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 SUPERB SCOUT  WLTP duomenys*   EUR 
 Variklis   Vid. sąn. l /100 km CO2 komb. .g/km   **5S** 

3V5SND 1.5 TSI ACT 110 kW  DSG D7 6,3-7,1 144-162   32.442 

3V5SWZ 2.0 TSI  206 kW  DSG  4x4 D7-A 8,2-8,7 186-197   39.992 

3V5S4D 2.0 TDI SCR  110 kW  DSG D7 5,0-5,5 130-145   36.143 

3V5S9D 2.0 TDI SCR 147 kW  DSG D7 5,4-5,9 142-155   37.982 

3V5S9Z 2.0 TDI SCR  147 kW  DSG  4x4 D7-A 5,9-6,3 154-166   40.414 
 

* – pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką. Individualios degalų sąnaudų ir CO2 išlakų reikšmės nustatomos pagal tikslią 
automobilio bazinės ir papildomos įrangos komplektaciją 
 
Visos kainos nurodytos EUR, įskaitant 21% PVM    Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos 
  Garantija dažų dangai – 3 metai 
  Garantija kėbului – 12 metų 
 

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
TDI – Turbodyzelinis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
SCR – AdBlue sistema  

DSG – Automatinė pavarų dėžė  
D7 – Automatinė 7 laipsnių DSG pavarų dėžė  
D7-A  – Automatinė 7 laipsnių DSG pavarų dėžė ir 4x4 
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ŠKODA Superb Scout bazinė įranga 
Sauga 
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės 
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės deaktyvacijos funkcija 
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje 
Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale 
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė 
Trijų-taškų tvirtinimo, reguliuojamo aukščio saugos diržai priekyje 
3 trijų-taškų tvirtinimo saugos diržai gale 
Visų keleivių saugos diržų užsisegimo indikacija 
Trys reguliuojamo aukščio pogalviai galinėje sėdynėje 
Vaikiškos sėdynės tvirtinimui skirtos Isofix ir Top Tether sistemos galinės sėdynės kraštinėse vietose 
ESC HIGH, įskaitant ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, Multi-Collision Brake (MKB), vFGS 
XDS+  – sistema, pagerinanti valdomumą, greitai įveikiant posūkius 
Įkalnės asistentas + leidimosi nuokalne kontrolės sistema (OFF-ROAD funkcija) 
Padangų slėgio monitoringo sistema 
FRONT ASSIST – priekinis radaras ir automatinio stabdymo sistema 
Imobilizatorius bei VIN kodo lipdukas po stiklu 
Automatiškai įsijungiančios avarinės šviesos paniško stabdymo atveju 
Susidūrimo atveju automatiškai atsirakinantis centrinis durų užraktas 
Susidūrimo atveju automatiškai įsijungiančios avarinės šviesos 
Degalų tiekimo nutraukimas iš degalų bako, maitinimo sistemos pažeidimo atveju 
LED MATRIX BEAM priekiniai žibintai su pasisveikinimo efektu, LED dienos šviesos 
Priekiniai rūko žibintai su  CORNER  funkcija 
TOP versijos galiniai LED žibintai, dinaminiai posūkių rodikliai, galinė juodos spalvos juosta 
Teleskopinė priekinių žibintų plovimo sistema 
Perspėjimas apie žemą stiklų ploviklio lygį 
Galinis rūko žibintas 
3-ias LED stop žibintas 
Saugos šviesos priekinėse duryse ir saugos atšvaitai galinėse duryse 
Skyreliai avarinio sustojimo trikampiui bei pirmos pagalbos rinkiniui 
Funkcionalumas 
Blogų kelių paketas, paaukštinta važiuoklė 
Elektromechaninis stovėjimo stabdys 
Elektromechaninis vairo stiprintuvas 
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis 
Šildomas 2-stipinų multifunkcinis oda trauktas vairaratis, pilkai dygsniuotas 
Mažas odos paketas 
Tachometras bei skaitmeninis laikrodis 
Dieninės važiavimo šviesos 
Šviesų asistentas LIGHT ASSISTANT (palydėjimo, pasitikimo, tunelio, dieninės važiavimo šviesos) 
Lietaus jutiklis 
Priekiniai “Aero” valytuvai (reguliuojamas veikimo jautrumas) 
