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MOTORIZÁCIA
2.0 TSI 200 kW (272 k) 7° AP 4x4 46 250 €

2.0 TDI SCR 140 kW (190 k) 7° AP 4x4 45 640 €

SCOUT SCOUT

CENNÍK  
NOVÁ ŠKODA SUPERB  
SCOUT



www.skoda-auto.sk

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

SCOUT

AKČNÝ PAKET

SCOUT Plus
v hodnote 2 386 €

> Navigačný systém COLUMBUS
> Komfortné telefonovanie s rSAP a LTE
> CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia
> Virtuálny kokpit

WS2 999

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

BEZPEČNOSŤ
CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich 7W2 172

Priama kontrola tlaku v pneumatikách 7K3 137

DRIVER ALERT – rozpoznanie únavy EM1 48

FUNKČNOSŤ
Ťažné zariadenie – sklopné s adaptérom PK1 1 005

Prídavná ochrana pohonnej jednotky + ochrana podvozka proti kamienkom PF0 46

Medzipodlaha v batožinovom priestore 3GN 183

Medzipodlaha v batožinovom priestore s priečnikom 3GG 276

Tieniace rolo na zadné okná – mechanické 3Y4 188

Kryt batožinového priestoru s automatickým odistením a multifunkčnou schránkou v batožinovom priestore (možné len pre Combi) 3U7 59

Deliaca sieť 3CX 179

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 128

ISOFIX – príprava na uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca 3G2 50

Kôš na odpadky 3LE 20

Fajčiarsky variant, mobilný popolník 9JC 32

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, sedadlo vodiča s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu,  elektrické 
ovládanie sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel, ovládanie na vnútornej strane operadla

PB1 508

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, obe s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu PB4 589

Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca (do vodorovnej polohy; nie je možné s PB1/WSZ) PKI 100

Vyhrievaný volant s podvolantovým radením automatickej prevodovky (možné len pre AP) PLD 105

Dekoračná lišta Dark Brushed 5MQ 0

DISKY/PNEUMATIKY2

Disky BRAGA z ľahkej zliatiny 8J x 18" antracitové (pneu 235/45 R18)   PXA 214

Disky MANASLU z ľahkej zliatiny 8J x 19" antracitové  (pneu 235/40 R19) PCD 715

Interiér Scout – sedadlá Alcantara s logom Scout

Disky BRAGA z ľahkej zliatiny 8,5J × 18" (235/45 R18)

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu

Kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST

PEDESTRIAN MONITOR – ochrana chodcov

Full LED MATRIX predné svetlomety s integrovanými výsuvnými ostrekovačmi

Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapové podklady 
Európy na SD karte, USB  a SD slot a online služby na 1 rok 

DAB – digitálny rádiopríjem

Rozpoznanie dopravných značiek

Adaptívny podvozok + DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu + 3 kľúče

LANE ASSIST a SIDE ASSIST

Adaptívny tempomat do 210 km/h s funkciou predikcie 

Virtuálny pedál

Predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Komfortné telefonovanie s Bluetooth a Phonebox1

KESSY FULL – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania  
s alarmom a SAFE systémom

Parkovacia kamera

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Vyhrievaný multifunkčný volant 

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

LED paket vonkajší – dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie  
(zadné LED svetlá – TOP variant, LED osvetlenie registračnej značky vzadu  
a LED osvetlenie nástupného priestoru Boarding Spots)

LED paket vnútorný – vnútorné osvetlenie (ambientné LED osvetlenie interiéru 
– výber z 10 farebných variantov, čítacie LED lampičky vpredu a vzadu, LED 
osvetlenie – kľučiek dverí, priestoru na nohy vpredu a vzadu, make-up zrkadlá  
v slnečných clonách )

Maxi DOT –  farebný, plnegrafický displej palubného počítača

Prahové lišty

Vkladané tkané koberce

Strešný nosič strieborný (vzhľad eloxovaného hliníka)

Dizajnové vyhotovenie Scout

Plaketa Scout na predných blatníkoch

Bezplatný servis na 5 rokov/100 000 km

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.



18"  disky BRAGA z ľahkej zliatiny antracitové 19" disky MANASLU z ľahkej zliatiny antracitové
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KOMFORT
Parkovací asistent PPA 717

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia PH2 292

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním pre benzínové/dieselové motorizácie PHD 1 092/913

Elektricky ovládaná panoramatická strecha PH0 1 353

Akustický paket pre predné bočné okná + SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika PKY 156

Vyhrievané čelné sklo PKV 312

Spací paket – zadné opierky hlavy s úpravou na spanie 3Q7 121

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prítrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov 9S0 473

Vkladané tkané koberce LOUNGE STEP 0TR 110

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém COLUMBUS s 9,2" dotykovým displejom, mapové podklady Európy v internej pamäti prístroja, USB a 2x SD slot a online 
služby na 1 rok  (možné len s QV3, PT2/PT3)  

RAG 1 256

Media Command – ovládanie infotainmentu pomocou tabletu alebo smartfónu, SmartLink+ 9WX 87

Komfortné telefonovanie s Bluetooth (rSAP), Phonebox2, pripojenie k LTE prostredníctvom samostatnej SIM karty a WLAN (možné len s RAG) PT3 365

SOUND SYSTEM CANTON – 12 reproduktorov so subwooferom v batožinovom priestore RA3 609

Druhé USB vzadu a vpredu, zásuvka 230 V RA4 218

Fondpaket – držiak na iPad, druhé USB vzadu a vpredu, zásuvka 230 V PKK 246

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy *UNI 0

UNI farba sivá Steel, biela Candy *SPE 446

Metalické farby *MET 668

Červená Velvet/čierna Crystal/oranžová Tangerine *FLT 1 156

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4 0

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km EA9 353

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL
Servis 5 rokov/100 000 km l 2 088

Servis 5 rokov/150 000 km 618 3 600

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG SCR – využíva AdBlue na zníženie emisií NOx
ACT – automatické odpojovanie valcov

1) Phonebox – odkladací box s bezdrôtovým nabíjaním mobilného telefónu – zariadenie musí byť kompatibilné s nabíjacím štandardom Qi®

2) 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 EU6 využívajú filter pevných častíc na zachytávanie a redukciu nespálených pevných častíc výfukových plynov. 
Motory TDI využívajú systém SCR (Selective Catalytic Reduction), ktorý pomocou dodatočného vstrekovania AdBlue znižuje emisie NOx. Toto aditívum je nutné počas 
prevádzky vozidla dopĺňať.



www.skoda-auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

POZNÁMKY

Technické dáta vozidla nájdete v katalógu technických dát na stránke www.skoda-auto.sk.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava zna-
mená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a  jej možnú kom-
binovateľnosť 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 9. 4. 2020

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:


