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Jūsu ŠKODA partneris

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa 
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS UZ 
TESTA BRAUCIENU

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo 
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar 
POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums 
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī 
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet visām 
nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā, vienalga, vai tie būtu 
braukšanas dati, degvielas atlikums, maršruta plānošana vai 
pat vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.



PIEDZĪVOJUMI SĀKAS TUR,
KUR BEIDZAS CEĻŠ



KAS ĪPAŠS
        JAUNAJĀ 

OCTAVIA SCOUT kristāllīniju dizaina valoda 
ir papildināta ar aizsargelementiem visapkārt 
automobilim, piemēram, priekšējo un 
aizmugurējo riteņu arku moldingiem, 
spoileriem un durvju sliekšņiem. 
Apvienojumā ar 4x4 piedziņu šis automobilis 
ne tikai izstaro alkas pēc piedzīvojumiem, bet 
arī aicina tajos doties, tādējādi veidojot pats 
savu, unikālu automobiļu segmentu. 

OCTAVIA SCOUT ir kārtējais pierādījums 
mūsu filozofijai veidot skaistus 
automobiļus, ar kuriem mūsdienās braukt ir 
tikpat aizraujoši kā tad, kad tikai sākām.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

Ceļi ne vienmēr ir ar asfalta 
segumu. Un piedzīvojumi ne 
vienmēr meklējami tikai uz tīrām 
ielām. Atliek tikai uzbraukt uz 
nelīdzenā ceļa, pa kuru reti kurš 
brauc, un jūs sajutīsiet vēl nebijušu 
piedzīvojumu garšu katrā līkumā. 
Radīta piedzīvojumiem, jaunā 
OCTAVIA SCOUT ir gatava izaicināt 
jebkādus ceļa apstākļus, vienalga 
kur, vienalga kad.

VAI TAS IR 4X4?

     VAI TAS IR IETILPĪGAIS 
BAGĀŽAS NODALĪJUMS?

VAI TAS IR
PIEKABES ASISTENTS?

OCTAVIA SCOUT? 



BRUŅINIEKS 
MIRDZOŠĀS BRUŅĀS

OCTAVIA SCOUT ir monumentālās OCTAVIA elegances un bezceļu 
rakstura apvienojums. Ārējā izskata elementi pasvītro automobiļa 
individualitāti un vienlaikus pasargā tā virsbūvi no lidojošiem objektiem, 
braucot pa bezseguma ceļiem. Scout modelis ir pieejams tikai combi 
versijā.

PILNĪBĀ LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI AR AFS 
Automobilim pieejami divu veidu priekšējie 
lukturi. Augstākajā aprīkojuma līmenī 
pieejamie lukturi ar LED tehnoloģiju visos 
režīmos. LED nodrošina augstu veiktspēju un 
enerģijas efektivitāti, savukārt AFS (adaptīvu 
priekšējo lukturu sistēma) pielāgo 
apgaismojuma intensitāti specifiskiem 
apstākļiem (piem. pilsēta, šoseja vai 
braukšana lietū).

LED AIZMUGURĒJIE 
LUKTURI 
Aizmugurējie lukturi ar 
jau ierasto C burta 
formas izgaismojumu 
vienmēr aprīkoti ar 
LED tehnoloģiju.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Automobiļa priekšpusē dominē 
spēcīgs priekšējais bamperis ar 
integrētiem Scout dizaina miglas 
lukturiem, kā arī riteņu arku un 
durvju sliekšņu plastmasas uzlikas. 
Bezceļu paketē iekļauts 
paaugstināts klīrenss un cita 
starpā zemāks dzinēja un 
transmisijas aizsargvairogs, lai jūs 
varētu bez satraukuma doties tālu 
aiz asfaltētu ceļu robežām

SKATS NO AIZMUGURES
Aizmugurējais bamperis ar 
sudraba krāsas moldingu 
piešķir automobilim spēcīgu 
izskatu.

PANORĀMAS STIKLA JUMTS 
Elektriski vadāms panorāmas 
stikla jumts piešķirs automobilim 
papildu pievilcību un sniegs lielāku 
braukšanas prieku visiem 
pasažieriem. 

JUMTA RELIŅI 
Jumta reliņi (pieejami ekskluzīvā 
sudraba vai eleganti melnā krāsā) 
sniedz iespēju uz jumta izvietot 
papildu stiprinājumus, piemēram, 
slēpju, sniega dēļu vai divriteņu 
pārvadāšanai.



JŪSU MĀJAS 
ĀRPUS MĀJĀM
OCTAVIA SCOUT interjeru ērtāku un mājīgāku 
padara maigais un harmoniskais salona apdares 
paneļos integrētais vides apgaismojums.



