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Niektoré rodiny rady zostávajú doma. Ale nie vaša. 
Vaša rodina má dobrodružnejšiu povahu. Idete 
tam, kde príroda určuje predpísaný odev. Denné 
výlety v zablatených čižmách, pozorovanie zvierat 
v ich prirodzenom prostredí a navštevovanie 
príbuzných, ktorí žijú v domoch na stromoch v lese. 
V skutočnosti ste skôr kmeň ako rodina. A váš 
kmeň potrebuje vozidlo, ktoré vám umožní 
objavovať: Nová ŠKODA Octavia Scout.
 
Predstavte si rodinné kombi s dostatočným 
priestorom a komfortom pre ľudí aj batožinu. 
Predstavte si vozidlo, ktoré ponúka toto všetko 
a zároveň ponúka výborný pocit z jazdy 
a výnimočnú ovládateľnosť aj pri najextrémnejších 
jazdných podmienkach. To je nová ŠKODA Octavia 
Scout. Divoký výzor vozidla sa neprejavuje len 
na jeho exteriéri, vozidlo je dostupné exkluzívne 
vo vyhotovení s pohonom 4×4, takže sa mimo 
cesty môžete vybrať bez obáv.
 
Nová ŠKODA Octavia Scout taktiež ponúka viacero 
detailov a Simply clever riešení. Napríklad 
obojstranný koberček do batožinového priestoru. 
Jedna strana je z textílie, pričom opačná strana je 
z odolnej gumy. Takže keď sa vrátite do svojho 
vozidla po dlhej túre v horách, koberček 
jednoducho obrátite, aby ste ho neznečistili.
 
Je to malý detail ale rovnako ako život, sú to práve 
drobnosti, ktoré tvoria rozdiel. A tento spôsob 
uvažovania je súčasťou všetkého, čo robíme.
 
To je Simply Clever. To je ŠKODA. 
 





Predné hmlové svetlomety v čiernom dizajne budú v ponuke neskôr.

Sklápateľné externé zrkadlá sa 
sklopia automaticky pri podržaní 
tlačidla „zámok“ na diaľkovom 
ovládaní.

Robustný spojler so strieborným ochranným krytom predného nárazníka dodáva modelu Scout 
divoký vzhľad a prispieva k jeho aerodynamickým vlastnostiam. Predný nárazník obsahuje vstavané 
hmlové svetlomety vo vyhotovení Scout s voliteľnou funkciou natáčania Corner. Vozidlo je vybavené 
atraktívnymi Bi-Xenónovými svetlometmi s funkciou AFS (Adaptive Frontlight System) v kombinácii s LED 
pre denné svietenie.

Strešné nosiče slúžia ako základ pre ďalšie nosiče (v rámci výbavy 
ŠKODA Originálne príslušenstvo) potrebné pre transport lyží, 
snowboardov, bicyklov alebo surfovacích dosiek.

Zadný nárazník so strieborným ochranným krytom dodáva vozidlu 
robustný vzhľad, ktorý je ešte viac zdôraznený plastovými krytmi 
na lemoch blatníkov. Zadné svetlomety s podsvietením v tvare 
dvojitého písmena C sú vybavené vysoko svietivými a energeticky 
efektívnymi LED diódami.

Ozdobné prahové lišty s logom Scout 
predstavujú originálne príslušenstvo 
s estetickou, ako aj praktickou funkčnosťou.



17" disky z ľahkej 
zliatiny Polar 
sú súčasťou 
štandardnej 
výbavy.

17" disky 
z ľahkej zliatiny 
Nivalis sú 
dostupné v rámci 
doplnkovej 
výbavy.

17" disky z ľahkej 
zliatiny Nivalis 
v antracitovom 
vyhotovení sú 
dostupné v rámci 
doplnkovej 
výbavy.



