
Bezpečnosť SCOUT
Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou, hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, kolenný airbag vodiča - l

Bočné airbagy vzadu PE4 337
ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, MKB a funkcie Prefill + kontrola tlaku v pneumatikách PFA l

DRIVER ACTIVITY ASSISTANT – asistent rozpoznania únavy PKH 46
FRONT ASSISTANT – sledovanie odstupu od vpredu idúceho vozidla vrátane automatického spomaľovania a brzdenia 6K2 327
INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel 8G1 l

CREW PROTECT ASSISTANT – proaktívna ochrana cestujúcich na predných sedadlách (možné len s PE4) 7W1 170
LIGHT ASSISTANT (s funkciami COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT), s dažďovým senzorom PWE l

LANE ASSISTANT – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu PWH 490
TRAVELLER ASSISTANT – rozpoznávanie dopravných značiek, LANE ASSISTANT, navigácia COLUMBUS PWI 2265
Predné hmlové svetlomety PW1 l

Predné hmlové svetlomety s „Corner“ funkciou PW2 126
Bi-Xenónové svetlomety s AFS, LED denným svietením a výsuvné ostrekovače svetlometov PK9 l

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním a senzorom vlhkosti 4L6 l

LED zadné svetlá 8SK l

Funkčnosť
SIMPLY CLEVER paket – kôš na odpadky, držiak multimédií PKD 10
SIMPLY CLEVER paket pre medzipodlahu v batožinovom priestore – kôš na odpadky, držiak multimédií PKG 11
JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu 6E3 l

Odkladací priestor pod zadný rolom batožinového priestoru PL3 59
Obojstranný koberec v batožinovom priestore PK6 l

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu 6T2 14
Paket pre zlé cesty PK4 l

Popolník vpredu so zapaľovačom cigariet (bez 12V zásuvky v stredovej konzole) 9JD 17
Popolník vpredu a vzadu so zapaľovačom cigariet (bez 12V zásuvky v stredovej konzole; nie je možné s 9Z3) 9JB 30
Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách systémom ISOFIX a pásom TopTether / na sedadle 
spolujazdca (bez TopTether) -/3G2 l / 36

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou / s adaptérom z 13 na 7-pólovú koncovku PK0/PK1 577 / 616
Strešný nosič Alu-Optik PG3 l

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 9T1 l

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 126
Zadný stierač AERO s ostrekovačom 8M1 l

Zásuvka na 230 V 9Z3 107
Schránka na okuliare 7N2 l

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD l

Výklopná odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca QN2 l

Medzipodlaha v batožinovom priestore (bez obojstranného koberca) PK3 178
Sieťový program 6M3 59
Cargo element v batožinovom priestore (priehradka vpravo a vľavo a cargo element vpravo) 3N9 8
Deliaca sieť 3CX 173
Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru UK3 l

Volanty/Interiéry/Sedadlá
Dekoračný obklad prístrojovej dosky SCOUT - l

Nástupné prahové lišty v dizajne SCOUT - l

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými opierkami PK2 l

Základná a doplnková výbava

Motorizácia Komb. spotreba [l/100 km] Komb. emisie CO2 [g/km]

1.8 TSI 132 kW (180 k) 4×4 6°AP 6,9 158 30 040 €

2.0 TDI 110 kW (150 k) 4×4 6°MP 5,1 129 28 540 €

2.0 TDI 135 kW (184 k) 4×4 6°AP 5,1 134 30 650 €

Modelový rok 2015
Platný od 1. 8. 2014

SIMPLY CLEVER

Cenník
Škoda octavia SCoUT
Cenník
Škoda octavia SCoUT



Volanty/Interiéry/Sedadlá
Vyhrievanie predných sedadiel / predných a zadných sedadiel PW0/PW7 l / 182
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou (možné len s PW5) PWA 577
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodiča s pamäťou (možné len s PW5) PWC 997
Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, v dizajne SCOUT PLM l

Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca do vodorovnej polohy (nie je možné v kombinácii s PWC/PLJ) PKI 97
Poťah sedadiel látka vo vyhotovení SCOUT - l

Poťah sedadiel ALCANTARA – koža – umelá koža v prevedení SCOUT PLJ 1422
Zadný sedák nedelený, operadlo delené a sklopné s lakťovou opierkou vzadu a otvorom na prepravu dlhých predmetov - l