Galinis “Aero” valytuvas (fiksuotas veikimo intervalas) 
Šildomas galinis stiklas (su integruota antena) 
Šildomi priekinio stiklo plovimo purkštukai 
Pirštinių dėtuvė (iliuminuota ir vėsinama) 
Dėtuvė vairuotojo pusėje (vairo kolonėlės kairėje) 
“Easy Open” puodelių laikiklis priekyje (su roletiniu dangteliu)  
Dėtuvė prie pavarų perjungimo svirties (su dangteliu) 
Dėtuvės priekinėse ir galinėse duryse 
Skyrelis skėčiui (vairuotojo duryse), su skėčiu 
Saugos liemenių skyreliai duryse 
Vietos buteliams priekinėse duryse (1.5l talpos buteliams)  
Vietos buteliams galinėse duryse (1.5l talpos buteliams)  
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose 
Tinklinės kišenėlės priekinių sėdynių atlošų šoninėje pusėje 
Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne (su mechaniškai valdoma sėdyne) 
Jumbo Box ranktūris priekyje  
Skyrelis akiniams (kai neužsakomas stoglangis) 
Parkavimo bilietų laikiklis 
Išimamas skyrelis šiukšlėms priekinėse duryse 
Lauko temperatūros indikacija 
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ŠKODA Superb Scout bazinė įranga (tęsinys) 
Borto kompiuteris 
Spalvotas MAXI DOT ekranas 
Paruoša nerūkantiesiems priekyje (12V lizdas) 
Dalinama atlenkiama galinė sėdynė (60/40) su atlenkiamu galinės sėdynės ranktūriu su laikikliais puodeliams bei atidaroma anga į bagažinės skyrių 
Saulės skydeliai su makiažo veidrodėliais ir LED apšvietimu 
Neišjungtų šviesų akustinis signalas 
Dvitonis garsinis signalas  
Neuždarytų durų perspėjantis signalas 
Vidinis apšvietimas (aktyvuojamas jungikliais visose duryse) 
Metalinė įkrovimo slenksčio apdaila 
Bagažinės skyriaus apšvietimas (2 šviestuvai pakeliamose duryse) 
12V lizdas bagažinės skyriuje 
Du 12V lizdai centrinėje konsolėje (priekyje ir gale) 
Krovinių tvirtinimo kilpos bagažinės skyriuje (6 kilpos) 
Tinklelių programa (3 vnt.) 
Uždaros dėtuvės su Cargo elementais už galinių ratų arkų 
Keturi atlenkiami kabliukai bagažinės skyriuje 
Roletinis bagažinės uždangalas 
Roletinio bagažinės uždangalo automatinis atidarymo mechanizmas, daugiafunkcinė kišenė 
Start-Stop sistema ir stabdymo energijos regeneravimo sistema 
Plieninis vietą taupantis atsarginis ratas  R18 
Papildomas elektrinis salonui tiekiamo oro šildytuvas (su dyzeliniais varikliais) 
Variklio dangtis su dujinių amortizatorių atrama 
Elektra sinchroniškai su centriniu užrakinamas degalų bako dangtelis 
Apsauga nuo klaidingos rūšies degalų įpylimo 
Ledo grandiklis (degalų bako dangtelyje) 
Tekstiliniai grindų kilimėliai 
Komfortas 
KESSY FULL – beraktė durų atrakinimo ir variklio užvedimo sistema 
Signalizacija su vidiniu monitoringu, autonomine sirena, posvyrio jutikliu ir nuotoliniu būdu valdomu centriniu durų užraktu su SAFE sistema  
3 užlenkiami raktai 
DRIVING MODE SELECT – važiavimo nustatymų meniu 
Vidinės oro recirkuliacijos režimas bei dulkių ir žiedadulkių filtras 
CLIMATRONIC – 2-zonų elektroninė klimato kontrolės sistema, kombinuotas oro filtras, automatinis vidinės oro recirkuliacijos režimas ir drėgmės 
jutiklis 
Kruizo kontrolės sistema, greičio ribotuvas, pvz. neleidžiantis viršyti nustatyto greičio nuokalnėse 
DAB – skaitmeninio radijo imtuvas 
Radijo paruoša: 8 garsiakalbiai, 2 antenos 
Informacinė-pramoginė sistema  BOLERO , MIB III, 8” stiklo dizaino ekranas, valdymas balsu, 2x USB-C + WLAN 
SMART LINK  sąsaja su mobiliaisiais įrenginiais (MirrorLink™, Apple CarPlay, Google Android Auto; su Apple - belaidė) 
Pagalbos skambutis eCall. Techninės pagalbos ir informacinis skambučiai (integruotas GSM modulis su dedikuota SIM kortele) 
Remote Access  1 metų paslauga 