Vysoko kvalitné materiály interiéru sa vynímajú svojou atraktívnosťou a excelentnou odolnosťou. Interiér Scout vo farebnom vyhotovení Hnedá Native je čalúnený v kombinácii 
Alcantara/koža/umelá koža. Logo Scout na sedadlách, prístrojovom paneli, volante a radiacej páke predstavuje charakteristický prvok interiéru. 



Už si nemusíte požičiavať dodávku na to, aby ste previezli veci do víkendovej chaty. 
Stačí, keď sklopíte opierky zadných sedadiel a okamžite získate neuveriteľne veľkú 
kapacitu batožinového priestoru.

Interiér vo farebnom vyhotovení čierna/hnedá je dodávaný 
štandardne s látkovým poťahom. 

Štýlový, športovo-elegantný interiér 
je možné doplniť o kryty pedálov 
z ušľachtilej ocele.

Jedinečnú kombináciu moderného dizajnu 
a vyhotovenia predstavuje multifunkčný 
trojramenný kožený volant s ovládaním 
rádia a telefónu.

Pohon 4×4 a automatická 
6-rýchlostná DSG prevodovka 
predstavujú dvojicu špičkových 

technológií, pričom ich vzájomná 
kombinácia zaručuje výnimočný 

zážitok z jazdy.

Zvoliť si tiež môžete čierny interiér vo vyhotovení 
Alcantara/koža/umelá koža.



Biela Laser uni Modrá Pacific uniČervená Corrida uniBiela Candy uni 

Modrá Denim metalíza Hnedá Topaz metalízaStrieborná Brilliant metalíza

Čierna Magic s perleťovým efektom

Modrá Race metalíza Sivá Metal metalíza

Prehľad farieb karosérie

Biela Moon metalíza Béžová Cappuccino metalíza

Červená Rio metalíza
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 * Pri použití benzínu s nižším oktánovým číslom môže dôjsť k miernemu zníženiu výkonu.

Motor 1,8 TSI/132 kW Green tec 2,0 TDI CR DPF/110 kW Green tec 2,0 TDI CR DPF/135 kW Green tec
zážihový, preplňovaný turbodúchadlom,  

priame vstrekovanie paliva
vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 

vysokotlakové priame vstrekovanie, systém common rail
vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, 

vysokotlakové priame vstrekovanie, systém common rail
Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 798 4/1 968 4/1 968
Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 132/4 500–6 200 110/3 500–4 000 135/3 500–4 000
Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 280/1 350–4 500 340/1 750–3 000 380/1 750–3 000
Emisná norma/Palivo EU6/benzín, okt. č. min. 95/91* EU6/motorová nafta EU6/motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti
Maximálna rýchlosť (km/h) 216 207 219
Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 7,8 9,1 7,8
Spotreba (podľa normy 99/100)
– mesto (l/100km) 8,5 6,1 5,8
– mimo mesto (l/100km) 5,9 4,6 4,6
– kombinovaná (l/100km) 6,9 5,1 5,1
Emisie CO2 (g/km) 158 129 134
Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,96 10,96 10,96

Pohon
Druh 4×4 4×4 4×4
Spojka Haldex Haldex Haldex 
Prevodovka Automatická 6-stupňová DSG Manuálna 6-stupňová Automatická 6-stupňová DSG

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave  
so 75 kg vodičom (kg)

1 522 1 526 1 559

Úžitková hmotnosť s vodičom  
a extra výbavou (kg)

645 645 645

Celková hmotnosť (kg) 2 092 2 096 2 129
Nebrzdený príves (max. kg) 750 750 750
Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 1 600 2 000 1 800

Technické údaje

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery
Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,33 Dĺžka (mm) 4 685

