ŠKODA

OCTAVIA
SCOUT

ÄVENTYRET BÖRJAR
DÄR VÄGEN SLUTAR

Alla vägar är inte belagda med
asfalt. Ett äventyr upplevs inte
alltid på välskötta gator. Välj
istället den skumpiga vägen där
få färdas och du kommer finna
ny nervkittlande spänning i varje
kurva. Nya OCTAVIA SCOUT är
utformad för äventyr och redo
att ta sig an alla ytor, vart som
helst, när som helst.

VAD HANDLAR
NYA
OCTAVIA SCOUT OM?

Det kristallklara designspråket hos OCTAVIA
SCOUT är förstärkt med skyddande detaljer
runtom hela bilen, såsom förstärkta hjulhus
både fram och bak, spoilers och trösklar.
Bilen har fyrhjulsdrift och delar således inte
bara ditt sug efter spänning, utan uppmuntrar
det, och är därför i särklass unik.
OCTAVIA SCOUT är ännu ett exempel på vår
filosofi att tillverka vackert designade bilar,
lika fokuserade på körglädje som de var när
vi en gång började.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

ÄR DET BAGAGETS VOLYM?
ÄR DET
TRAILER ASSIST?

ÄR DET FYRHJULSDRIFTEN?

EN RIDDARE I
ROBUST RUSTNING
Blanda den tidlösa estetiken hos OCTAVIA med egenskaper för
terrängkörning så får du OCTAVIA SCOUT. Exteriören har flera
detaljer som utmärker bilens personlighet och hjälper även till att
skydda karossen vid terrängkörning. Modellen Scout kommer endast
i en exklusiv kombivariant.

VY FRAMIFRÅN
Bilen har en robust stötfångare fram med integrerat dimljus i
Scout-design, samt skärmbreddare på hjulhusen och trösklarna.
Det högre chassit kommer med
terrängpaketet och omfattar exempelvis ett underkörningsskydd
för motor- och växellåda, så att
du kan köra på exempelvis grusvägar utan att känna bävan.

PANORAMASOLTAK
Det elstyrda panoramasoltaket
gör din bil snyggare och gör resan
till ett nöje för hela sällskapet.

TAKRÄCKEN
Takräckena (i exklusiv silver) utgör
grunden för fästningen av ytterligare
utrustning som krävs för att bära
skidor, snowboard, cyklar m.m.

FULL-LED-STRÅLKASTARE MED AFS
Den exklusiva lösningen erbjuder LED-teknik
för alla funktioner. Medan LED-lamporna ger
hög prestanda och hög energieffektivitet justerar AFS (Adaptive Frontlight System) ljusbilden
utifrån olika förutsättningar (t.ex. städer, motorväg eller körning i regn).

BAKLJUS MED LED
Bakljusen, formade
som ett välbekant
C, är alltid utrustade
med LED-lampor.

VY BAKIFRÅN
Den bakre stötfångaren med
silverfärgat skyddshölje ger
karossen en tuffare look.

DITT HEM
NÄR DU ÄR BORTA
OCTAVIA SCOUTs interiör blir ännu
bekvämare och familjär med mjuk,
harmonisk omgivningsbelysning som
löper längs dörrsidorna.

KLÄDKOD:
BEKVÄMT
Även interiören övertygar dig omedelbart om att detta är
en tuff bil som håller för vilda idéer. De exklusiva materialen
och den avancerade tekniken ökar din komfort under resor
som är fyllda med upplevelser utöver det vanliga.

INVÄNDIG DESIGN
Materialen på insidan har utmärkande
egenskaper och bästa hållbarhet.
Klädseln i kombinationen Alcantara®/
skinn i brunt (se bild) eller svart
finns som tillval. Scout-loggan på
sätena, ratten och växelspaken
sticker ut som detaljer i interiören.

UPPVÄRMD RATT
Multifunktionsratten i skinn med knappar för radio och
telefon med digital röststyrning, är utrustad med en
värmefunktion som styrs via infotainment-systemet.
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ŠKODA Connect

INSTEGSLISTER
De dekorativa instegslisterna
med Scout-prägling är en
originaldetalj som är både
snygg och praktiskt.

PEDALSKYDD
Den moderna och sportiga,
men eleganta, interiören
kompletteras med stiliga
pedalskydd i stål.

