spoiler w kolorze srebrnym na przednim zderzaku sprawia, że samochód nabiera drapieżnego charakteru, a osłony nadkoli 
oraz progów drzwi dodatkowo potęgują to wrażenie. Octavia Scout posiada lampy przeciwmgielne z opcjonalną funkcją Corner. 
Samochód może być również wyposażony w reflektory biksenonowe z AFS z funkcją dynamicznego oświetlania zakrętów wraz ze 
światłami do jazdy dziennej LED.

STYLISTYKA 
NADWOZIA
ŠKODA Octavia Scout to samochód o zdecydowanie offroadowym charakterze. 

Nadwozie zawiera wiele elementów, które nie tylko podkreślają specyfikę tego 

pojazdu, ale również pomagają chronić go przed uszkodzeniami podczas jazdy po 

drogach gruntowych. Octavia Scout dostępna jest wyłącznie w wersji Combi.

Relingi dachowe stanowią bazę do dołączania dodatkowych akcesoriów (z rodziny produktów ŠKODA Oryginalne 
Akcesoria) do przewozu nart, rowerów oraz desek snowboardowych lub surfingowych

Tylny zderzak zabezpieczony nakładką w kolorze srebrnym nadaje 
nadwoziu solidny wygląd. Tylne światła, które po włączeniu tworzą kształt 
litery „C”, można wyposażyć w świecące mocnym światłem, a jednocześnie 
zużywające niewiele energii diody LED.
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STYLISTYKA 
WNĘTRZA
Wystarczy jedno spojrzenie na wnętrze, by stwierdzić, że jest 

to wytrzymały samochód. Materiały wykończeniowe wysokiej 

jakości wyróżniają się doskonałym wyglądem oraz wyjątkową 

trwałością. Zaawansowana technologia pozwala zwiększyć poziom 

bezpieczeństwa podczas Twoich niecodziennych przygód.

W standardzie dostępna jest tapicerka z brązowej (patrz zdjęcie) lub czarnej tkaniny. Logo Scout 
umieszczone na siedzeniach, kierownicy oraz na gałce dźwigni drążka zmiany biegów stanowi 
charakterystyczny element wykończenia wnętrza.

3-ramienna wielofunkcyjna skórzana kierownica pozwala sterować radiem 
i telefonem.

Istnieje możliwość wybrania wnętrza w kolorze czarnym lub brązowym 
z tapicerką Alcantara®/skóra naturalna/skóra ekologiczna.

Octavią Scout możesz jeździć całkowicie bezpiecznie nawet 
na bardzo stromych odcinkach dróg. Wersja ta oferuje 
funkcję OFF ROAD wspomagającą zjeżdżanie ze wzniesienia. 
Utrzymuje ona stałą prędkość jazdy podczas zjeżdżania po 
stromych odcinkach drogi, zarówno przy jeździe do przodu, 
jak i przy cofaniu.

Dekoracyjne listwy progowe z napisem „Scout” 
są oryginalnym dodatkiem o walorach zarówno 
estetycznych, jak i użytkowych.
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SIMPLY 
CLEVER
Rozwiązania Simply Clever podnoszą funkcjonalność samochodu. Praktyczne 

elementy zastosowane w przestrzeni bagażowej wpływają nie tylko na użyteczność, 

ale także ułatwiają utrzymanie auta w czystości i sprawiają, że jazda Octavią 

gwarantuje przyjemność wszystkim pasażerom.

Podwójna podłoga bagażnika dzięki swojemu położeniu zmniejsza różnicę między krawędzią załadunkową, co umożliwia łatwiejsze 
wkładanie i wyjmowanie bagażu. To przemyślane rozwiązanie zapewnia ponadto ukryty schowek.

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika otwiera się i zamyka 
automatycznie. Funkcję tę docenisz zwłaszcza podczas deszczu 
oraz zimą.

Komfort pasażerów jadących z tyłu podnosi składany 
podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje.

