NYA ŠKODA

KAROQ
SCOUT

		SUGEN PÅ
ÄVENTYR?
Träffa en äventyrslysten bil. Nya ŠKODA KAROQ
SCOUT med sportig prestanda backas upp av
en kraftfull design vilken är redo att ta dig långt
bortom det vardagliga.
Den formrena designen framhävs av skyddande element runt hela bilen, inklusive förstärkta
främre och bakre hjulvalv, spoiler och instegströsklar. Fyrhjulsdriften gör att terrängkörning
känns som om du fortfarande är kvar på vägen.
Det här är en ŠKODA med mängder av Simply
Clever-funktioner som kommer väl till pass på
alla äventyr.
KAROQ SCOUT är ännu ett exempel på vår
filosofi att tillverka vackert designade bilar,
med lika stor fokus på körglädje som det var
när vi en gång började.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

TUFF MEN ÄNDÅ
SÅ ELEGANT
KAROQ SCOUTs kaxiga utseende karaktäriseras av silverfärgade element: på den nedre delen av instegslisterna, den
främre och bakre stötfångaren, diffusorn, takrelingarna,
ytterbackspeglarna och kromlisterna runt sidofönstren.

INGA SVAGA
PUNKTER
KAROQ SCOUT är redo för alla vägar. Det är möjligt
tack vare offroad-utförandet som bland annat inkluderar skydd för motor och växellåda, så att du utan risk
kan lämna asfalterade vägar bakom dig.

EMBLEM
Bilen är försedd med
originalemblemet för
Scout på de båda främre
skärmarna.

STIL OCH FUNKTION
KAROQs skarpskurna strålkastare och dimljus finns också
på Scout-versionen. Scout är utrustad med full-LED-strålkastare och Adaptive Frontlight System (AFS). Utsidans
elegans accentueras av antracitgrå 18" Braga- eller (tillval)
19" Crater-lättmetallfälgarna (se foto). Bilens höga pres tanda
och goda terrängegenskaper säkerställs av kraftfulla bensinoch dieselmotorer om 1,5 TSI med 150 hk motoreffekt
och 2,0 TDI med 150 hk respektive 190 hk motoreffekt,
samtliga i kombination med fyrhjulsdrift.

LOGOTYP
Scout-logotypen återfinns även
i bilen, här på instrumentbrädan.

INVÄNDIG DESIGN
Klädseln i bilen är av Thermoflux,
ett tyg som är slitstarkt och komfortabelt, i en kombination av svart och
brunt. Tack vare framsätets sidostöd
kan du njuta av maximal komfort
under körning i alla slags terränger.

UPPTÄCKTSFÄRDEN
BÖRJAR PÅ INSIDAN
Modern utrustning av alla tänkbara slag väntar dig inuti
KAROQ SCOUT. Den består bland annat av en multifunktionell läderratt, som gör det ännu roligare att köra.
Interiörsbelysning med LED-teknik och tio färgalternativ ger
rätt stämning på resan. Dessutom kan du välja digital instrumentpanel och Columbus-navigeringssystem med 9,2-tums
display, som styrs bekvämt med tryckningar och gester.

ŠKODA CONNECT:
TA MED DIG
ONLINE-VÄRLDEN

PARKERINGSPOSITION
Få fram din bils exakta position på stora
parkeringsplatser var du än är genom att
visa adress, tid och datum för parkering i
din mobiltelefon.

Var uppkopplad var du än är. Att hela tiden vara uppkopplad under resan innebär inte bara att man har
tillgång till underhållning och information, utan också
att man kan få hjälp om så skulle behövas.
ŠKODA CONNECT är en ingång till obegränsade
kommunikationsmöjligheter.

ŠKODA CONNECT
ŠKODA Connect består av två kategorier av tjänster. Medan
Infotainment Online ger information i realtid för till exempel
navigering (tillval) fokuserar Care Connect på hjälp och säkerhet, och ger möjlighet till fjärråtkomst och uppsikt över bilen
(parkeringsposition). I Care Connect ingår även en assistanstjänst och nödsamtal för alla tillfällen då det kan behövas.

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnittsförbrukning, medelhastighet, körsträcka
och restid lagras. Du kan se dina personliga kördata och en översikt över alla dina
åkturer.

SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet
(ŠKODA Connectivity
med stöd för MirrorLink®,
Apple CarPlay, Android Auto)
kan föraren på ett säkert
sätt använda telefonen via
infotainmentsystemet under
färd. Det gäller även för alla
de installerade appar som
certifierats för säker användning och är kompatibla med
MirrorLink®, Apple CarPlay
eller Android Auto. Med
SmartLink+-systemet kan du
också koppla upp din smarttelefon med kabel mot bilen
för att komma åt intressanta
data om din körning, som
bränsleekonomi, kördynamik
eller serviceinformation.
(Användarvillkor och information om kompatibilitet för
SmartLink+ hittar du på vår
webbplats.)

NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatiskt vid en
nödsituation när någon av krockkuddarna
har lösts ut. Nödsystemet kan även aktiveras
manuellt genom att trycka på den röda
knappen i taket.

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

TRAFIKINFORMATION ONLINE
Alltid den bästa körvägen: uppdaterad
information ger dig en perfekt översikt
över varje resa. Den låter dig även reagera
på nya händelser, som vägarbeten, olyckor
och trafikstockningar.