Thermo FluxSkoda connectSmart link

01 SMARTLINK

ŠKODA Connect

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Dekoratīvās durvju sliekšņu 

uzlikas ar Scout gravējumu ir 
oriģināla detaļa, kas pilda gan

estētisku, gan praktisku 
funkciju.

INTERJERA DIZAINS
Interjera materiāli izceļas ar 

oriģinalitāti un izstaro ilgmūžību.  
Alcantara®/brūnas vai melnas ādas 

apdare (skatīt attēlu) pieejama 
papildaprīkojumā. Viena no 

raksturīgajām detaļām ir Scout 
emblēmas uz sēdekļiem, stūres un 

ātrumpārslēga sviras.

PEDĀĻU UZLIKAS
Stilīgais, sportiskais un tajā pašā 
laikā elegantais interjers var tikt 
papildināts ar nerūsējoša tērauda 
pedāļu uzlikām

APSILDĀMA STŪRE
Multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona 
vadību, un digitālu balss pastiprinātāju ir aprīkota 
ar apsildes funkciju, ko iespējams vadīt, 
izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

THERMOFLUX FUNKCIJA
Standartaprīkojumā iekļauta pievilcīga 
auduma apdare ar ThermoFlux 
funkciju nodrošina labāku ventilāciju. 
Tas ļauj pasažieriem baudīt 
maksimālu komfortu jebkādos 
klimatiskajos apstākļos.

DRESKODS: 
ĒRTI
Pat interjers jūs acumirklī pārlecinās, ka tas ir izturīgs 
automobilis drosmīgākiem piedzīvojumiem. Augstas 
kvalitātes materiāli izceļas ar pievilcību un ir ārkārtīgi 
izturīgi. Progresīvas tehnoloģijas uzlabo drošību 
braucienos, kas paplašinās jūsu apvāršņus.



ELKOŅU BALSTS
Par aizmugurējo pasažieru 
komfortu rūpējas elkoņu balsts 
ar diviem dzērienu turētājiem.

ELEKTRISKI VADĀMS BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši nospiežot pogu
uz pults vai vadītāja durvīm, kas ir īpaši noderīgi
sliktos laikapstākļos. Jūs varat pielāgot arī durvju
atvēruma leņķi, piemērojot to savām vajadzībām.

LIETUSSARGA 
NODALĪJUMS
Sagaidiet lietu ar 
smaidu. Zem priekšējā 
pasažiera sēdekļa 
atrodams nodalījums ar
oriģinālo ŠKODA 
lietussargu.

DUBULTĀ GRĪDA
Milzīgā bagāžas nodalījuma praktiskumu var vēl vairāk 
uzlabot ar dubulto grīdu. Tā paceļ bagāžas nodalījuma grīdu 
līdz ielādes malai, ļaujot vieglāk ievietot bagāžu. Turklāt zem 
tās izveidojas slepens nodalījums.

LED LUKTURĪTIS
Praktisks, noņemams LED 
lukturītis atrodams bagāžas 
nodalījuma kreisajā pusē. 
Tas automātiski uzlādējas, 
kad automobiļa dzinējs ir
iedarbināts.

IEBŪVĒTS 
ŠVEICES NAZIS

Dažkārt ir nepieciešams pavisam nedaudz, un viss 
kļūst daudz vieglāks. OCTAVIA SCOUT ir aprīkots 
ar neskaitāmiem Simply Clever risinājumiem, kas 
ļaus jums izbaudīt aktīvu atpūtu pie dabas pilnīgā 
komfortā.



* 

MY ŠKODA LIETOTNE 
Šis ir Pols, interaktīvais 
MyŠKODA lietotnes 
asistents (Android un iOS

sistēmām), kurš var būt noderīgs 
visdažādākajās ikdienas situācijās. 
Piemēram, jūs varat izmantot to, lai 
piekļūtu sava automobiļa informācijai vai 
lai gūtu padziļinātas zināšanas par vadības 
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs 
interesējošais indikatora signāls utt. Pols
spēj arī sazināties ar jūsu personisko 
kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst 
par tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to 
visērtāk nokļūt.

PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa 
nodalījums, kas izvietots 
ātrumpārslēga sviras 
priekšpusē, pastiprina jūsu
mobilās ierīces tīkla signālu. 
Tajā pašā laikā tas brauciena 
laikā uzlādē jūsu tālruni, 
izmantojot bezvadu 
savienojumu.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar 
MirrorLink®, Apple CarPlay un Android Auto atbalstu) 
automobiļa informācijas un izklaides sistēma ļauj vadītājam 
droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt visas uzstādītās 
lietotnes, kas ir sertificētas izmantošanai automobilī ir 
savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai Android 
Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī SmartGate funkciju. Tā 
ļauj jums savienot viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, 
lai piekļūtu interesantai informācijai par jūsu braucienu, 
piemēram, degvielas patēriņa datiem, braukšanas dinamikai 
vai servisa informācijai.*

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu atrašanās vietu vai 
galamērķi, ieskaitot nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieti es labāko maršrutu: aktuālā informācija 
sniedz jums perfektu pārskatu par katru braucienu. Tā ļauj arī 
reaģēt uz jauniem satiksmes pavērsieniem, piemēram, ceļu 
remontiem, avārijām vai sastrēgumiem.