Wyjątkowo atrakcyjnym elementem wyposażenia jest 2-częściowe regulowane elektrycznie panoramiczne okno 
dachowe zwiększające radość z jazdy wszystkich podróżnych. Okno panoramiczne można zasłonić regulowaną 
elektrycznie roletą.
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Biel Laser niemetalizowany

Błękit Pacific niemetalizowanyCzerwień Corrida niemetalizowany

Biel Candy niemetalizowany

Błękit Denim metalizowany Brąz Topaz metalizowanySrebrny Brilliant metalizowany

Czerń Magic perłowy

Błękit Race metalizowany Szary Quartz metalizowany

Biel Moon metalizowany Beż Cappuccino metalizowany

Czerwień Rio metalizowany

Obręcze kół ze stopów 

lekkich Pictoris S 18"

Obręcze kół ze stopów 

lekkich Polar 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich 

Nivalis 17" z antracytowym 

wykończeniem

KOLORYSTYKAKOŁA

Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.
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Dane techniczne

*  Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika.
Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

Podane wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego. 
Wszystkie silniki są wyposażone w funkcję odzyskiwania energii i system Start-Stop.

Silnik 1,8 TSI/132 kW (180 KM) 4x4 1,6 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x4 2,0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 2,0 TDI CR DPF/135 kW (184 KM) 4x4
Turbodoładowany silnik benzynowy, 

system wysokociśnieniowego, 
bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny,  
system wysokociśnieniowego, bezpośredniego 

wtrysku paliwa common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny,  
system wysokociśnieniowego, bezpośredniego 

wtrysku paliwa common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny,  
system wysokociśnieniowego, bezpośredniego 

wtrysku paliwa common rail
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (cm3) 4/1798 4/1598 4/1968 4/1968
Moc maks. / przy obrotach (kW/min-1) 132/4500–6200 81/3200–4000 110/3500–4000 135/3500–4000
Maks. moment obrotowy / przy obrotach (Nm/min-1) 280/1350–4500 250/1500–3000 340/1750–3000 380/1750–3250
Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6
Paliwo Benzyna bezołow. min. LO 95/91* Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 216 187 207 219
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,8 11,7 9,1 7,8
Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)
– w mieście 8,1 5,5 5,6 5,6
– poza miastem 5,7 4,2 4,3 4,6
– w cyklu mieszanym 6,6 4,7 4,8 5,0
Emisja CO2 wg 715/2007 (g/km) 154 124 127 129
Średnica zawracania (m) 10,96 10,96 10,96 10,96

Przeniesienie napędu
Typ 4x4 4x4 4x4 4x4
Sprzęgło Sprzęgło napędu 4x4 Sprzęgło napędu 4x4 Sprzęgło napędu 4x4 Sprzęgło napędu 4x4
Skrzynia biegów Automatyczna 6-stopniowa DSG Manualna 6-stopniowa Manualna 6-stopniowa Automatyczna 6-stopniowa DSG

Masa
Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, 
kierowca o masie 75 kg (kg)

1 522 1 505 1 526 1 559

Dop. ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg)

645 645 645 645

Dop. masa całkowita (kg) 2 092 2 075 2 096 2 129
Dop. masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 750 750 750 750
Dop. masa przyczepy z hamulcem – 12% (maks. kg) 1 600 1 700 2 000 1 800

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne
Współczynnik oporu powietrza cx 0,32 Długość (mm) 4 685-4 785

Szerokość (mm) 1 814
Podwozie Wysokość (mm) 1 531
Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnym wahaczem trójkątnym i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2 677
Zawieszenie tylne Oś wielowahaczowa (wahacz wzdłużny i trzy poprzeczne) ze stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1 538/1 506
Układ hamulcowy Hydrauliczny dwuobwodowy z podziałem diagonalnym, dwuzakresowe podciśnieniowe urządzenie wspomagające Prześwit (mm) 171
– hamulce kół przednich Tarczowe, wentylowane, z jednotłokowym zaciskiem pływającym
– hamulce kół tylnych Tarczowe Wymiary wewnętrzne
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa wspomagana elektromechanicznie Szerokość z przodu/z tyłu (mm) 1 454/1 449
Koła 7,0J x 17" Wysokość z przodu/z tyłu (mm) 983/995
Opony 225/50 R17 Pojemność bagażnika (maks. l)

-  bez koła zapasowego, podstawowa/ze złożonym oparciem kanapy 610/1 740
Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 - z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 22 l

Informacje ogólne

DŁUGIE LATA GWARANCJI

Twoja nowa ŠKODA Octavia objęta jest dwuletnią gwarancją 
mechaniczną oraz trzyletnią gwarancją na powłoki lakiernicze 
i dwunastoletnią gwarancją na perforację nadwozia.