TEKNISKA DATA
KAROQ SCOUT

1,5 TSI 150 hk

2,0 TDI 150 hk

2,0 TDI 190 hk

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

4/1498

4/1968

4/1968

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³)
Max effekt/Varv (hk/min )

150/5000-6000

150/3 500-4 000

–

Max vridmoment/Varv (kW/min -1)

250/1500-3500

340/1 750-3 000

–

Utsläppsnorm

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

Diesel

Maxhastighet (km/h)

196

195

–

Acceleration 0–100 km/h (s)

9,1

8,8

–

– blandad körning (WLTP)*

8,2

–

–

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)*

187

–

–

– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)*

149

137

–

Vänddiameter (m)

10,8

10,8

10,8

Typ

4x4

4x4

4x4

Koppling

Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd)

Växellåda

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

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

1 571

1 591

–

Maxlast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)**

488

582

–

Totalvikt (kg)

2 059

2 173

–

Släpvagnsvikt obromsad (max kg)

750

750

750

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max kg)

1800

2 100

2 100

Tankvolym (l)

55

55

55

-1

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

Fordonsskattegrundande

KRAFTÖVERFÖRING

VIKT

*	Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP.
Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod
som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden
(New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas,
det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.
** Beroende av bilens tillvalsutrustning.
– Information ej tillgänglig vid publicering.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått

Typ

5 dörrar, fram- och baksäte, 5-säten

Längd/bredd (mm)

4 399 / 1 841

Luftmotståndskoefficient C W

0,325-0,361 beroende på motorversion

Höjd (mm)

1 626

Chassi

Hjulbas (mm)

2 638

Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Hjulbredd fram/bak (mm)

1 572 / 1 544

Bakaxel

4x4: Multilänkbakaxel

Markfrigång (mm)

164

Bromssystem

Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system

Invändiga mått

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 486 / 1 449

– bromsar bak

Skivbromsar

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 058 / 993

Styrning

Direkt elektriskt servostyrning

Bagageutrymme VarioFlex (max. l)

Hjul

7.0J x 18" och 7.0J x 19"

Utan reservdäck, upprätta/nedfällda
eller borttagna säten

Däck

225/50 R18 och 225/45 R19

479–588 / 1 605–1 810

STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET

FUNKTION

7 airbags inkl. knä-airbag på förarplatsen

2-zons Climatronic luftkonditionering

ESP – Elektronisk stabiliseringsprogram

3-ekrad uppvärmbar multifunktionsratt i läder med styrning för radio och telefon

Front Assist autobroms inkl. gångtrafikkantavkänning

ACC – adaptiv farthållare

Full LED-strålkastare med AFS (Adaptiv ljusbild) och dimljus med kurvfunktion

Auto Light Assist - helljusassistans

LED-baklysen

Bluetooth för telefoni och media

Driver Alert – trötthetsvarning

Driving Mode Select 4x4 (eco, sport, normal, offroad)

WOKS whiplash protect system

Elektrisk handbroms med autohold
Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar

DESIGN

Fordonsverktyg

18" BRAGA Antracit lättmetallfälgar

Hill Hold Control

Ambient LED interiörsbelysning med tio färger

Infotainment Bolero 8" touchskärm i färg, 1xUSB-port och 8 högtalare

Dörrpaneler i Dark brushed-dekor

KESSY – nyckellöst start och stopp-system

Golvbelysning fram och bak (vitt ljus)

Mittarmstöd fram med förvaring

Klädsel: Svart/brun tygklädsel i ThermoFlux

Offroadpaket – underkörningsskydd för motor och kaross

Komfortsäten fram med svankstöd

Paraply under passagerarsäte fram

Pedaler i rostfri sportdesign

Parkeringssensorer fram och bak

Pianosvart dekor på instrumentpanelen

Regnsensor och automatiskt nedtonande backspeglar

Scout-logotyp på framskärmarna samt på instrumentbrädan

ŠKODA Connect med Remote Access och Proaktiv service 1 år, nödsamtal 14 år

Sidofönsterlister med kromdekor

SmartLink+ (Apple Carplay, Android Auto och Mirror Link)

Stötfångare bak i silverfärgad Scout offroad-design

Uppladdningsbar och löstagbar lampa i bagageutrymmet

Stötfångare fram med frontspoiler i silverfärgad Scout offroad-design

VarioFlex - flexibelt baksätessystem (skjut- och uttagbara baksäten)

Sunset – tonade rutor från b-stolpen och bakåt
Takreling eloxerad (silver)
Tröskelskydd fram och bak med Scout-logotyp fram
Tygmattor
Ytterbackspeglar i silverdesign

TILLVALSPAKET
PREMIUMPAKET
App- och fjärrstyrd kupévärmare
Blind Spot Detect inkl. Rear Traffic Alert, Traffic Jam Assist och Emergency Assist
CANTON sound system med 10 högtalare inkl. subwoofer
Lane Assist
Platssparade reservhjul

DRAGPAKET
Backkamera
Elektriskt utfällbar dragkrok
Elektrisk öppning/stängning av baklucka
Takräcke inkl. förvaringsväska

För övrig tillvalsutrustning, se kundprislista.

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, bonus på alla dina köp, 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 KAROQ 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.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för
tiden vid tryckn ingen. 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: 12/2018
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA KAROQ SCOUT översiktssida.

facebook.com/skodasverige

