OCTAVIA COMBI
SCOUT
2.0 TSI 140 kW (190k) 4x4 7° AP DSG

37 250

2.0 TDI 110 kW (150k) 4x4 7° AP DSG

38 030

2.0 TDI 147 kW (200 k) 4x4 7° AP DSG

39 420

Cenník je platný len pre skladové zásoby
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MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Záruku na 5 rokov
Financovanie NaRovinu alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru
Servisný balík na 5 rokov/75 000 km grátis (balík v hodnote 780 €)
Zimné komplety (v hodnote 510 €)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
SCOUT
Interiér SCOUT

Komfortné telefonovanie s Bluetooth a phoneboxom

Poťah sedadiel - látka SCOUT

2-ramenný multifunkčný vyhrievaný kožený volant a ovládaním DSG
prevodovky

Disky BRAGA z ľahkej zliatiny 7,5J × 18" (225/45 R18)
RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách
ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB,
TSA, XDS+
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá
Asistent rozjazdu do kopca
8 airbagov - čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca
s deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag
vodiča a stredový airbag

CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia
Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi
ventilácie pre cestujúcich vzadu
Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov
Zadné opierky hlavy s úpravou pre spanie a slnečné roletky zadných
bočných okien
Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
s automatickým stmievaním na strane vodiča

Chrómované podokenné lišty

LANE ASSIST - asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu

Ambientné LED osvetlenie interiéru

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou prisvecovania
do zákrut a uvítacím efektom

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

LED predné hmlové svetlomety
FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru a uvítacím
efektom

Odkladacie schránky v batožinovom priestore

Strešný nosič strieborný
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Parkovacia kamera

SUNSET

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Prídavné kúrenie (len pre vznetové motory)

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
(vrátane COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST
a PEDESTRIAN PROTECTION)

Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu
a na sedadle spolujazdca vpredu

DRIVER ALERT - systém rozpoznania únavy
ADAPTIVE CRUISE CONTROL - Adaptívny tempomat

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere
60:40

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

12V zásuvka v batožinovom priestore

KESSY FULL- systém bezkľúčového odomykania, zamykania
a štartovania

Elektromechanická parkovacia brzda

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým
senzorom

eCall+ súkromné tiesňové volanie

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor
Navigačný systém COLUMBUS s 10" dotykovým displejom, Smartlink
hlasovým ovládaním, mapový podklad Európy na internej pamäti
prístroja a online služby na 1 rok + Web rádio
Virtuálny kokpit - 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným
zobrazovaním údajov
8 reproduktorov
Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s manuálne
nastaviteľnými bedrovými opierkami
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Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Dáždnik vo výplni dverí vodiča
Care Connect 1 rok
Predĺžená záruka 5 rokov, do 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.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SCOUT

BEZPEČNOSŤ
Bočné airbagy vzadu (možné len s 7W4)

PE6

314

LED predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou

8WH

116

CREW PROTECT ASSIST - Proaktívna ochrana cestujúcich (čelná časť) (nie je možné s PE6)

7W2

161

CREW PROTECT ASSIST - Proaktívna ochrana cestujúcich (čelná a zadná časť) (možné len s PE6, 7Y1/PW5)

7W4

180

SIDE ASSIST - systém monitorovania mŕtveho uhla

7Y1

484

DRIVING MODE SELECT - voľba jazdného profilu

PFC

107

OFF ROAD asistent

UG7

83

Adaptívny podvozok DCC vrátane DRIVING MODE SELECT

PFG

949

Deliaca sieť

3CX

164

Medzipodlaha v batožinovom priestore

3GN

255

Sieťový program a Cargo elementy v batožinovom priestore

6M3

71

Sieťový program a Cargo elementy v batožinovom priestore a odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca (nie je možné
s PWC, PWG)

QE5

18

PKC

143

Príprava pre ťažné zariadenie

1M5

188

Ťažné zariadenie, elektricky ovládané, s adaptérom

PK1

922

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, vodičovo s pamäťou (možné len s PW5)

PWC

1018

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá AGR s masážnou funkciou, poťah Suedia (možné len s PW5)

PWG

2070

Disky kolies z ľahkej zliatiny BRAGA 7,5J x 18" antracitové leštené (225/45 R18)

PJJ

197

Disky kolies z ľahkej zliatiny MANASLU 7,5J x 19" antracitové leštené (225/40 R19)

PJM

853

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie

PJA

143

Rezerva dojazdová, zdvihák, náradie

PJC

143

FUNKČNOSŤ

SIMPLY CLEVER paket

Držiak tabletu
Držiak multimédií v stredovej konzole
Kôš na odpadky v predných dverách
Obojstranný koberec v batožinovom priestore

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

DISKY/PNEUMATIKY
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SCOUT

KOMFORT
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru, automatickým stmievaním
a pamäťou, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, SIDE ASSIST (možné len s PWC/PWF)

PW5

512

Head-up Displej - zobrazenie údajov jazdy a navigácie na čelnom skle

KS1

665

Akustické okná vpredu

VW5

123

PSK

245

TRAVEL ASSIST

Rozpoznanie dopravných značiek
ADAPTIVE LANE ASSIST a TRAFIC JAM ASSIST
EMERGENCY ASSIST

Vyhrievanie zadných sedadiel (možné len s PHB)

4A4

169

CLIMATRONIC - trojzónová automatická klimatizácia

PHB

269

Nezávislé vykurovanie s diaľkovým ovládaním (TSI/TDI)

PHC

1233 / 1070

Vyhrievané čelné sklo

4GW

286

Panoramatická posuvná strecha

3FU

1109

MULTIMÉDIÁ
5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle)

U9C

157

230 V zásuvka a 5x USB-C port (2x vpredu, 2x vzadu a 1x vo vnútornom spätnom zrkadle)

PT9

257

OSTATNÉ
UNI Farba Modrá Energy

UNI

0

Metalické farby

MET

596

Špeciálne farby biela Candy

SPE

387

Metalické farby červená Velvet, oranžová Phoenix

FLT

1003

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km

EA4

0

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150 000 km

EA9

237

BASIC

PROFESSIONAL

SERVISNÉ BALÍČKY
Servis 5 rokov do 75 000 km

780

1620

Servis 5 rokov do 100 000 km

1020

2340

Servis 5 rokov do 150 000 km

1428

3708

• Základná výbava

− Nie je v ponuke
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MP Manuálna prevodovka

AP Automatická prevodovka

POZNÁMKY

Technicke ́ da ́ta vozidla na ́jdete v katalógu technicky ́ch da ́t na stra ́nke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́ v cenniku
́ sú odporúcǎ ne ́ ceny pre klienta v € vra ́tane DPH.
Doplnkova ́ vy ́bava znamena ́ bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú vy ́bavu. Konečnú cenu,
̌
̌
̌ konzultujte s autorizovany ́m predajcom značky SKODA.
vy ́bavu a jej možnú kombinovatelnost
̌
Spoločnost ̌ SKODA
AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje pra ́vo zmeny cien a špecifika ́cii ́
bez predcha ́dzajúceho upozornenia. Všetky obra ́zky sú ilustračne ́.

Vás ̌ autorizovaný partner značky ŠKODA:

Cenník platný od 03.11.2022 (MR2023)
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̌ ́ vy ́voj spoločnosti a šetrny ́ pristup
̌
Spoločnost ̌ SKODA
AUTO sa usiluje o zodpovedny ́, trvale udržatelny
́
k životu a prirode.
́