PARKOŠANĀS VIETA 
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa 
atrašanās vietas informāciju lielās 
autostāvvietās visur, kur dodaties, savā 
telefonā ar adresi, laiku un datumu, kad
novietojāt automobili.

SOS POGA
OCTAVIA SCOUT savienojamības 
sistēma ietver SOS zvanu. Šī ārkārtas 
sistēma tiek aktivizēta, nospiežot sarkano 
pogu uz automobiļa griestiem. Ja notiek 
negadījums, zvans tiek veikts automātiski.

SAVIENOJIES AR
ŠKODA CONNECT
Būt pilnīgā tiešsaistē nenozīmē tikai piekļuvi izklaidei un 
informācijai, bet arī iespēju saņemt atbalstu brauciena laikā. 
ŠKODA CONNECT ir jūsu logs uz neierobežotu 
savienojamības iespēju pasauli.

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT 
saskarne ietver divas pakalpojumu 
kategorijas. Tiešsaistes informācijas 
un izklaides sistēma sniedz 
informāciju reālā laikā, bet Care 
Connect nodrošina atbalstu un 
uzlabo drošību, ļaujot attālināti 
piekļūt automobiļa vadībai . Tā 
piedāvā palīdzību situācijās, kurās 
tas var būt nepieciešams.

SmartLink+ lietošanas noteikumi un
savietojamības informācija pieejama mūsu
mājaslapā.



JUMS VIENMĒR
BŪS, UZ KO
PAĻAUTIES

Dažādas aktīvās un pasīvās asistentu sistēmas nodrošinās, lai 
katrs brauciens ar OCTAVIA SCOUT būtu drošs un bez 
raizēm. Šie asistenti ļauj jums laikus reaģēt uz jebkādiem 
braukšanas apstākļiem, kādi var gadīties pa ceļam.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS AR GĀJĒJU DROŠĪBAS PROGNOZĒŠANU 
Priekšējā asistenta sistēma ar radara palīdzību priekšējā radiatora restē 
nosaka attālumu līdz automobilim, kas atrodas priekšā, un, ja 
nepieciešams, arī nobremzē jūsu automobili. Jaunā OCTAVIA SCOUT 
aprīkota ar paplašināto priekšējo asistentu, kas papildināts ar
gājēju drošības prognozēšanu, kas brīdina vadītāju, izmantojot
audio/vizuālos signālus, kā arī maigi aktivizējot bremzes.

PIEKABES ASISTENTS 
Jums jānovieto stāvvietā
automobilis ar piekabi?
Piekabes asistents padarīs 
jūsu manevrus drošākus 
un vieglākus. Šī sistēma 
kontrolē automobili, lēni 
braucot atpakaļgaitā.

AKLĀS ZONAS BRĪDINĀJUMS
Aklās zonas sensori darbojas ar 
radaru palīdzību aizmugurējā 
bamperī, pateicoties kuriem 
tiek noteikta citu 
transportlīdzekļu atrašanās 
aklajā zonā aiz vai blakus 
automobilim. Balstoties uz 
attālumu un apkārtējo 
transportlīdzekļu ātrumu, 
sistēma nosaka, vai būtu 
jābrīdina vadītājs.

ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Izmantojot radaru priekšējā radiatora 
restē, papildu pamata kruīzkontroles
funkcijām, šis asistents notur drošu 
distanci līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.



GATAVA JEBKĀDAM 
CEĻA SEGUMAM, 
VIENMĒR

OCTAVIA modeļa izcilais raksturs papildināts ar Scout priekšrocībām. 
Vienalga, vai vēlaties izbaudīt lielceļus vai meklējat bezceļu 
piedzīvojumus, dzinēju klāstā jūs atradīsiet tieši to, kas vislabāk atbilst 
jūsu vēlmēm: 1,8 TSI/132 kW (benzīns) un 2.0 TDI/110 kW vai 135 kW 
(dīzelis).

PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS 
Informācijas un izklaides sistēma ļauj dažādiem 
vadītājiem iestatīt pašiem savus individuālus 
iestatījumus. Tie iekļauj, piemēram, braukšanas 
režīma izvēli, elektroniski vadāmu sēdekļu 
iestatījumus, gaisa kondicionieri, radio un 
navigācijas sistēmas iestatījumus. Automobiļa 
personalizēšanu nodrošina trīs atslēgas. Kad tiek 
lietota konkrētā atslēga, lai piekļūtu automobilim, 
funkcijas tiek automātiski pielāgotas atbilstoši 
vadītāja saglabātajiem iestatījumiem.

BRAUKŠANAS REŽĪMA IZVĒLE 
Scout versija aprīkota ar 
braukšānas režīmu izvēli, kurā 
iekļauts bezceļu režīms vai citiem 
vārdiem sakot, asistents 
braukšanai no kalna. Tas uztur 
pastāvīgu ātrumu, braucot lejup pa 
straujām nogāzēm, tai skaitā 
atpakaļgaitā.

VISU RITEŅU PIEDZIŅA
Scout versija ir pieejama tikai ar 4x4 piedziņu, ko nodrošina starpasu, 
elektroniski vadāms, daudzdisku sajūgs. Aizmugurējās ass pieslēgšana 
notiek automātiski, tāpēc normālos apstākļos automobilis sniedz jums 
priekšpiedziņas priekšrocības, savukārt ekstremālos apstākļos 
nepārspējamu 4x4 piedziņas saķeri. Papildu tam 4x4 paketē iekļauta 
arī kontrole braukšanas uzsākšanai kalnā, lai jūs vienmērīgi varētu 
uzsākt kustību slīpumā bez stāvbremzes izmantošanas un riska 
noripot atpakaļ.

DSG UN 4X4
Automātiskās 7 vai 6 pārnesumu 
DSG (divsajūgu transmisijas) un 4x4 
piedziņas kombinācija garantē 
pārsteidzošu braukšanas pieredzi.
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Pieejama līdz 2018. gada aprīlim Pieejama sākot ar 2018. gada aprīli
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DISKI

17" NIVALIS vieglmetāla diski 18" BRAGA vieglmetāla diski 18" BRAGA vieglmetāla diski antracīta krāsā

1.8 TSI/132 kW 2.0 TDI/110 kW 2.0 TDI/135 kW 

DZINĒJS
Cilindri/darba tilpums (cc) 4/1,798 4/1,968 4/1,968

Maksimālā jauda (kW / min-1) 132/4,500–6,200 110/3,500–4,000 135/3,500–4,000

Maksim lais griezes moments (Nm / min-1) 280/1,350–4,500 340/1,750–3,000 380/1,750–3,250

Emisijas norma EU6 EU6 EU6

Degviela Benzīns RON 95/91* Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h) 216 207 (206) 219

Ieskriešanās 0–100 km/h (s) 7.8 9.1 (9.3) 7.8

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

– pilsētā 8.3 5.8 (5.8) 5.8

– ārpus pilsētas 5.9 4.5 (4.7) 4.7

– kombinētais 6.8 5.0 (5.1) 5.1

CO2 izmeši (g/km) 158 130 (135) 133

Apgriešanās diametrs (m) 10.6 10.6 10.6

TRANSMISIJA
Piedziņas tips 4x4 4x4 4x4

Sajūgs Elektrohidraulisks daudz disku Hidraulisks viena diska (Elektrohidraulisks daudz 
disku)

Elektrohidraulisks daudz disku

Pārnesumkārba Automātiska 6 pakāpju  DSG Manuāla 6 pakāpju  (Automātiska 7 pakāpju DSG) Automātiska 6 pakāpju  DSG

SVARS
1,522 1,526 (1,561) 1,559

645 645 645

2,092 2,096 (2,131) 2,129

750 750 750

1,600 2,000 1,800

55 55 55

* Degvielas izmantošana ar zemu oktānskaitli var ietekmēt dzinēja darbību.
 ( ) Attiecas uz versijām ar automātisku pārnesumkārbu.

Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA
Virsbūve Ārējie izmēri

Tips 5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi Garums/platums (mm) 4,687/1,814

Aerodinamiskā pretestība Cw 0.33 Augstums (mm) 1,531

Šasija Garenbāze (mm) 2,680

Priekšējā ass McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru Šķērsbāze priekšā/ aizmugurē    (mm) 1,538/1,539

Aizmugurējā ass Daudzsviru piekare ar vērpes stabilizatoru Klīrenss (mm) 171

Bremžu sistēma Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma Salona izmēri

– priekšējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm) 1,454/1,449

–aizmugurējās bremzes Disku bremzes Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm) 983/995

Stūres iekārta Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski 7.0J x 17" Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm -

Riepas 225/50 R17 paceltām/nolaistām 610/1,740

TEHNISKIE DATI 

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas 
sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena 
degvielas 
iesmidzināšanu

Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg)

Pilnā masa (kg)

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (l)




