CENNÍK
ŠKODA KODIAQ
SCOUT

SERVIS
5 rokov

PAKET PLUS
grátis

SERVIS
5 rokov

KODIAQ SCOUT

SCOUT
Komb. spotreba
[l/100 km]

PAKET PLUS
MOTORIZÁCIA

SERVIS

grátis

Komb. emisie
CO2
FINANCOVANIE
úrok[g/km]
0%

1.5 TSI 110 kW (150 k) 7°AP 4×4

8,05 rokov
– 9,2

181 – 209

36 650 €

2.0 TSI 140 kW (190 k) 7° AP 4×4

8,0 – 9,4

181 – 213

39 050 €
36 650 €

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6° MP 4×4 2)

6,1 – 7,0

159 – 185

2.0 TDI SCR
110 kW (150 k) 7° AP 4×4
FINANCOVANIE

6,4 – 7,5

168ZÁRUKA
– 198

úrok
0 %kW (190 k) 7° AP 4×4
2.0 TDI SCR
140

6,2
– 7,6
grátis

PAKET PLUS

1635–rokov
199

5 ROKOV POHODY:
ZÁRUKA
5 rokov

SERVIS
5 rokov

FINANCOVANIE
úrok 0 %

ZIMNÉ
komplety
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ZIMNÉ

PAKET PLUS
grátis

ZÁRUKA

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

38 650 €
40 650 €

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
SCOUT
Interiér Scout
Poťahy sedadiel Alcantara s logom SCOUT a výplne dverí potiahnuté Alcantarou
Disky BRAGA 7J × 19" z ľahkej zliatiny (235/50 R19)
ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC
Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou
Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu
Kolenný airbag vodiča

Ochrana hrán predných a zadných dverí
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu
Elektronická parkovacia brzda
Sieťový program (1x horizontálna, 2× vertikálna sieť)

FRONT ASSIST

Dáždnik v predných dverách (vodič a spolujazdec)

AUTO LIGHT ASSIST
PEDESTRIAN MONITOR – ochrana chodcov
Full LED hlavné svetlomety s AFS
LED zadné svetlomety – TOP variant
LED hmlové svetlomety s CORNER funkciou
CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Odkladacia schránka v stredovej konzole pred radiacou pákou, uzatvárateľná,
osvetlená s dekórom
2× ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách druhého radu
Zadné sedadlá delené 60:40, sklápacie, horizontálne posuvné (180 mm)
s nastaviteľným operadlom (7-miestna verzia s funkciou Easy-Entry
pre krajné sedadlá druhého radu)

Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapy Európy,
SmartLink +, hlasové ovládanie, ICC, WLAN + online služby na 1 rok

Stredová konzola s odkladacou schránkou, držiakom na nápoje a 12 V zásuvkou

Trojramenný multifunkčný vyhrievaný kožený volant na ovládanie rádia
a telefónu, Bluetooth

Odistenie druhého radu sedadiel z batožinového priestoru

Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Parkovacia kamera
KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie
Alarm so Safe systémom

Schránka na okuliare
Zásuvka 12 V v batožinovom priestore
Osvetlenie batožinového priestoru s vyberateľnou lampou a Cargo elementmi
Odkladacie schránky s držiakmi na fľaše (pre 1,5 l vpredu, pre 1 l vzadu)
vo výplniach dverí

Vyhrievanie predných sedadiel

Odkladacia schránka na strane spolujazdca (osvetlená, klimatizovaná,
neuzamykateľná)

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Ochrana pred chybným natankovaním paliva

Tempomat so SPEEDLIMITEROM

Chrómované lišty okien

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, osvetlením nástupného priestoru
a automatickým stmavovaním v striebornej farbe

Špecifický dizajn nárazníkov Scout

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Čierne obloženie spodnej časti bočných dverí, plast

Farebný Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

Mriežka chladiča v chrómovom prevedení, čiastočne uzavretá

Ambientné LED osvetlenie interiéru

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Súkromné tiesňové volanie – Emergency Call

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu s Off road funkciou
a personalizácia

Care Connect na 1 rok

Progresívne riadenie
Strešný nosič strieborný
Paket na zlé cesty
Lakťová opierka vpredu a vzadu
SUNSET

