PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM:
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia výhradne
na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani
záruky. Zobrazujú predvýrobné vozidlá a určité ilustrácie,
funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných
výrobných vozidiel a ponuky v jednotlivých krajinách.
So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy
sa obráťte na najbližšieho predajcu vozidiel ŠKODA.

NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
SCOUT
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ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA
NA TESTOVACIU JAZDU

Váš partner ŠKODA:

DOBRODRUŽSTVO SA ZAČÍNA TAM,
		 KDE KONČÍ CESTA.

Vyberte sa za hranice ciest.
Objavte chuť vzrušenia
z neznámeho. Nová OCTAVIA
SCOUT bola navrhnutá pre
dobrodružstvo a je pripravená
zvládnuť každý povrch –
kdekoľvek a kedykoľvek.
Miluje všetky druhy terénu a s ňou
ich budete milovať aj vy.

ČÍM JE NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA SCOUT
TAKÁ VÝNIMOČNÁ?

Krištáľovo čistý dizajnérsky štýl modelu
OCTAVIA SCOUT sme posilnili o ochranné
prvky po celom obvode vozidla, ako sú
spevnenia oblúkov nad prednými a zadnými
kolesami, spojlery a prahové lišty. Toto
vozidlo s pohonom 4×4 nielenže zdieľa vašu
chuť po akcii, ale zároveň vás k nej aj nabáda.
Jednoducho je to skutočná trieda sama
o sebe.
OCTAVIA SCOUT je ďalším príkladom našej
filozofie vyrábať vozidlá s nadčasovým
dizajnom, ktoré je radosť šoférovať.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

BATOŽINOVÝ
PRIESTOR

FUNKCIA
TRAILER ASSIST

POHON 4×4

SILA
A MAJESTÁTNOSŤ

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Elektricky nastaviteľné panoramatické
strešné okno zvýši príťažlivosť vozidla
a celej posádke prinesie viac potešenia
z jazdy.

Spojte nadčasový dizajn modelu OCTAVIA s terénnym charakterom
a dostanete OCTAVIU SCOUT. Exteriér je vybavený mnohými prvkami,
ktoré zdôrazňujú individualitu tohto vozidla a zároveň pomáhajú chrániť
karosériu pred odlietavajúcimi predmetmi pri jazde mimo ciest. Model
SCOUT sa dodáva výlučne vo verzii COMBI.

STREŠNÝ NOSIČ
Strešný nosič (dostupný
v exkluzívnej striebornej
farbe) slúži ako základ
na uchytenie ďalších nosičov
na prevážanie lyží, snowboardov,
bicyklov a pod.

FULL LED SVETLOMETY S FUNKCIOU AFS
LED diódy zabezpečujú vysoký výkon
a energetickú účinnosť, funkcia AFS
(Adaptive Frontlight System) reguluje
intenzitu osvetlenia podľa konkrétnych
podmienok (napríklad jazda v meste,
na diaľnici alebo za dažďa).

ZADNÉ TOP
LED SVETLÁ
Zadné svetlá,
známe svojím
tvarom písmena
C, sú vybavené
LED diódami.

PRI POHĽADE SPREDU
Vozidlo má robustný predný
nárazník s integrovanými
hmlovými svetlami v štýle SCOUT,
plastové kryty na oblúkoch
nad kolesami a prahové lišty.
Zvýšený podvozok je súčasťou
paketu pre zlé cesty. V pakete je
zahrnutý aj spodný kryt motora
a prevodovky, aby ste si mohli
bez problémov zajazdiť aj mimo
asfaltových ciest.

PRI POHĽADE ZOZADU
Zadný nárazník
so strieborným ochranným
krytom dodáva vozidlu
drsný vzhľad.

VÁŠ DOMOV
MIMO DOMOVA
Jemné, harmonické osvetlenie pozdĺž
celého vnútra modelu OCTAVIA SCOUT
vytvára útulnejší a príjemnejší interiér.

DRESS CODE:
KOMFORTNÝ
Dokonca aj interiér vás okamžite presvedčí, že ide
o vozidlo pre divoké nápady. Vysokokvalitné materiály
a špičkové technológie zvýšia pohodlie na cestách, ktoré
budú plné mimoriadnych zážitkov.

Smart link

INTERIÉR
Materiály použité v interiéri
vynikajú osobitosťou a trvácnosťou.
Čalúnenie v kombinácii Alcantara®
a koža v hnedej farbe (na
fotografii) alebo čiernej farbe
je v ponuke voliteľnej výbavy.
Logo SCOUT na sedadlách,
volante a radiacej páke je
charakteristickým prvkom interiéru.