Park Distance Control –parkavimo sistema priekyje ir gale 
Komfortiška telefono įranga su belaide įkrovimo sistema, belaidė antenos jungtis 
Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su juosmens išlinkio reguliatoriais 
Šildomos priekinės sėdynės 
2 priekinės lemputės skaitymui 
Lubų šviestuvas gale 
Kojų ploto apšvietimas priekyje ir gale 
4 užlenkiamos stogo rankenos (galinės su kabliukais) 
Kabliukai ant B-statramų 
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (su valdymo mygtukų išjungimo galimybe galinėse duryse) 
Elektra valdomi, šildomi ir prilenkiami šoniniai veidrodžiai su atminties funkcija, automatiškai tamsėjantis vairuotojo pusėje, su įlaipinimo zonos 
apšvietimu 
Automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodis 
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir reguliuojama juosmens atrama,  kojų ploto LED apšvietimas priekyje ir gale,  
Virtualus pedalas – elektra valdomas bagažinės atidarymas neprisiliečiant kojos judesiu 
Tonuoti langai 
SUNSET – labiau tamsinti galinių durų ir galinis langai 
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ŠKODA Superb Scout bazinė įranga (tęsinys) 
Dizainas 
Lieti ratlankiai  BRAGA  8,5J × 18'' – 4 vnt.  
Scout ženkliukas ant priekinių sparnų 
Užrašai  Š K O D A , SUPERB ir užrašas 4x4, kur taikoma – chromuoti 
Scout dizaino automobilio spalva dažyti bamperiai su aliuminio spalvos elementais 
Galinis bamperis su "katės akimis" (“Cat Eyes”) 
Paslėpti išmetimo vamzdžiai 
Plastikinės ratų arkų briaunų ir slenksčių apsaugos  
Stogo bagažinės išilginės sijos, sidabrinės spalvos 
Automobilio spalva dažytos išorinės durų rankenos 
Sidabro spalvos šoniniai veidrodžiai su integruotais posūkių rodikliais 
Aliuminio dizaino pedalų apdailos 
Chromuoto dizaino vidinės durų rankenėlės 
Vidinių durų rankenėlių Iliuminacija 
Vidinis chromo paketas 
Priekinės panelės Scout apdaila (Ash Brown), vidaus iliuminacija 
Scout radiatoriaus grotelės su chromuotu rėmeliu 
Chromuoti šoninių langų apvadai 
Dekoratyvinės  durų slenksčių juostos (priekyje ir gale) 
Interjeras Scout: gobeleninis apmušimas 
Dizaino paketai 
Vidinis LED apšvietimo paketas LED PACKAGE PLUS (LED technologijos vidinis apšvietimas, priekinis ir galinis šviestuvai, žemėlapio skaitymo 
lemputės, durų rankenėlių iliuminacija, kojų ploto apšvietimas priekyje ir gale, makiažo veidrodėliai saulės skydeliuose, salono iliuminacija) 
Išorinis LED apšvietimo paketas LED PACKAGE EXTERIOR  (LED technologijos hi-end tipo galiniai žibintai, registracijos numerio ir įlaipinimo zonos 
apšvietimas) 
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ŠKODA Superb Scout papildomai pasirenkama įranga 

 
EUR 

Kodas Sauga    

PE2 Šoninės saugos oro pagalvės gale   339 
3G2 Vaikiškos sėdynės tvirtinimui skirta Isofix sistema priekinėje keleivio sėdynėje   49 
7W2 Crew Protect Assist – aktyvi priekyje esančių keleivių saugos sistema + PE2 170 
EM1 Driver Alert – vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema   47 
PWB Side Assist  – nematomos šoninės zonos detekcijos sistema 