Čierne olemovanie blatníkov, plast

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.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SCOUT

AKČNÉ PAKETY
Scout Plus
v hodnote 3 025 €

> CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia
> Elektrické otváranie a zatváranie dverí s virtuálnym pedálom
> LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT
> Adaptívny podvozok a voľba jazdného profilu 4×4 s Off road funkciou
> Adaptívny tempomat do 160 km/h

WS6

1 899

PLJ

345

KOMBINAČNÉ CENY PRE AKČNÉ PAKETY
Adaptívny tempomat do 210 km/h
Asistenčný paket I – TRAFFIC JAM ASSIST, Adaptívny tempomat do 160 km/h (možné len pre AP)

PWH

0

Asistenčný paket I – TRAFFIC JAM ASSIST, Adaptívny tempomat do 210 km/h (možné len pre AP)

PWI

345

BEZPEČNOSŤ
Bočné airbagy vzadu

PE2

312

Adaptívny tempomat do 160 km/h

PLI

284

PLJ

629

LANE ASSIST – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu (možné len s PW1)

PWA

392

BLIND SPOT DETECT – kontrola mŕtveho uhla (možné len s PW1)

PWB

587

LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT (možné len s PW1)

PWC

978

Asistenčný paket I – TRAFFIC JAM ASSIST, LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT, Adaptívny tempomat do 160 km/h (možné len pre AP)

PWH

1 262

Asistenčný paket I – TRAFFIC JAM ASSIST, LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT, Adaptívny tempomat do 210 km/h (možné len pre AP)

PWI

1 606

Rozpoznanie dopravných značiek (možné len s PW1/PWE a navigáciou)

PWD

70

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

EM1

42

CREW PROTECT ASSIST – s rozšíreným bezpečnostným systémom (možné len s PE2)

7W2

159

Adaptívny tempomat do 210 km/h
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SCOUT

FUNKČNOSŤ
Adaptívny podvozok a voľba jazdného profilu 4x4 s Off road funkciou (možné len pre pohon 4×4 s navigáciou)

PF4

879

Príprava na ťažné zariadenie

1M5

185

Sklopné ťažné zariadenie, elektronicky uzamykateľné vrátane funkcie TSA

PK0

912

Family paket II – elektronická detská poistka, odpadkový kôš, slnečná clona bočných okien vzadu
(možné len s PL0/PL1/PL2/PL3, nie je možné s 4AD, PXA)

PXC

199

Deliaca sieť (možné uchytiť za prednými/zadnými sedadlami)

3CX

162

Vyberateľný vak UNIBAG

3X5

117

Obojstranný koberec do batožinového priestoru (nie je možné s PZB)

6SJ

47

Popolník vpredu

9JC

20

ISOFIX – príprava na uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca

3G2

34

Medzipodlaha v batožinovom priestore (nie je možné s PZB, PJA/PJB/PJC/PJD)

PKP

166

2x držiak na tablet na operadlách predných sedadiel

IA1

51

Vyhrievaný volant s podvolantovým radením DSG prevodovky

PLE

94

Športový volant (nie je možné v kombinácii s vyhrievaním volantu)

PLF

0

Športový volant s podvolantovým radením DSG prevodovky (nie je možné v kombinácii s vyhrievaním volantu)

PLG

81

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca, bez odkladacej schránky pod sedadlom

PB2

510

Tretí rad sedadiel s lakťovou opierkou v 2. rade, dvojitá podlaha v batožinovom priestore + lakťová opierka vpredu

PZB

999

Sklopný stolček na zadnej strane predných operadiel

1U9

96

Vyhrievanie predných a zadných sedadiel

4A4

168

DISKY/PNEUMATIKY
Disky CRATER z ľahkej zliatiny 7J × 19" antracitové (235/50 R19)

PJT

0

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) (nie je možné s oceľovými diskami a s PZB)

PJA

110

Rezerva z ľahkej zliatiny (nie je možné pre oceľové disky a s PZB)

PJC

286

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová) (nie je možné s oceľovými diskami a s PZB)

PJD

110

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová), pre 7-miestne prevedenie (možné len s PZB, nie je možné s oceľovými diskami)

