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OCTAVIA COMBI SCOUT
1.8 TSI 132 kW (180 k) 6° AP 4×4 6,8 158 30 580 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 6° MP 4×4 5,0 130 29 130 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° AP 4×4 5,2 135 31 130 €

2.0 TDI 135 kW (184 k) 6° AP 4×4 5,1 133 31 240 €

MOTORIZÁCIA
Komb. spotreba

[l/100 km]
Komb. emisie CO2  

[g/km] SCOUT

CENNÍK
NOVÁ ŠKODA OCTAVIA SCOUT
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AKČNÉ PAKETY

Scout Plus
v hodnote 1 931 €

> KESSY
> Alarm
> Elektrické otváranie piatych dverí
> Parkovacia kamera
> Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

WCG 849

KOMBINAČNÉ CENY PRE AKČNÉ PAKETY
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodiča s pamäťou PWC 409

BEZPEČNOSŤ
Bočné airbagy vzadu PE4 310

Asistent rozpoznania únavy PKH 44

Proaktívna ochrana cestujúcich na predných sedadlách (možné len s PE4) 7W2 159

LANE ASSISTANT – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu PWH 393

BLIND SPOT DETECT – kontrola mŕtveho uhla PWL 383

LANE ASSIST + BLIND SPOT DETECT PWJ 774

TRAVELLER ASSIST BASIC – rozpoznávanie dopravných značiek, LANE ASSIST PWR 462

TRAVELLER ASSIST – rozpoznávanie dopravných značiek, LANE ASSIST, navigácia COLUMBUS PWI 1 345

Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou PW2 116

DOPLNKOVÁ VÝBAVA SCOUT

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér SCOUT

Disky NIVALIS z ľahkej zliatiny 7,0J × 17" (225/50)

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Kolenný airbag vodiča

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM, 
multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill

Full LED svetlomety s AFS, s LED denným svietením a výsuvné integrované 
ostrekovače svetlometov

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia

Navigačný systém AMUNDSEN, SD slot, USB, s mapami Európy, online služby 
na 1 rok + 8 reproduktorov

SmartLink+

Trojramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia 
a telefónu

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Maxi DOT – farebný displej palubného počítača

Predné hmlové svetlomety

Svetelný a dažďový senzor

Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

TOP LED zadné svetlá 

FRONT ASSIST

Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu

Ambientné osvetlenie interiéru

Paket pre zlé cesty

Strešný nosič Alu Optik

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
s automatickým stmavovaním a s osvetlením nástupného priestoru

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s bedrovými opierkami

Asistent rozjazdu do kopca

Green tec: Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Chrompaket (chrómové lemovanie bočných okien)

JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu

Komfortné telefonovanie s Bluetooth s hlasovým ovládaním a WLAN

Phonebox – odkladací box na mobilný telefón pred radiacou pákou 
s bezdrôtovým nabíjaním a spojením s vonkajšou anténou

Nástupné prahové lišty v dizajne SCOUT

Obojstranný koberec v batožinovom priestore

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách 
systémom ISOFIX a pásom TopTether

Schránka na okuliare

Tónované sklá

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Vonkajšie spätné zrkadlá Alu Optik a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Zadné operadlo delené a sklopné s lakťovou opierkou a otvorom na prepravu 
dlhých predmetov

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km  
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

SCOUT
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA SCOUT

FUNKČNOSŤ
SIMPLY CLEVER paket – kôš na odpadky, držiak multimédií PKD 35

SIMPLY CLEVER paket na medzipodlahu v batožinovom priestore – kôš na odpadky, držiak multimédií PKG 45

Odkladací priestor pod zadným rolom batožinového priestoru PL3 56

Popolník vpredu so zapaľovačom cigariet 9JD 16

Popolník vpredu a vzadu so zapaľovačom cigariet (nie je možné s 9Z3) 9JB 28

Príprava na uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca systémom ISOFIX 3G2 35

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou PK0 534

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou s adaptérom z 13‑ na 7‑pólovú koncovku PK1 570