 
600 

PWC Side Assist + Lane Assist  sistemos, multifunkcinė kamera  
 

1.161 
PWE Side Assist + Lane Assist su adaptyvia eismo juostos išlaikymo sistema + PLG, 9S0 1.328 

PWF 
Side Assist + Lane Assist su adaptyvia eismo juostos išlaikymo sistema + Emergency Assist  asistavimo 
sistemos 

+ PLG, 9S0 
1.328 

PWG 

TRAVEL ASSIST Low paketas: 
ü Adaptyvi kruizo kontrolės sistema (iki 210 km/h) 
ü Kelio ženklų atpažinimo sistema 
ü Lane Assist  su adaptyvia eismo juostos išlaikymo sistema 
ü Emergency Assist 
ü Virtual Cockpit – skaitmeninis prietaisų skydelis 

+ RND/RNF 

1.453 

PWH 

TRAVEL ASSIST High paketas: 
ü Side Assist 
ü Adaptyvi kruizo kontrolės sistema (iki 210 km/h) 
ü Kelio ženklų atpažinimo sistema 
ü Lane Assist  su adaptyvia eismo juostos išlaikymo sistema 
ü Emergency Assist 
ü Virtual Cockpit – skaitmeninis prietaisų skydelis 

+ RND/RNF 

2.325 

 Funkcionalumas     
PLL Šildomas 2 stipinų multifunkcinis oda trauktas vairaratis su DSG valdymu  102 
PLP Šildomas 3 stipinų sportinis multifunkcinis perforuota oda trauktas vairaratis  130 
PLQ Šildomas 3 stipinų sportinis multifunkcinis perforuota oda trauktas vairaratis su DSG valdymu  232 
PKV Šildomas priekinis stiklas (inovatyvi plono metalo sluoksnio technologija, papildomai atspindį saulės spinduliavimą) 

 
311 

PH0 Panoraminis elektra valdomas dviejų sekcijų stoglangis (COMBI)   1.342 

PF2 
Adaptyvi važiuoklės kontrolė DCC  blogų kelių paketui (Dynamic Chassis Control), įskaitant DRIVING MODE 
SELECT (galimi pasirinkimai Normal, Comfort, Sport ir Individual ) 

 

914 

4L5 USB-C jungtis automatiškai tamsėjančiame galinio vaizdo veidrodėlyje be rėmelio  56 
9JC Paketas rūkantiesiems (mobili peleninė) 

 
33 

PKI Atlenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas Negal. PB1/PB4 98 
UK3 Nuotolinis galinės sėdynės atlošo atlenkimas iš bagažinės skyriaus   96 
3Y4 Mechaninės galinių durų saulės užuolaidėlės    186 
3X5 Išimamas krepšys “Unibag”   128 
3GN Dvigubos bagažinės grindys (COMBI) + PJB 181 
3GG Dvigubos bagažinės grindys, su skersiniu (COMBI) + PJB 274 
3CX Tinklinė bagažinės skyriaus pertvara (COMBI) 

 
177 

PF0 Važiuoklės apsauga (įskaitant variklio ir pavarų dėžės skydą) 
 

44 
PK0 Komfortiškai sulankstomas priekabos vilkties įtaisas 

 
1.293 

PK1 Komfortiškai sulankstomas priekabos vilkties įtaisas, su adapteriu 
 

1.332 
1D7 Paruoša vilkties įmontavimui 

 
202 

PHD Autonominis šildytuvas su nuotoliniu valdymu – su benzininiu varikliu 
 

1.484 
PHD Autonominis šildytuvas su nuotoliniu valdymu – su dyzeliniu varikliu (be papildomo elektrinio salono šildytuvo) 

 
1.307 

0TR “Lounge Step” tekstiliniai grindų kilimėliai su papildomomis atramomis kojoms  107 
 Komfortas     

PH2 
Climatronic – 3-zonų elektroninė klimato kontrolės sistema, kombinuotas oro filtras, automatinis vidinės oro 
recirkuliacijos režimas ir drėgmės jutiklis 

  
291 

9S0 Skaitmeninis prietaisų skydelis 
 

470 
PKY Akustinis paketas (geresnės garso izoliacijos priekiniai šoniniai stiklai (triplex technologija) 

 
154 

3Q7 SLEEP  paketas  119 
PLG Adaptyvi kruizo kontrolės sistema (iki 210 km/h) 