THERMOFLUX-FUNKTION
Den snygga tygklädseln med ThermoFlux-funktion, som garanterar god
andningsförmåga i materialet, kommer
som standard. Passagerarna kan njuta av
maximal komfort under alla klimatförhållanden.

INBYGGD
SCHWEIZISK ARMÉKNIV
Ibland krävs det bara lite grann för att göra allt mycket
lättare. OCTAVIA SCOUT kommer med flertalet Simply
Clever-lösningar som låter dig upptäcka naturen med
fullständig komfort.

ELSTYRD BAGAGELUCKA
Den öppnas och stängs med en enkel knapptryckning på
fjärrkontrollen, mittpanelen eller direkt på bagageluckan.
Detta är särskilt behändigt vid omilt väder. Du kan även
justera dörrens övre position utifrån dina behov.

DUBBELT GOLV
De praktiska finesserna i det stora bagageutrymmet kan
göras ännu fler tack vare det dubbla golvet. Bagagens botten
hamnar på lastnivå och gör det enklare att hantera packningen.
Dessutom ger det även ett diskret förvaringsutrymme.

ARMSTÖD
Passagerarnas bekvämlighet i baksätet förbättras av ett nedfällbart
armstöd med två dryckeshållare.

LED-FICKLAMPA
En praktisk löstagbar LEDficklampa finns på den högra sidan
av bagageutrymmet. Den laddas
automatiskt när motorn är igång.

PARAPLYFACK
Möt regnet med ett leende. Ett fack med originalparaply från ŠKODA finns
under passagerarsätet.

ANSLUT MED
ŠKODA CONNECT
Att alltid och ständigt vara online betyder inte bara att ha
tillgång till underhållning och information, utan även möjlighet
till assistans när man är i rörelse. ŠKODA CONNECT är din
port till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.

ŠKODA CONNECT
Det unika ŠKODA CONNECT-gränssnittet innefattar två tjänstekategorier. Medan Infotainment Online levererar navigation och information i realtid fokuserar Care Connect på hjälp
och säkerhet, och ger möjlighet till
fjärråtkomst och uppsikt över bilen.
Det erbjuder även assistanstjänster
för alla tillfällen de behövs.

VÄDER
Få den senaste väderleksrapporten för din nuvarande
position eller resmål, med detaljerade prognoser inklusive nederbörd och varningar.

PARKERINGSPOSITION
Ta emot uppgifter i din telefon om din bils
exakta position på stora parkeringsplatser
var du än befinner dig, med adress, klockslag och datum för parkering.

TRAFIKINFORMATION ONLINE
Ta alltid den bästa rutten! Uppdaterad information ger dig en perfekt översikt över varje resa. Den låter dig även reagera på nya
händelser som vägarbeten, olyckor eller trafikstockningar.

NÖDSAMTAL
ŠKODA CONNECTs uppkopplingsmöjligheter omfattar en dedikerad SOS-linje. Detta nödsystem aktiveras genom att en röd
knapp i taket ovanför framsätena trycks in.
Om en olycka inträffar rings nödsamtalet
automatiskt.

MY ŠKODA APP
Möt Paul, MyŠKODAappens interaktiva assistent
(för Android- eller iOSsystem), som kan hjälpa
till i olika vardagliga situationer. Du kan
använda honom för att få information
om din bil eller för att få en fullständig
beskrivning över vad som styr vad, vad
varje indikatorlampa betyder, osv. Paul kan
även hålla kolla på tiderna i din kalender.
Inte nog med att du aldrig kommer
glömma ett möte, din assistent kommer
ge dig råd om hur du ska komma dit.

TELEFONFACK
Detta praktiska telefonfack
framför växelspaken skapar
en förstärkt signal för din mobila apparat. Samtidigt laddar
den din telefon sladdlöst under
körning.

SMARTLINK+
Med SmartLink+ (ŠKODAs konnektivitetspaket med stöd
för Mirrorlink®, Apple CarPlay och Android Auto) ger bilens
infotainment-system möjlighet att på ett säkert sätt använda telefonen under körning. Systemet SmartLink+ inkluderar även SmartGate-funktionen. Den låter dig koppla upp
din smarttelefon mot bilen via WiFi för att komma åt intressanta data om din körning, som bränsleekonomi, kördynamik eller serviceinformation.*

* B esök vår hemsida för användningsvillkor och
kompatibilitetsinformation för SmartLink+.