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 118

Zásuvka na 230 V 9Z3 100

2× USB slot vzadu (možné len s 9Z3/PW7/9JB) PKR 50

Medzipodlaha v batožinovom priestore (bez obojstranného koberca) PK3 119

Sieťový program 6M3 56

Cargo element v batožinovom priestore (priehradka vpravo a vľavo a Cargo element vpravo) 3N9 9

Deliaca sieť 3CX 162

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Vyhrievanie zadných sedadiel PW7 168

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou (možné len s PW5) PWA 534

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodiča s pamäťou (možné len s PW5) PWC 942

Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca do vodorovnej polohy (nie je možné v kombinácii s PWC/PLJ) PKI 92

Poťah sedadiel ALCANTARA koža/umelá koža v prevedení SCOUT PLJ 1 314

Športové kryty pedálov VF1 90

DISKY/PNEUMATIKY
Disky BRAGA z ľahkej zliatiny 7,5J × 18" (225/45) leštené strieborné PXH 452

Disky BRAGA z ľahkej zliatiny 7,5J × 18" (225/45) leštené antracitové PXG 558

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit) PJA 109

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit, možné len s PK3) PJC 109

KOMFORT
Parkovací asistent – robotizované parkovanie pozdĺž aj kolmo na okraj vozovky 7X5 331

Parkovacia kamera KA2 383

TRAILER ASSIST – asistent jazdy s prívesom (možné len s KA2, PK0/PK1) 8A8 281

TRAILER ASSIST – asistent jazdy s prívesom a parkovací asistent (možné len s KA2, PK0/PK1) 8A9 614

Vyhrievané čelné sklo PH5 202

Voľba jazdného profilu PFC 142

Off road funkcia a voľba jazdného profilu PFE 143

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou (možné len s PWA/PWC) PW5 0

Panoramatická posuvná strecha, bez schránky na okuliare PH8 1 082

Elektrické otváranie piatych dverí 4E7 376

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (pre benzínové motorizácie/pre dieselové motorizácie) PHC 1 056/894

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika PH7 152

Adaptívny tempomat do 160 km/h PSC 285

Adaptívny tempomat do 210 km/h PSH 629



www.skoda-auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Uvedené hodnoty kombinovanej spotreby a emisie CO2 boli zistené podľa pravidiel a za 
podmienok ustanovených právnymi a technickými predpismi na určovanie prevádzkových 
a technických údajov motorových vozidiel.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková 
výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu 
a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 25. 9. 2017

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém COLUMBUS 9,2" s DVD, USB, 2× SD slot, farebný Maxi DOT, online služby na 1 rok a s mapami Európy  
(možné len s PT7 a QV3)

PNE 883

rSAP, LTE pripojenie cez samostatnú SIM (možné len s Columbus) PT7 417

Media Command – ovládanie navigácie prostredníctvom tabletu alebo smartfónu 9WX 78

SOUND SYSTEM CANTON (10 reproduktorov, digitálny equalizér, subwoofer) RA3 490

SOUND SYSTEM CANTON na medzipodlahu batožinového priestoru (10 reproduktorov, digitálny equalizér, subwoofer) RA4 484

Digitálny rádiopríjem – DAB QV3 109

Emergency Call a CareConnect na 3 roky – 379

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom PDA 240

KESSY – systém bezkľúčového odomykania, zamykania, štartovania a alarm PDD 638

ŠKODA EASY SAT na 2 roky/ŠKODA SAT Secure na 1 rok – 192/390

OSTATNÉ
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie 6FF 37

Hasiaci prístroj pod sedadlom vodiča, s odkladacím boxom na bezpečnostnú vestu len pod sedadlom spolujazdca PPA 68

UNI farba modrá Pacific *UNI 0

UNI farba červená Corrida, biela Candy *CHR 144

UNI farba biela Laser *SPE 323

Metalické farby/červená Velvet metalíza *MET/*EXC 498/948

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4 ●

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km EA9 216

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC COMPLETE PROFESIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 684 1 488 1 680

Servis 5 rokov/100 000 km 900 1 986 2 424

Servis 5 rokov/150 000 km 1 218 2 741 3 480

SCOUT