VYHRIEVANÝ VOLANT
Multifunkčný kožený volant ponúka ovládanie rádia
a telefónu s elektronickým zosilnením hlasu.
Je vybavený aj vyhrievaním, ktoré sa ovláda
pomocou infotainment systému.
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Skoda connect

Thermo Flux

SMARTLINK
ŠKODA Connect

PRAHOVÉ LIŠTY
Ozdobné prahové lišty
s nápisom SCOUT
sú originálnym
prvkom s estetickou
i praktickou funkciou.

KRYTY PEDÁLOV
S krytmi pedálov z ušľachtilej
ocele získate štýlový, športový,
ale zároveň aj elegantný interiér.

FUNKCIA THERMOFLUX
Atraktívne látkové čalúnenie
s funkciou ThermoFlux pre lepšiu
priedušnosť je súčasťou základnej
výbavy. Cestujúci si môžu dopriať
maximálny komfort v akýchkoľvek
klimatických podmienkach.

DOKONALE
VŠESTRANNÝ

LAKŤOVÁ OPIERKA
Vyklápacia lakťová opierka s dvoma
držiakmi na nápoje zvýši komfort
cestujúcich na zadných sedadlách.

Aj malé detaily dokážu niekedy spraviť skutočný
rozdiel. OCTAVIA SCOUT sa predáva s mnohými
Simply Clever riešeniami, ktoré vám umožnia
objavovať svet v úplnom pohodlí.

LED SVIETIDLO
Praktické, vyberateľné LED
svietidlo sa nachádza na pravej
strane batožinového priestoru.
Dobíja sa automaticky
pri zapnutom motore.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením tlačidla na diaľkovom
ovládači, stredovom paneli alebo priamo na piatych dverách.
Toto ovládanie oceníte najmä v nepriaznivom počasí. Môžete tiež
nastaviť hornú polohu dverí tak, aby vyhovovala vašim potrebám.

MEDZIPODLAHA
Praktickosť obrovského batožinového priestoru zvýšite vďaka
medzipodlahe. S medzipodlahou sa spodok batožinového priestoru
nachádza na úrovni nakladacej hrany, čo uľahčuje manipuláciu
s batožinou. Dvojité dno slúži zároveň aj ako skrytý odkladací priestor.

PRIEHRADKA S DÁŽDNIKOM
Privítajte dážď s úsmevom.
V priehradke pod sedadlom
spolujazdca nájdete originálny
dáždnik ŠKODA.

PRIPOJTE SA S FUNKCIOU
ŠKODA CONNECT
Byť nepretržite a naplno online neznamená mať len prístup
k zábave a informáciám, ale aj prípadnú pomoc na cestách.
ŠKODA CONNECT je vaša brána do sveta neobmedzených
komunikačných možností.

TLAČIDLO SOS
Služby ŠKODA CONNECT zahŕňajú aj linku
SOS. Tento núdzový systém sa aktivuje
stlačením červeného tlačidla v hornom
paneli. V prípade havárie sa núdzová linka
vytáča automaticky.
ŠKODA CONNECT
Jedinečné rozhranie ŠKODA
CONNECT obsahuje dva druhy
služieb. Kým Infotainment Online
ponúka navigáciu a informácie
v reálnom čase, služba Care
Connect sa zameriava na pomoc
a bezpečnosť a umožňuje diaľkový
prístup a ovládanie vozidla. Ponúka
aj asistenčnú službu v každej situácii,
ktorá si to vyžaduje.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad o počasí na mieste alebo
v cieľovej destinácii s podrobnou predpoveďou
vrátane výstrah pred zrážkami.

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu z ľubovoľného miesta
na vašom mobilnom telefóne aj s adresou,
časom a dátumom zaparkovania.

ONLINE INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu trasu. Aktuálne informácie vám
poskytnú dokonalý prehľad o každej ceste. Môžete tak reagovať
na aktuálne dianie, ako sú práce na ceste, nehody alebo zápchy.

APLIKÁCIA MyŠKODA
Zoznámte sa s Paulom,
interaktívnym asistentom
aplikácie MyŠKODA (pre
operačné systémy Android
a iOS), ktorý vám pomôže
v rozličných každodenných situáciách.
Poskytne vám prístup k informáciám
o vašom vozidle, úplný popis ovládacích
funkcií alebo vám ukáže, čo znamenajú
jednotlivé indikátory. Paul vás tiež môže
upozorniť na dôležité dátumy vo vašom
diári. Nielenže už nikdy nezabudnete
na schôdzku, ale váš asistent vám
tiež poradí, ako sa na ňu dostať.

PRIEHRADKA PHONE BOX
Táto praktická priehradka
na telefón, nachádzajúca sa pred
radiacou pákou, zosilňuje signál
pre vaše mobilné zariadenie.
Súčasne bezdrôtovo dobíja
kompatibilný telefón počas jazdy.