DU KÖR ALDRIG
MER ENSAM
Olika aktiva och passiva assistanssystem ser till
att varje tur i OCTAVIA SCOUT är säker och helt
bekymmersfri. Dessa assistenter låter dig genast svara
på allt det som vägen utsätter dig för.

FRONT ASSIST MED PREDIKTIVT FOTGÄNGARSKYDD
Systemet Front assist, som använder en radaranordning i kylargrillen, är utformat
för att övervaka avståndet till fordonet framför, inklusive automatisk hastighetssänkning och inbromsning. Nya OCTAVIA SCOUT kommer med ett Front Assist
som utökats med prediktivt fotgängarskydd, som varnar föraren med en audiovisuell signal samt ett milt ryck i bromsen.

ADAPTIV FARTHÅLLARE
Utöver den grundläggande farthållarfunktionen, bibehåller ACC
ett säkert avstånd till bilen framför. Den använder en radar som är
placerad på grillen fram.

BLIND SPOT DETECT
Med radarsensorer i den
bakre stötfångaren övervakar dödvinkelsdetektorn de
döda vinklarna bakom och
bredvid bilen. Utifrån avstånd och hastighet på omkringvarande bilar beslutar
den huruvida den ska varna
föraren.

TRAILER ASSIST
Behöver du parkera din bil
med ett släp? Trailer assist
gör din parkeringsmanöver
lättare och säkrare. Systemet
tar över styrningen vid långsam backning.

ALLA TERRÄNGER,
ALLTID
De utmärkta egenskaperna hos OCTAVIA-modellen får
sällskap av fördelarna med Scout. Oavsett om du vill
njuta av motorväg eller söker äventyr i terräng, finns det
ett urval av motorer för dig: 1.8 TSI/180 hk (bensin) och
2.0 TDI/150 hk eller 184 hk (diesel).

DRIVING MODE SELECT
Scout-versionen omfattar Driving Mode Select, inklusive ett
terrängläge, eller med andra ord
Downhill Assist (assistent för körning i nedförsbacke). Den håller hastigheten konstant när man
kör i nedförslut, både när man kör
framåt och backar.

ALTERNATIV FÖR INDIVIDUALISERING
Infotainmentsystemet låter olika förare skapa sina egna
individuella preferenser. Detta inkluderar till exempel inställning av körläge, det elektriskt inställbara förarsätet,
luftkonditionering, radio och navigationssystem. En individualiserad bil tillhandahålls med tre nycklar. När nyckeln används för att låsa upp bilen justeras automatiskt
funktionerna till förarens sparade inställningar.

DSG OCH 4X4
Kombinationen av den automatiska sjuväxlade eller sexväxlade DSG (Direktväxellåda) med fyrhjulsdrift garanterar en
körupplevelse utöver det vanliga.
FYRHJULSDRIFT
Scout-modellen finns tillgänglig exklusivt med fyrhjulsdrift som tillhandahålls av en interaxial, elektroniskt reglerad flerlamellkoppling.
Inkopplingen av bakaxeln sker automatisk, och kraften fördelas till de
hjul som har bäst grepp. Dessutom följer även Hill Hold Control med
i fyrhjulspaketet så att du kan starta mjukt i uppförsbacke utan att
behöva använda handbromsen eller riskera att oavsiktligt rulla bakåt.

LACKER

LASER WHITE

CANDY WHITE

MOON WHITE METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

ENERGY BLUE*

QUARTZ GREY METALLIC

RACE BLUE METALLIC

DENIM BLUE METALLIC

VELVET RED METALLIC

CORRIDA RED

MAGIC BLACK METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

* Erbjuds från v.12 2018
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17" NIVALIS lättmetallfälgar

TEKNISK
SPECIFIKATION

1.8 TSI/180 hk

2.0 TDI/150 hk

2.0 TDI/184 hk

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor,
med common rail-system

Turboladdad dieselmotor,
med common rail-system
4/1 968

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³)

4/1 798

4/1 968

Max effekt/Varv (kW/min -1)

132/4 500-6 200

110/3 500-4 000

135/3 500-4 000

Max vridmoment/Varv (Nm/min -1)

