
NOWA ŠKODA

   OCTAVIA
SCOUT



PRZYGODA ZACZYNA SIĘ TAM,
      GDZIE KOŃCZY SIĘ DROGA



CO TAK PRZYCIĄGA
           W NOWEJ
   ŠKODZIE OCTAVIA SCOUT? Podkreśleniem krystalicznego wyrazu 

stylistyki ŠKODY OCTAVIA SCOUT są 
elementy ochronne rozmieszczone wokół 
całego nadwozia, takie jak osłony nadkoli 
przednich i tylnych, spojlery oraz listwy 
progowe. W połączeniu z napędem 4x4 
ten samochód nie tylko wyraża Twoje 
pragnienie działania, ale wręcz zachęca 
do podejmowania wyzwań, co sprawia, 
że stanowi klasę samą w sobie. 

ŠKODA OCTAVIA SCOUT to po prostu 
kolejny dowód na to, jak sprawdza się 
towarzysząca nam od samego początku 
filozofia tworzenia pięknych samochodów 
projektowanych z myślą o radości z jazdy.

Tym właśnie jest filozofia Simply Clever. 
Tym jest ŠKODA.

Drogi nie zawsze pokryte są 
asfaltem, a zadbane, wypielęgnowane 
ulice nie zawsze są źródłem wrażeń. 
Możesz jednak wybrać się na mniej 
uczęszczane wyboiste ścieżki, 
gdzie za każdym zakrętem kryje się 
ekscytujące nieznane. Stworzona, by 
mierzyć się z przygodą, nowa ŠKODA 
OCTAVIA SCOUT jest gotowa na 
wyzwania na każdej nawierzchni. 
Zawsze i wszędzie. 

NAPĘD 4X4?

     POJEMNOŚĆ 
BAGAŻNIKA?

FUNKCJA
       TRAILER ASSIST?     



WIDOK Z PRZODU
Samochód wyróżnia solidny 
przedni zderzak z zintegrowanymi 
światłami przeciwmgłowymi oraz 
plastikowe osłony nadkoli i progów. 
Zwiększony prześwit oraz pakiet na 
bezdroża zawierający osłonę silnika 
i skrzyni biegów pozwalają zjechać 
z utwardzonej drogi.

REFLEKTORY FULL LED Z AFS
Samochód oferuje dwa rodzaje reflektorów 
przednich. W najwyższej wersji wykorzystano 
rozwiązania oparte w pełni na technologii LED. 
Podczas gdy diody LED zapewniają wysoką 
wydajność i sprawność energetyczną, technologia 
AFS (adaptacyjne światła mijania) dostosowuje 
natężenie światła do konkretnych warunków  
(np. ruch miejski, autostrada lub jazda w deszczu).

TYLNE ŚWIATŁA TOP LED
Tylne światła z dobrze 
znanym wzorem  
w kształcie litery C  
w technologii LED.

WIDOK Z TYŁU
Solidny wygląd pojazdu 
podkreśla tylny zderzak ze 
srebrną listwą ochronną. 

PANORAMICZNE OKNO DACHOWE
Elektrycznie sterowane panoramiczne 
okno dachowe zwiększa atrakcyjność 
pojazdu oraz dostarcza więcej radości 
z jazdy dla całej załogi. 

RELINGI DACHOWE 
Relingi dachowe (dostępne w kolorze 
aluminium albo czarnym) stanowią 
bazę do zamocowania uchwytów 
do przewożenia nart, snowboardów, 
rowerów itp.

ŠKODA OCTAVIA SCOUT to połączenie ponadczasowego designu ŠKODY OCTAVIA 
z terenowym charakterem. Na zewnątrz nadwozie wyróżnia wiele elementów, które 
podkreślają indywidualny charakter auta, chroniąc je przy tym przed tym, co wypada 
spod kół podczas jazdy po nieutwardzonym trakcie. Model Scout dostępny jest 
wyłącznie z nadwoziem w wersji kombi.

RYCERZ  
W SOLIDNEJ ZBROI 



TWÓJ DOM
Z DALA OD DOMU
Komfort i przytulność wnętrza ŠKODY 
OCTAVIA SCOUT zwiększają biegnące 
wzdłuż drzwi listwy oświetleniowe, które 
stwarzają harmonijny i kojący nastrój.
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ŠKODA Connect

NAKŁADKI PROGOWE
Oryginalnym elementem 

wyposażenia są także 
ozdobne nakładki progowe 

z napisem SCOUT, które 
są nie tylko estetyczne, ale 

również praktyczne. 

STYLISTYKA WNĘTRZA
Materiały użyte do wykończenia 

wnętrza odznaczają się wyjątkowością 
oraz wysoką trwałością. Opcjonalnie 

dostępna jest tapicerka stanowiąca 
połączenie materiału Alcantara® i skóry 

w kolorze brązowym (na zdjęciu) 
albo czarnym. Charakterystycznym 

elementem wnętrza jest logo Scout 
umieszczone na fotelach i kierownicy.

NAKŁADKI NA PEDAŁY
Stylowe, sportowe, a jednocześnie 
eleganckie wnętrze można dodatkowo 
ozdobić wykonanymi ze stali 
szlachetnej nakładkami na pedały.

PODGRZEWANA KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana kierownica, która umożliwia 
sterowanie radiem i telefonem jest wyposażona  
w funkcję podgrzewania obsługiwaną za pomocą 
systemu multimedialnego.