 
498 

7K3 Aktyvi padangų slėgio kontrolės sistema  137 
RND Navigacinė sistema  AMUNDSEN  su valdymu balsu + WLAN + Web radijas + YOY  704 
RNF Navigacinė sistema  COLUMBUS  su valdymu balsu + WLAN + Web radijas + YOY 1.402 
YOY Remote Access  1 metų + Infotainment Online  1 metų paslaugos 

 
0 

PWD "TRAVEL ASSIST" – kelio ženklų atpažinimo sistema, multifunkcinė kamera + RND/RNF 75 

RA3 
Garso sistema CANTON (12 garsiakalbių, įskaitant centrinį ir žemų dažnių garsiakalbius, 610 W, 3D CANTON 
Surround Sound, Vehicle Noise Cancellation (VNC) – triukšmo slopinimo sistema, skaitmeninis ekvalaizeris) 

 

602 

RA6 230V maitinimo lizdas, 2x USB priekyje ir 2x USB gale įkrovimui Negal. PKL, 3Q7, IA1 216 
PKL FOND paketas (230 V maitinimo lizdas, 2x USB priekyje ir 2x USB gale įkrovimui,  laikiklis planšetei) Negal. RA6 242 
IA1 Laikiklis planšetei  26 
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ŠKODA Superb Scout papildomai pasirenkama įranga 

 
EUR 

PPA PARK ASSIST su MANOEUVRE ASSIST  – parkavimo asistentas su automatinio stabdymo funkcija   361 
PPB Park Distance Control – priekinė ir galinė parkavimo sistema, AREA VIEW 360° + TRAILER ASSIST + PK0/PK1, 

PWB/PWC/PWE/PWF 
1.233 

PPC PARK ASSIST, AREA VIEW 360° + TRAILER ASSIST + PK0/PK1, 
PWB/PWC/PWE/PWF 

1.597 

KA2 Galinio vaizdo kamera 
 

416 

KA6 
AREA VIEW 360° - aplinkinio vaizdo kamerų sistema + PPA/PPB/PPC/PWH/7X2, 

PWB/PWC/PWE/PWF 
926 

6FF Kėbulo spalva dažyti veidrodžiai  0 
5MQ Priekinės panelės apdailos intarpai Dark Brushed  0 
PL2 Alcantara/dirbtinės odos apmušimas  1.460 
4A4 Šildomos priekinės ir galinės sėdynės   272 

PB1 
Elektra valdomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su juosmens išlinkio reguliatoriais ir kojų ploto 
apšvietimu gale, su atminties funkcija vairuotojui, be dėtuvės po keleivio sėdyne, keleivio sėdynės valdymas 
nuo galinės sėdynės 

 
504 

PB4 
Elektra valdomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su juosmens išlinkio reguliatoriais, su atminties 
funkcija abejose sėdynėse 

  
584 

EA9 Pratęsta garantija – 5 metai iki 150 000 km ridos  545 
 
 
 

Kodas Ratlankiai ir padangos   EUR 

PX6 
Lieti ratlankiai  BRAGA    8,5 J × 18'' – 4 vnt.  

- su Super RoWi padangomis  235/45 R 18 

 

■ 

PXA 
Lieti ratlankiai  BRAGA Anthracite    8,5 J × 18'' – 4 vnt.  

- su Super RoWi padangomis  235/45 R 18 

 

212 

PCD 
Lieti ratlankiai  MANASLU Anthracite   8 J × 19'' – 4 vnt.  

- su padangomis  235/40 R 19 

 

904 

 
 
 

Kodas Spalvos EUR 

*FLT 
Tangerine Orange Metallic 9334 
Velvet Red Metallic K1K1 
Crystal Black Metallic 6J6J iki 2021 kovo 

1.010 

*MET 

Brilliant Silver Metallic 8E8E 
Business Grey Metallic 2C2C 
Black Magic Pearlescent 1Z1Z 
Emerald Green Metallic 2A2A 
Lava Blue Metallic 0F0F 
Magnetic Brown Metallic  0J0J  
Quartz Grey Metallic F6F6 
Moon White Metallic 2Y2Y 
Race Blue Metallic 8X8X 

555 

*SPE 
Steel Grey  M3M3 
Candy White 9P9P 

370 

*UNI Energy Blue K4K4 0 
 
 

 

  