280/1 350-4 500

340/1 750-3 000

380/1 750-3 250

Utsläppsnorm

EU6

EU6

EU6

Bränsle

Blyfri bensin RON 95/91*

Diesel

Diesel

Maxhastighet (km/h)

216

207 (206)

219

Acceleration 0–100 km/h (s)

7,8

9,1 (9,3)

7,8

– stadskörning

8,3

5,8 (6,1)

5,9

– landsvägskörning

5,9

4,5 (4,6)

4,7

– kombinerad

6,8

5,0 (5,2)

5,1

CO 2-utsläpp (g/km)

158

130 (135)

135

Vändradie (m)

10,6

10,6

10,6

Typ

4x4

4x4

4x4

Koppling

Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd

Hydraulisk enskivekoppling
(Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd)

Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd

Växellåda

6-växlad automat DSG

6-växlad manuell (7-växlad automat DSG)

6-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande med förare på 75 kg (kg)

1 554

1 557 (1 593)

1 591

Nyttolast – inklusive förare och extra utrustning (kg)

613

614 (613)

613

Total vikt (kg)

2 092

2 096 (2 131)

2 129

Släpvikt utan bromsar (max kg)

750

750

750

Släplast med broms – 12 % (max kg)

1 600

2 000

1 800

Tankkapacitet (l)

55

55

55

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

KRAFTÖVERFÖRING

VIKT

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått

Typ

Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings

Längd/bredd (mm)

4 687/1 814

Luftmotståndskoefficient C W

0,33

Höjd (mm)

1 531

Hjulbas (mm)

2 680

Chassi
Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Hjulbredd fram/bak (mm)

1 538/1 539

Bakaxel

Sammansatt vevaxel/flerarmad axelfjädring med en längsgående och tre tvärgående länkarmar och krängningshämmare

Markfrigång (mm)

171

Bromssystem

Hydrauliskt elektroassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar

Invändiga mått

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 454/1 449

– bromsar bak

Skivbromsar

Effektivt höjd fram/bak (mm)

983/995

Styrning

Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning

Bagageutrymme (max. l)

Hjul

7.0J x 17" alt. 7.5J x 18"

Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck

225/50 R17 alt. 225/45 R18

upp-/nedfällt

* Om lågoktanigt bränsle används kan det påverka motorns prestanda.
() Gäller automatisk växellåda.

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.

610/1 740

STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET
Bältespåminnare för alla säten

Jumbo-box med justerbart armstöd mellan framsätena och utfällbart fack på baksidan

Crew Protect Assistant – proaktivt skydd för förare och framsätespassagerare

LED-bakljus

Driver Activity Assistant – trötthetsvarningssystem, varnar med ljudsignal och symbol i informationsdisplay

Ljusassistent (halvljusautomatik inkl. Coming home/leaving home-funktion)

Däcktrycksövervakningssystem

Nedfällbart armstöd bak, med mugghållare och genomlastningslucka till bagageutrymmet

ESC inkl. ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA

Off Road paket med förstärkt fjädring, extra underkörningsskydd för kaross, motor och växellåda, ökad
markfrigång 171 mm

Front Assistant – autobroms inkl. gångtraffikantavkänning (ett radarbaserat säkerhetssystem som
varnar föraren vid risk för kollision. Om en kollision är nära förestående bromsas bilen automatiskt för
att undvika eller minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga
hastigheter)

Skoda Connect, Remote Access 1 år (via smartphone med app erbjuder funktioner såsom blinka och
tuta, hitta bilen, bilstatus, starta värmaren, tjänsten förlängs via Skoda Connect Portal – Proactive Service och E-call 14 år (bilen meddelar verkstaden när den behöver service, E-call ringer automatiskt upp
larmtjänst om en olycka inträffar där en airbag löser ut och meddelar position, antal passagerare etc.)