Športové kryty pedálov VF1 95

Disky/Pneumatiky
Disky POLAR z ľahkej zliatiny 7,0J × 17" (225/50 R17) - l

Disky NIVALIS z ľahkej zliatiny 7,0J × 17" (225/50 R17) PJV 0
Disky NIVALIS z ľahkej zliatiny – anthracitové, s leštenými drážkami 7,0J × 17" (225/50 R17) PJW 134
Tyre Fit – sada na opravu pneumatík - l

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez TyreFit) PJA 117

Komfort
Green tec: Start-Stop systém a rekuperácia brzdnej energie PSA l

PARKING ASSISTANT – parkovacie senzory vpredu a vzadu s detekciou jazdnej dráhy 7X2 l

AUTOMATIC PARKING ASSISTANT – parkovací asistent – robotizované parkovanie pozdĺž aj kolmo na okraj vozovky 7X5 359
OPTICAL PARKING ASSISTANT – parkovacia kamera KA1 289
Asistent rozjazdu do kopca UG1 l

Vyhrievané čelné sklo PH5 218
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu PH4 l

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia s kombifiltrom a automatickou cirkuláciou PHB l

DRIVING MODE SELECTION – voľba jazdného profilu PFC 114
Chrompaket (chrómové lemovanie bočných okien) 4ZG l

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - l

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým stmavovaním a osvetlením nástupného priestoru PW4 l

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru a s pamäťou 
(možné len s PWA/PWC) PW5 0

Panoramatická posuvná strecha, bez schránky na okuliare PH8 1189
Elektrické otváranie piatych dverí 4E7 406
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (pre benzínové motorizácie / pre dieselové motorizácie) PHC 1142 / 968
Maxi DOT – farebný displej palubného počítača 9S6 l

Tónované sklá / SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika PH1/PH7 l / 165
Modifikované nárazníky, ochranné lemy blatníkov a prahov, zadný strešný spojler - l

Tempomat 8T2 l

ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT – adaptívny tempomat s FRONT ASSISTANT PLI 754

Rádiá/Telefóny/Navigácie
Rádio BOLERO s CD, s USB a so vstupom pre SD kartu + 8 reproduktorov RAC l

Navigačný systém AMUNDSEN s CD, SD kartou, USB a s mapami Európy / navigačný systém COLUMBUS s DVD, 2× SD karta, 
USB s rozhraním Apple Connectivity a s mapami Európy PNC/PNE 677 / 1862

MITSUMI – Apple connectivity (možné len s RAC/PNC, z vozidla vypadne zásuvka USB a AUX IN) * UE9 0
SOUND SYSTEM CANTON (10 reproduktorov, digitálny equalizér, subwoofer) RA3 528
SOUND SYSTEM CANTON pre medzipodlahu batožinového priestoru (10 reproduktorov, digitálny equalizér, subwoofer) RA4 524
Komfortné telefonovanie s Bluetooth s hlasovým ovládaním a bezdrôtovým spojením vonkajšej antény PT1 l

Digitálny rádiopríjem – DAB QV3 117
ŠKODA SAT Assistance / ŠKODA SAT Secure - 280 / 380

Zabezpečenie vozidla
KESSY (Keyless Entry) – systém bezkľúčového odomykania, zamykania, štartovania, bez Safe system / s alarmom s vnútornými 
senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe system PDE/PDD 414 / 669

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče) / alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy 
a Safe system -/PDA l / 256

Ostatné
Vonkajšie spätné zrkadlá Alu-Optik a kľučky dverí vo farbe karosérie - l

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie 6FF 0
Hasiaci prístroj pod sedadlom vodiča, bez odkladacieho boxu na bezpečnostnú vestu PPB 73
UNI farba modrá Pacific a biela Candy / červená Corrida a biela Laser UNI/CHR 0 / 144
Metalické farby MET 495
Predĺžená záruka na 4 roky, do 120 000 km EA2 l

Predĺžená záruka na 4 roky, do 150 000 km EJ2 115
Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150 000 km EA9 304
ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium - l

Základná a doplnková výbava

l štandardná výbava MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

*) k zariadeniu je potrebné objednať prepojovací kábel zo ŠKODA originálneho príslušenstva

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale 
udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Odporúčané ceny modelov obsahujú poplatok do Recyklačného fondu.
Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH.
Výbava navyše v cenníku znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu.
Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným 
predajcom značky ŠKODA. ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny 
cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
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4Váš autorizovaný partner ŠKODA :

www.skoda-auto.sk 