SMARTLINK+
Vďaka systému SmartLink+ (balík konektivity ŠKODA
podporujúci MirrorLink®, Apple CarPlay a Android Auto)
infotainment systém vozidla vodičovi umožňuje bezpečne
používať telefón počas šoférovania. Systém SmartLink+
zahŕňa aj funkciu SmartGate. Táto funkcia umožňuje
pripojiť smartfón k vozidlu prostredníctvom Wi-Fi
pripojenia a zobraziť zaujímavé údaje o jazde, o spotrebe
paliva, dynamike jazdy a tiež servisné informácie.*

* P odmienky používania a informácie
o kompatibilite s funkciou SmartLink+ nájdete
na našej webovej stránke.

NIKDY NEJAZDÍTE
OSAMOTE
BLIND SPOT DETECT
Funkcia Blind Spot
Detect pomocou
radarových senzorov
v zadnom nárazníku
monitoruje mŕtvy uhol
za vozidlom a vedľa vozidla.
Na základe vzdialenosti
a rýchlosti okolitých
vozidiel upozorňuje
vodiča a predchádza tak
nepríjemným situáciám.

Rôzne aktívne a pasívne asistenčné systémy sa starajú o to,
aby každá jazda na modeli OCTAVIA SCOUT bola bezpečná
a úplne bezproblémová. Títo asistenti vám umožnia rýchlo
reagovať na rôzne situácie a nástrahy na ceste.

FRONT ASSIST S PREDIKTÍVNOU OCHRANOU CHODCOV
Systém Front Assist s radarom v maske chladiča monitoruje vzdialenosť
od vozidla pred vami a dokáže automaticky spomaliť a zabrzdiť. Model
OCTAVIA SCOUT sa predáva spolu so systémom Front Assist rozšíreným
o prediktívnu ochranu chodcov, ktorá upozorní vodiča a zľahka zabrzdí.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Nad rámec základnej funkcie
tempomatu dokáže tento asistenčný
systém s radarom v maske chladiča
udržiavať bezpečný odstup
od vozidiel idúcich pred vami.

TRAILER ASSIST
Potrebujete zaparkovať
vozidlo s prívesom?
S asistentom Trailer Assist
je parkovanie jednoduchšie
a bezpečnejšie.

IDEÁLNY
DO TERÉNU
SCOUT rozširuje už aj tak vynikajúce vlastnosti modelu
OCTAVIA o ďalšie výhody. Máte radi jazdu na diaľnici
alebo vyhľadávate dobrodružstvá v teréne? V ponuke sú
motorizácie pre každého: 1,8 TSI/132 kW (zážihový)
a 2,0 TDI/110 kW alebo 135 kW (vznetový).

DSG A 4×4
Kombinácia automatickej 7-rýchlostnej
alebo 6-rýchlostnej prevodovky DSG
(Direct Shift Gearbox) a pohonu 4×4
zaručuje mimoriadny zážitok z jazdy.
DRIVING MODE SELECT
Verzia SCOUT prichádza so systémom
Driving Mode Select vrátane profilu
off-road – inak povedané, je vybavená
systémom Downhill Assist. Systém
udržiava stálu rýchlosť vozidla
pri prechádzaní úsekmi so strmým
spádom, či už smerom dopredu alebo
pri cúvaní.

PERSONALIZÁCIA
Infotainment systém umožňuje vodičom vytvárať
a ukladať vlastné individuálne preferencie,
napríklad nastaviť profil jazdy, polohu sedadla
vodiča, klimatizáciu, rádio a navigačný systém.
K prispôsobenému vozidlu sú dodávané tri kľúče.
Ak týmto kľúčom odomknete vozidlo, funkcie sa
automaticky nastavia podľa uložených preferencií.

POHON VŠETKÝCH KOLIES
Verzia SCOUT sa predáva výlučne s pohonom 4×4 s medzinápravovou elektronicky ovládanou
viaclamelovou spojkou. Spojenie zadnej nápravy prebieha automaticky, takže v normálnych podmienkach
vozidlo môže využívať výhody pohonu predných kolies a v extrémnych podmienkach vynikajúcu trakciu
pohonu 4×4. Súčasťou balíka 4×4 je aj Asistent rozjazdu do kopca, s ktorým sa ľahko budete rozbiehať
do kopca aj bez použitia ručnej brzdy a bez rizika, že sa vozidlo posunie dozadu.

BIELA LASER UNI

MODRÁ DENIM METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

BIELA CANDY UNI

BIELA MOON METALÍZA

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

ČERVENÁ CORRIDA UNI

BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

ČIERNA MAGIC METALÍZA

HNEDÁ MAPLE METALÍZA

SIVÁ QUARTZ METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

FAREBNÉ ODTIENE

DISKY
17" disky z ľahkej zliatiny NIVALIS

18" disky z ľahkej zliatiny BRAGA

18" antracitové disky z ľahkej zliatiny BRAGA