Šírka (mm) 1 814
Podvozok Výška (mm) 1 531
Predná náprava typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) – podľa motorizácie 2 679
Zadná náprava viacprvkové zavesenie s jedným pozdĺžnym a troma priečnymi ramenami a skrutným stabilizátorom Rozchod vpredu/vzadu (mm) – podľa motorizácie 1 538/1 506
Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Dual Rate Svetlá výška (mm) 171
– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom 
– brzdy vzadu kotúčové Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 454/1 449
Kolesá 7,0J × 17" Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 983/995
Pneumatiky 225/50 R17 Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky – nesklopené/sklopené zadné sedadlá 610/1 740
Objem palivovej nádrže (l) 55 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 22 l





Všeobecné informácie

ŠKODA Service

ŠKODA Assistance
Ak sa vaše vozidlo stane z akéhokoľvek dôvodu 
nepojazdné, kedykoľvek volajte (24 hodín denne, 365 dní 
v roku) centrálu ŠKODA Assistance: 

v SR: 0800 119 455 v zahraničí: +421 2 4920 5951

Pracovníci centrály vám ochotne sprostredkujú potrebnú 
pomoc. 

Doživotná garancia mobility Premium
K tomu, aby jazda s vašim vozidlom bola vždy bezpečná 
a príjemná, prispieva okrem iného aj Doživotná garancia 
mobility Premium, ktorá je súčasťou služieb poskytovaných 
k novému vozidlu. V prípade poruchy na vašom vozidle 
je vám prostredníctvom centrály ŠKODA Assistance 
poskytnutý bezplatne príjazd servisného vozidla na miesto 
poruchy, prípadne odťah k najbližšiemu autorizovanému 
servisnému partnerovi ŠKODA a v prípade potreby aj ďalšie 
služby pre posádku vozidla, napríklad prenocovanie v hoteli, 
náhradné vozidlo či náhradná doprava. Rovnako ak sa 
ocitnete v situácii spôsobenej i vlastným zavinením, keď 
nie je možné odísť, ako napríklad v prípade nedostatku/
zámeny paliva, defektu pneumatiky, zamknutých alebo 
stratených kľúčov, vybitej autobatérie, prídeme za vami, 
nech ste kdekoľvek na území Slovenskej republiky či 
ostatných európskych štátov, a pomôžeme vám vyriešiť 
vašu nepríjemnú situáciu. Stačí zavolať na centrálu 
ŠKODA Assistance, 24 hodin denne, 365 dní v roku. Ďalšie 
podrobnosti o ponuke nájdete na www.skoda-auto.sk 
a u autorizovaných servisných partnerov ŠKODA.

Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla
Ak je pre vás problém priviezť    vaše vozidlo do servisu, 
autorizovaný servisný partner ŠKODA s vami dohodne termín 
a vozidlo si u vás vyzdvihne. Po vykonaní servisných úkonov 
ho privezie späť.

Náhradné vozidlo 
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla vám 
autorizovaný servisný partner ŠKODA môže poskytnúť 
náhradné vozidlo.

Záruky výrobcu 
1. Záruka 2 roky na vecné a právne nedostatky
2. Záruka 3 roky na nedostatky laku
3. Záruka 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie 
 
Predĺžená záruka
K vozidlu ŠKODA si môžete za príplatok v rámci 
mimoriadnej výbavy objednať záruku predĺženú o 3. 
a 4. rok s možnosťou limitov najazdených kilometrov 
(do 60 000 alebo 120 000). Počas trvania predĺženej 
záruky máte právo na bezplatné, včasné a riadne 

odstránenie reklamovaných nedostatkov podľa platných 
obchodných podmienok. Viac informácií získate na 
www.skoda-auto.sk a u svojich autorizovaných servisných 
partnerov ŠKODA. 

Premenlivý servisný interval
Pri vybraných modeloch ŠKODA môže byť uplatnený 
premenlivý servisný interval (WIV). Pri dodržaní 
predpísaných podmienok umožňuje systém WIV predĺžiť 
servisný interval až na maximálne 30 000 km. Časový limit 
medzi servisnými prehliadkami je stanovený maximálne na 
dva roky. Vodič je vždy včas informovaný prostredníctvom 
prístrojového panela o nutnosti vykonania servisnej 
prehliadky. O možnostiach nastavenia premenlivého 
servisného intervalu na vašom vozidle sa informujte 
u najbližšieho autorizovaného servisného partnera ŠKODA. 