Hill Hold Assistant - behåller bromstrycket ett par sekunder vid start i backe

SmartLink+ (Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, Smart Gate)

ISOFIX bilbarnstolsfästen på ytterplatserna bak

Spolarmunstycken för vindrutan, eluppvärmda

Knäckrockkudde på förarplats

Start/stopp-system och bromsenergiåtervinning

Krockkudde på förar- och passagerarplatsen fram, passagerarairbagen
urkopplingsbar med nyckelavstängning

Textilgolvmattor

Multi Collision Brake - Bromsar automatiskt bilen till stillastående efter kollision, minskar risken för
upprepade kollisioner
Sidokrockgardiner/huvud-airbags
Sidokrockkuddar fram och bak
WOKS-whiplash protect system

Variabelt lastgolv

KOMFORT
3-ekrad eluppvärmd multifunktionsratt för infotainment och mobiltelefon
Adaptive Cruise Assistant – adaptiv farthållare, håller avstånd, fart till framförvarande bil med hjälp av
radar
Centrallås med fjärrkontroll (2 hopvikbara nycklar)

FUNKTION
12-voltsuttag i bagageutrymmet
4 utfällbara krokar i bagageutrymmet
Aero-torkare fram med regnsensor
Bakrutetorkare av aeromodell, med spolarmunstycken (och fast intervall)

Climatronic – luftkonditionering med 2 zoner och elektronisk reglering, inkl. kombifilter och automatisk
reglering av cirkulationsluften samt luftfuktighetssensor
Comfort Bluetooth-telefonanslutning med röststyrning och streaming audio
Diffus kupébelysning (”CatVision”)
Elektriska fönsterhissar fram och bak, med barnsäkerhetslås bak

Belysning i bagageutrymmet (2 lampor)

Elektriskt inställbara och infällbara sidobackspeglar, med elvärme, automatisk avbländning och Boarding spots (markbelysning)

Delat, nedfällbart baksäte (60:40)

Fjärrfällning av bakre ryggstöd från bagage

Däckreprationssats (12 V-kompressor + flaska med tätningsmedel)

Förarsäte och passagerarsäte fram inställbara i höjdled, med justerbart svankstöd

Färddator Premium med färg Maxi Dot informationsdisplay (funktioner: yttertemperatur, aktuell förbrukning, snittförbrukning, räckvidd, körtid, antal körda km, snitthastighet, aktuell hastighet)

Golvbelysning fram och bak, ljusstyrkan kan ställas i Infotainmentsystemet

Glasögonfack i takkonsolen

Infotainment Bolero, touch screen 8,0" med SD-kortläsare, USB-uttag, Apple Connectivety

Handskfack på passagerarsidan – med belysning och kylning

Innerbackspegel med automatisk avbländning

Högeffektiva full LED-strålkastare med AFS (Adaptive Frontlight system med ljusbild utifrån hastighet
och väderförhållanden), integrerade strålkastarspolare, och LED-varselljus

PDC – parkeringssensorer bak

Gummimattor

Intelligent Light Assistant – automatisk (aktivering/av-aktivening helljus)

Phone Box – förvaringsfack för telefon med trådlös laddning (QI standard) och antenn som förstärker
signalstyrkan och batterikapaciteten

Isskrapa i tankluckan

Tonade rutor

DESIGN

TILLVALSUTRUSTNING

Blinkers integrerade i sidobackspeglarna

Se kundprislista

Dekor interiör - STONE grey på dörrsidor och mittkonsol
Kromlister runt sidorutorna
Lättmetallfälgar NIVALIS, 7J×17" 225/50 R17
Pedaler med rostfria inlägg
Skärmbreddare, silverfärgade hasplåtsdekor fram och bak
Stötfångare bak med reflexer
Ytterbackspeglar och takrailsdesign i alu optic, silver

TILLVALSPAKET
DRAG & PARKERINGSVÄRMARPAKET
2 x USB uttag i mittkonsolen bak
230v uttag i mittkonsolen bak
Dragkrok avtagbar
El-manövrerad baklucka
Nätskiljevägg
Parkeringsvärmare med fjärrkontroll inkl. app-start

PREMIUMPAKET
Amundsen navigation 8"
Backkamera
Canton Soundsystem 10 högtalare inkl. center och subwoofer
Läder/Alcantara klädsel

DRAGPAKET

Parkeringssensorer fram

2 x USB uttag i mittkonsolen bak

Sunset extratonade rutor från B-stolpen och bakåt

230v uttag i mittkonsolen bak

WiFi

Dragkrok avtagbar
El-manövrerad baklucka
Nätskiljevägg

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt
ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA OCTAVIA SCOUT har flexibla serviceintervaller; den
känner av körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver
service. Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 11/2017
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA OCTAVIA SCOUT översiktssida.

BRO 000 058

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