 ŠKODA ASSISTANCE

W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją 
producenta pojazdu program bezpłatnej pomocy 
drogowej ŠKODA Assistance zapewni Ci poczucie 
bezpieczeństwa zarówno podczas podróży w Polsce, 
jak i w Europie – przez cały okres gwarancji samochodu.

Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony 
w wyniku awarii, ŠKODA Assistance zagwarantuje 
Ci następujące bezpłatne usługi:
–  próbę naprawy lub usprawnienia pojazdu na miejscu awarii,
–  holowanie samochodu, jeśli naprawa na miejscu jest 

niemożliwa, a także przewóz pasażerów do najbliższego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, 

–  możliwie najszybsze usunięcie usterki 
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY 
w ramach obowiązujących warunków gwarancji.

Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia 
zgłoszenia awarii, pod warunkiem skorzystania z naprawy, 
Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY zapewni Ci, 
w miarę możliwości, jedną z następujących usług:
–  wynajęcie samochodu na czas trwania naprawy 

(maks. 3 kolejne dni kalendarzowe, klasa B)*, 
– nocleg w hotelu średniej klasy dla osób podróżujących 

uszkodzonym samochodem (1 nocleg bez wyżywienia 
w maksymalnie trzygwiazdkowym hotelu),

–  transport do celu podróży publicznymi środkami komunikacji. 

W przypadku skorzystania z noclegu w hotelu masz także 
możliwość najęcia samochodu zastępczego, jednak nie dłużej 
niż na 2 dni lub skorzystania z usługi transportu do celu.

ŠKODA Assistance pomaga kierowcom w całej 
Europie z wyjątkiem Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Gruzji, Mołdawii, 
Ukrainy oraz nieeuropejskiej części Rosji i Turcji 
– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

*  Osoby korzystające z najmu pojazdu zastępczego 
zobowiązane są do spełnienia wszystkich warunków 
wymaganych od osób wypożyczających samochód. Kierowca 
i pasażerowie mogą korzystać z samochodu zastępczego 
jedynie na terenie państwa, na obszarze którego zdarzyła 
się awaria. ŠKODA Assistance nie pokrywa kosztów paliwa, 
dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych 
związanych z najęciem pojazdu zastępczego.

 GWARANCJA MOBILNOŚCI

Dzięki programowi bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja 
Mobilności możesz liczyć na naszą pomoc w razie 
niespodziewanej awarii na drodze, zagubienia, złamania lub 
zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz samochodu, przebicia 
opony, braku paliwa, wyładowania akumulatora, awarii 
autoalarmu, kradzieży auta lub wypadku. Gwarancja Mobilności 
daje Ci możliwość przedłużenia przywilejów związanych 
z programem na kolejne lata eksploatacji samochodu. Dla 
pojazdów nowych ochrona jest aktywowana automatycznie, 
czyli przez pierwsze 2 lata Twoje auto podlega ochronie. 
Po zakończeniu tego okresu, aby przedłużyć Gwarancję 
Mobilności, powinieneś wykonać przegląd okresowy wg 
wytycznych producenta pojazdu. Wówczas ochrona jest 
przedłużana nawet na kolejne 2 lata lub do następnego 
przeglądu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

W ramach Gwarancji Mobilności masz zapewnionych 
kilka opcji: naprawę samochodu na drodze, holowanie 
do najbliższego APS ŠKODY, dostawę naprawionego 
samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do 
punktu docelowego podróży, dostawę oryginalnych części 
za granicą, nieoprocentowaną pożyczkę gotówkową na 
pokrycie kosztów naprawy lub też transport zastępczy, 
zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

POMOC W RAZIE WYPADKU

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego 
zdarzenia drogowego, kolizji lub wypadku, w ramach 
Gwarancji Mobilności możesz również skorzystać 
z bezpłatnej pomocy oferowanej przez program.

