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Iepazīstieties ar automašīnu, kura alkst piedzīvojumu. 
Ar tā atlētisko veiktspēju, ko paspilgtina spēcīgais 
dizains, jaunais ŠKODA KAROQ SCOUT ir vienmēr 
gatavs aizvest jūs krietni tālāk nekā ierasts. 

Tā kristāla līniju dizaina valoda ir papildināta ar 
aizsardzības elementiem visapkārt automašīnai, 
ieskaitot priekšējo un aizmugurējo riteņu arku 
moldingus, spoilerus un durvju sliekšņus. 4x4 piedziņa 
norāda uz to, ka bezceļu iekarošana ar šo automašīnu 
būs tikpat ērta kā braukšana pa ceļu. Un būdama īsta 
ŠKODA, šī automašīna ir aprīkota ar neskaitāmiem 
Simply Clever risinājumiem, kuri var noderēt 
visdažādākajos piedzīvojamos.

 KAROQ SCOUT  ir kārtējais pierādījums mūsu 
filozofijai radīt skaistus automobiļus, kas ir vērsti uz 
braukšanas baudījumu mūsdienās tikpat ļoti kā tad, kad 
tikai sākām.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

  PIEDZĪVOJUMS 
IR TĀ GĒNOS



SPĒKS VĒL NEKAD NAV 
IZSKATĪJIES TIK 
ELEGANTI
KAROQ SCOUT  pārliecinātais skatiens ir stilizēts ar sudraba krāsas 
elementiem, piemēram, durvju sliekšņu uzlikas, priekšējā un aizmugurējā 
bambera modlingi, izkliedētājs, jumta reliņi, ārējo sānu spoguļu uzlikas, kā arī 
hromēti logu ietvari.



STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Raksturīgās, asās KAROQ priekšējo lukturu šķautnes un 
miglas lukturi sastopami arī Scout versijā. Augstākajā 
aprīkojuma līmenī dominē LED tehnoloģija. Izteiksmīgo 
interjeru papildina 18" Braga vai papildaprīkojumā 
pieejamie 19" Crater (attēlā) antracīta krāsas vieglmetāla 
diski. Augsto veiktspēju un bezceļu spējas nodrošina 
dzinēji 1.5 TSI ar 110 kW jaudu (benzīna) un 2.0 TDI ar 110 
kW un 140 kW jaudas versijām (dīzeļdzinēji), un tie visi 
tiek komplektēta tikai ar 4x4 piedziņu.

EMBLĒMA
Automašīnu rotā oriģināla 
Scout emblēma uz abiem 
priekšējiem dubļu sargiem.

INTERJERA DIZAINS
Interjers izceļas ar elegantu auduma 

apdari melnas un brūnas krāsas 
kombinācijā. Uz atzveltnēm iešūtas 

Scout emblēmas. Pateicoties 
priekšējo sēdekļu sānu atbalstam, jūs 

varat izbaudīt maksimālu komfortu 
uz jebkāda ceļa seguma.

BRUŅAS, KAS 
PASARGĀ NO 
PILNĪGI VISA

KAROQ SCOUT ir gatavs jebkuram ceļam un 
bezceļam. Tas iespējams pateicoties slikto ceļu 
paketei, kas ietver sevī, piemēram, dzinēja un 
transmisijas aizsardzību, kas ļauj jums bez bailēm 
nogriezties uz ceļiem bez seguma.

LOGO
Uz priekšējā paneļa arī 
atrodams oriģinālais 
Scout logo.



ATKLĀJUMI 
SĀKAS IEKŠPUSĒ

KAROQ SCOUT salons ir pārpildīts ar mūsdienīgu 
aprīkojumu. Tajā, cita starpā iekļauta multifunkcionāla ādas 
stūre, kas pastiprina braukšanas prieku. LED vides 
apgaismojums ar desmit krāsu variantiem veido perfektu 
noskaņu jūsu braucienam. Papildus tam jūs varat izvēlēties 
virtuālo kokpitu un Columbus navigācijas sistēmu ar 9,2" 
displeju ar ērto skārienu un žestu vadību.



ŠKODA CONNECT: 
PAŅEMIET 
TIEŠSAISTES 
PASAULI SEV LĪDZI

Esiet savienoti, lai arī kurp jūs dotos. Būt tiešsaistē vienmēr 
un pilnībā nenozīmē tikai pieeju izklaidei un informācijai, bet 
arī iespējamam atbalstam, atrodoties ceļā. ŠKODA 
CONNECT ir jūsu ceļš uz neierobežotas komunikācijas 
iespējām.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Kamēr 
tiešsaistes informācija un izklaide nodrošina reāla laika 
informāciju navigācijas ierīcei par satiksmi, piemēram, Care 
Connect koncentrējas uz palīdzību un drošību, ļaujot attālināti 
piekļūt un kontrolēt automašīnu. Risinājums nodrošina arī 
atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais 
ātrums, nobrauktais attālums un 
brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam
serverim. Jūs varat aplūkot savu 
personisko braucienu informāciju un iegūt
pārskatu par visiem braucieniem.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA
Iegūstiet precīzu savas automašīnas 
atrašanās vietas informāciju lielās 
stāvvietās no jebkuras vietas, 
norādot adresi, laiku un datumu, kad 
noparkojāties, savā mobilajā telefonā.

TIEŠSAISTES SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Izvēlieties labāko ceļu vienmēr: aktuāla 
informācija nodrošina jums perfektu 
pārskatu par katru braucienu. Tas ļauj 
jums reaģēt uz jauniem pavērsieniem, 
piemēram, ceļu remontu, negadījumiem 
un satiksmes sastrēgumiem.

LAIKAPSTĀKĻI
Saņemiet jaunākos ziņojumus 
par laikapstākļiem jūsu 
aktuālajai atrašanās vietai,
galamērķim vai jebkurai citai 
lokācijai ar detalizētu 
prognozi, ieskaitot nokrišņu 
prognozi un brīdinājumiem.

ĀRKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts 
SOS zvans, ja nostrādā jostu 
nospriegošanas sistēma. Šī avārijas 
ziņošanas sistēma var tikt aktivizēta arī 
manuāli, nospiežot sarkano pogu jumta 
konsolē .

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu 
(ŠKODA savienojamības paketi 
ar MirrorLink®, Apple CarPlay 
un Android Auto atbalstu) 
automobiļa informācij as 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. 
S martLink+ sistēma ietver arī 
SmartGate funkciju. Tā ļauj 
jums savienot viedtālruni ar 
automobili, izmantojot WiFi, l ai 
piekļūtu interesantai 
informācijai par jūsu braucienu, 
piemēram, degvielas patēriņa 
datiem, braukšanas dinamikai 
vai servisa informācijai.* 
(Apmeklējiet mūsu mājaslapu, 
lai uzzinātu lietošanas 
noteikumus un SmartLink+ 
savietojamības informāciju .)
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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

MyŠKODA lietotne
Iegūstiet personīgu digitālo kompanjonu. 
Lejupielādējiet MyŠKODA lietotni ar POLU, 
interaktīvo asistentu, kurš ne tikai uzrauga jūsu 
automašīnas stāvokli, bet arī palīdz organizēt 
jūsu dienu.  

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet 
visām nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā 
vai tie būtu braukšanas dati, degvielas 
patēriņš, maršruta plānošana vai pat jūsu 
pēdējās stāvvietas atrašanās vieta.