PJE

110

Parkovací asistent – parkovanie pozdĺžne a kolmo na vozovku

PPA

331

TRAILER ASSIST + parkovacie senzory vpredu + AREA VIEW + LED zadné svetlomety – TOP variant
(možné len s PK0, 4E7/PK9, PWB/PWC/WS4)

PPD

700

TRAILER ASSIST + parkovací asistent + AREA VIEW + LED zadné svetlomety – TOP variant (možné len s PK0, 4E7/PK9, PW1, PWB/PWC/WS4)

PPC

1 032

AREA VIEW + LED zadné svetlomety – TOP variant (možné len s PW1, PWB/PWC, 7X2/PPA, 4E7/PK9)

PWG

418

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia

PHB

267

Virtuálny kokpit

9S0

430

Nezávislé kúrenie pre dieselové motorizácie

PHC

912

Panoramatické strešné okno

PH1

1 098

Spací paket

PXB

288

Spací paket + akustický paket na predné bočné okná

PXE

394

KOMFORT

Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí

4E7

441

Elektrické otváranie a zatváranie dverí s virtuálnym pedálom (možné len s PDD/PDE/WS2)

PK9

618

Navigačný systém COLUMBUS 9,2" s integrovanými mapami Európy, hlasové ovládanie, LTE, ICC, WLAN + online služby na 1 rok
(možné len s PT2/PT3)

RAE

1 142

SOUND SYSTEM CANTON (možné len s PDD/PDE, PJD/PJE)

RA2

378

230 V zásuvka a USB vzadu

RA3

199

DAB – Digitálny rádiopríjem

QV3

110

Media Command – ovládanie infotainmentu prostredníctvom tabletu alebo smartfónu, SmartLink+ (možné len s navigáciou)

RA5

79

Phonebox 1) + WLAN (možné len s RAC )

PT5

293

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE

DAB – Digitálny rádiopríjem (možné len s RAE), WLAN, rSAP

PT2

329

DAB – Digitálny rádiopríjem (možné len s RAE), Phonebox 1) + WLAN, rSAP

PT3

622

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy

UNI

0

UNI farba sivá Steel, biela Candy

SPE

439

Metalické farby

MET

657

Červená Velvet, Fleet farby

FLT

1 137

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

EA4

l

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km

EA9

305
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SCOUT

SERVISNÉ BALÍČKY

BASIC

COMPLETE

Servis 5 rokov/75 000 km

1 092

2 034

2 208

Servis 5 rokov/100 000 km

1 287

2 712

3 084

Servis 5 rokov/150 000 km

1 806

3 762

4 386

● základná výbava
– nie je v ponuke
SCR – využíva AdBlue na zníženie emisií NOx
1
2

MP – manuálna prevodovka

PROFESIONAL

AP – automatická prevodovka DSG

Phonebox – odkladací box na mobilný telefón pred radiacou pákou s bezdrôtovým nabíjaním a spojením s vonkajšou anténou.
Pre motorizáciu 2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6° MP 4×4 nie je možná kombinácia tretieho radu sedadiel s ťažným zariadením.

Výber rozmeru pneumatík/diskov podlieha od 1. 9. 2018 novému homologizačnému štandardu na meranie spotreby paliva a emisií tzv. WLTP (Worldwide Harmonized
Light Duty Vehicles Test Procedure). Na základe tohto merania sa nahrádza rozdelenie do tzv. „Tyre cluster“ novými kategóriami, čím sa mení riadenie zápisu alternatívnych
rozmerov pneumatík uvedených v Osvedčení o evidencii.
Bližšie informácie nájdete na stránkach www.skoda‑auto.sk/Tyre alebo u vášho dílera.
Všetky motory na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú filter pevných častíc na zachytávanie a redukciu nespálených častíc.
Výber rozmeru pneumatík/diskov má vplyv na tzv. „Tyre cluster“, čím sa riadi zápis alternatívnych rozmerov pneumatík uvedených v Osvedčení o evidencii.
Bližšie informácie nájdete na stránkach www.skoda‑auto.sk/Tyre.

POZNÁMKY

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného
štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Viac sa o WLTP
dozviete na našej webovej stránke http://www.skoda-auto.sk/wltp.

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

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 15. 2. 2019 (MR 2019)
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Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