USŁUGI PŁATNE

Jeżeli auto jest po okresie gwarancji i nie posiada Gwarancji 
Mobliności, to jako użytkownik ŠKODY możesz uzyskać odpłatnie 
na terenie Polski pomoc ŠKODA Assistance na preferencyjnych 
warunkach. W zależności od zaistniałej sytuacji są to:
– dojazd pomocy drogowej,
– próba naprawy lub usprawnienia pojazdu,
–  holowanie samochodu oraz przewóz pasażerów do 

najbliższego Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, 
jeśli naprawa samochodu na drodze nie jest możliwa.

 ŠKODA PAKIETY POGWARANCYJNE

Pakiety pogwarancyjne są przedłużeniem ochrony na 
zasadach gwarancji na kolejne 2 lata lub do osiągnięcia 
określonego limitu kilometrów (60 000 km albo 120 000 km).

Pakiet pogwarancyjny:
–  podnosi wartość samochodu z uwagi na pewne serwisowanie,
–  dotyczy całego samochodu i nie posiada żadnych 

treści oraz ograniczeń wartościowych,
–  nie wymaga zawierania dodatkowej umowy, bo 

sprzedawany jest jednocześnie z nowym samochodem,
–  nie wymaga dodatkowych procedur zgłaszania usterek. 

Dzięki Pakietowi pogwarancyjnemu:
–  masz prawo do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających 

z wad technicznych samochodu przez 4 lata od jego zakupu 
lub do osiągnięcia określonego limitu kilometrów,

–  masz możliwość ewentualnych napraw u dowolnego 
APS ŠKODY w Polsce lub na terenie Europy.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne

 PAKIETY PRZEGLĄDÓW

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe 
przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne 
zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do 
określonego przebiegu (60 000 km albo 120 000 km).
Korzyści dla Ciebie:
>  PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania Pakietu 

przeglądów nie ponosisz żadnych kosztów wynikających 
ze standardowego planu serwisowego.

>  SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen przeglądów 
(wraz z potrzebnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi).

>  JAKOŚĆ – Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach aż 
przez 4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające z wyżej 
wymienionego planu serwisowego, są wykonywane przy 
zachowaniu wysokiej jakości i użyciu oryginalnych części 
przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA.

>  WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
ŠKODA na terenie całego kraju.

>  ELASTYCZNOŚĆ – pakiet może być finansowany 
w ramach umowy kredytowej albo leasingowej.

>  CIĄGŁOŚĆ – przy odsprzedaży samochodu 
w okresie obowiązywania Pakietu przeglądów, 
przechodzi on na kolejnego właściciela.

>  WYŻSZA WARTOŚĆ – samochód regularnie 
serwisowany u Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
utrzymuje wyższą wartość odsprzedaży.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakiety-przegladow

Centrala alarmowa: 800 660 606
Numer bezpłatny, dostępny z telefonów 
stacjonarnych na terenie Polski oraz z telefonów 
komórkowych niektórych operatorów.

Połączenie płatne: +48 61 831 99 00



Niektóre modele w tym katalogu pokazano z opcjonalnym lub dodatkowym wyposażeniem, które może nie wchodzić w zakres wyposażenia standardowego. Wszystkie dane dotyczące specyfikacji 
technicznej, designu, wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w chwili przekazania niniejszego katalogu do druku. Tym niemniej producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
wszelkich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą służyć wyłącznie jako wskazówki. Ze względu na ograniczenia technologii druku, kolory lakierów 
lub innych materiałów przedstawionych w niniejszym katalogu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Aktualne informacje i dodatkowe dane dotyczące wyposażenia standardowego i opcjonalnego, 
aktualnych cen i warunków dostawy można uzyskać u autoryzowanego partnera ŠKODA. Niniejszy katalog wydrukowano na papierze celulozowym wybielonym bez użycia chloru. Papier ten nadaje się 
w 100% do recyklingu.

facebook.com/skoda

www.skoda-auto.com 

Twój autoryzowany partner firmy ŠKODA:

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się 
na jazdę próbną, prosimy o kontakt pod adresami:

Pobierz Interaktywny 
katalog ŠKODA i poznaj 
wszystkie aspekty swojego
nowego samochodu.

Pobierz aplikację ŠKODA 
SERVICE, aby móc korzystać 
z pomocy podczas
swoich podróży.

Pobierz aplikację ŠKODA 
Manual, aby uzyskać łatwy 
dostęp do wszystkich 
informacji znajdujących się  
w instrukcji użytkownika.

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 marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  
(Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl
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