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Pod značkou ŠKODA Originálne príslušenstvo vám 
ponúkame detské sedačky, prepravné systémy, disky 
z ľahkej zliatiny rozširujúce ponuku mimoriadnych výbav, 
slnečné clony, mechanické zabezpečenie atď. Viac 
informácií o celom sortimente nájdete v katalógoch 
príslušenstva jednotlivých modelov ŠKODA. 

ŠKODA Originálne dielce 

Bezpečnosť 
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré 
boli použité pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu 
prvotriednych materiálov a technológií zaručujú bezpečnú 
a bezstarostnú jazdu. 

Dostupnosť 
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, resp. 
dielcov výbavy použitých pri sériovej výrobe vozidla 
a nezameriava sa len na obrátkové dielce. Zásobovanie 
ŠKODA Originálnymi dielcami je zaistené aj po vyjdení 
daného modelu zo série, pričom pre prevádzkovo dôležité 
dielce je táto doba až 15 rokov.

Dlhá životnosť 
Použitie materiálov prvotriednej kvality a špičková 
technológia výroby ŠKODA Originálnych dielcov zaručujú ich 
maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dôkazom je 
predĺženie záručnej doby výfukov na 4 roky, ktoré sa vzťahuje 
na všetky stredné a zadné dielce výfukov.

Ochrana životného prostredia 
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria 
aj výmenné dielce, pri ktorých výrobe nie je životné 
prostredie natoľko zaťažované odpadom, prebytkom 
odpadového tepla a znečisťova ním vody.

Informácie na internete

Na www.skoda-auto.sk nájdete okrem iného aj náš 
konfigurátor, s ktorým si môžete nastaviť svoje vozidlo 
presne podľa svojich predstáv a želaní.  

Predaj veľkoodberateľom

Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim 
obchodným a finančným potrebám, špičkovú úroveň 
starostlivosti o zákazníka, portfólio služieb, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám veľkoodberateľov a vysokú 
kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, ktoré sú zárukou 
nízkych nákladov na prevádzku vášho vozového parku. Viac 
informácií na:
http://www.skoda-auto.sk/firemni-zakaznici/skoda-flotila.



www.skoda-auto.sk 

V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie 
o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu 
do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov alebo výbav jednotlivých modelov). Ďalšie podrobné 
informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie váš 
autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 
100% recyklovateľný.

Váš partner ŠKODA:

Spoločnosť ŠKODA AuTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálnej miere šetrné k životnému prostrediu vo všetkých fázach svojho život-
ného cyklu, pričom kladieme dôraz na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA vyrábame progresívnymi technológiami v moderných výrobných prevádzkach, ktoré spĺňajú najprísnejšie 
kritériá. Pre antikoróznu ochranu lakovaných častí vozidla sa používa výhradne bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby.  

Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie a tak motory, ktoré ŠKODA AuTO ponúka, vyhovujú aktuálnym predpisom o emisiách. V našej ponuke nechýbajú 
ani vznetové motory s filtrom pevných častíc (DPF). Všetky produkty vyrobené spoločnosťou ŠKODA AuTO dodržiavajú nariadenia a predpisy týkajúce sa ochrany pôdy a vody. Výsledkom týchto 
aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen požiadavkám v oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť ŠKODA AuTO tak pris-
pieva k ochrane čistého životného prostredia pri súčasnom zabezpečení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AuTO o trvale udržateľný vývoj 
spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.
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ŠKODA Manual App
Elektronický manuál

facebook.com/SkodaAutoSK youtube.com/user/SkodaAutoSK