TAPICERKA THERMOFLUX
W standardzie oferowana jest atrakcyjna tapicerka 
materiałowa ThermoFlux, która zwiększa 
przepuszczalność powietrza i wilgoci. Dzięki niej 
pasażerowie mogą korzystać z maksymalnego 
komfortu w każdych warunkach klimatycznych.

STYL: 
KOMFORTOWY
Już na pierwszy rzut oka wnętrze przekonuje, że masz do czynienia 
z mocnym autem do nieco mniej typowych wypraw. Wysokiej 
jakości materiały i zaawansowana technologia zapewniają wysoki 
komfort w połączeniu z wyjątkowymi doznaniami podczas jazdy.



Niekiedy wystarczy naprawdę niewiele, aby wszystko stało się 
prostsze. ŠKODA OCTAVIA SCOUT wyposażona jest w wiele 
rozwiązań Simply Clever, które pozwolą Ci doświadczać jazdy 
w terenie bez rezygnacji z pełnego komfortu.

PODŁOKIETNIK
Wygodę pasażerów na tylnych 
siedzeniach zwiększa podłokietnik 
z dwoma uchwytami na napoje.

ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA
Otwiera się i zamyka po naciśnięciu przycisku na pilocie, na panelu środkowym 
lub bezpośrednio na pokrywie, co przydaje się szczególnie w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. W zależności od własnych potrzeb możesz również 
wyregulować wysokość, do której otwiera się pokrywa bagażnika.

SCHOWEK NA PARASOL
Powitaj deszcz z uśmiechem. 
Pod fotelem pasażera znajduje 
się schowek z oryginalnym 
parasolem ŠKODA.

WIELOFUNKCYJNA PODŁOGA BAGAŻNIKA
Praktyczność obszernej części bagażowej można zwiększyć jeszcze bardziej za pomocą podwójnej 
podłogi. Schowek w podłodze bagażnika sprawia, że spód przestrzeni bagażowej znajduje się na tej 
samej wysokości co krawędź załadunkowa, umożliwiając łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie bagażu. 
Ponadto zapewnia dodatkowe, dyskretne miejsce do przechowywania niewielkich przedmiotów.

LATARKA LED
Po prawej stronie komory 
bagażnika znajduje się praktyczna 
wyciągana latarka LED. Latarka 
jest automatycznie ładowana 
podczas pracy silnika.

PRAKTYCZNA NICZYM 
SZWAJCARSKI SCYZORYK



Bycie online to nie tylko dostęp do informacji i rozrywki, ale 
również możliwość uzyskania pomocy podczas podróży. ŠKODA 
CONNECT jest Twoim oknem na świat nieograniczonych 
możliwości komunikacji.

APLIKACJA MY ŠKODA 
Poznaj Paula, interaktywnego 
asystenta aplikacji MyŠKODA 
(dla systemów Android 

i iOS), który zapewni Ci pomoc w wielu 
codziennych sytuacjach. Z jego pomocą 
możesz uzyskać informacje o swoim 
samochodzie lub pełny opis wszystkich 
elementów sterowania, kontrolek itp. Paul 
pomoże Ci również dopilnować ważnych dat 
w Twoim terminarzu. Oprócz tego, że nie 
zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój asystent 
poradzi Ci również, jak na nie dotrzeć.

MIEJSCE NA TELEFON
Praktyczny schowek na 
telefon zlokalizowany przed 
lewarkiem zmiany biegów 
może zapewniać wzmocnienie 
sygnału urządzenia 
mobilnego. Jednocześnie 
bezprzewodowo ładuje 
telefon w czasie jazdy.

*  Informacje dotyczące warunków korzystania 
oraz kompatybilności systemu SmartLink+ 
dostępne są na naszej stronie internetowej.

SMARTLINK+
Dzięki systemowi SmartLink+ (rozwiązania łączności ŠKODA 
obsługujące systemy MirrorLink®, Apple CarPlay i Android 
Auto) system multimedialny umożliwia kierowcy bezpieczne 
korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. System 
SmartLink+ zawiera również funkcję SmartGate. Umożliwia on 
połączenie smartfona z samochodem za pomocą kabla w celu 
przesyłu danych dotyczących jazdy, takich jak zużycie paliwa, 
osiągi lub informacje serwisowe*. 

POGODA 
Uzyskaj informacje o pogodzie dla swojej bieżącej lokalizacji, miejsca 
docelowego lub gdziekolwiek indziej, obejmujące szczegółowe 
prognozy, przewidywane opady i ostrzeżenia pogodowe.

INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM
Zawsze najlepsza trasa! Aktualne informacje zapewniają dogodny 
przegląd całej trasy. Dzięki nim możesz również reagować na nowe 
zdarzenia, jak roboty drogowe, wypadki i korki.

MIEJSCE PARKOWANIA 
Korzystając z telefonu komórkowego  
w dowolnym miejscu, zlokalizujesz swój 
samochód na dużym parkingu – na ekranie 
wyświetlą się adres, godzina i data zaparkowania.

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Połączenie SOS jest uruchamiane 
automatycznie podczas sytuacji awaryjnej, 
w której został uruchomiony system 
bezpieczeństwa. Może być również 
aktywowany ręcznie, poprzez naciśniecie 
czerwony przycisku na konsoli dachowej.

POŁĄCZ SIĘ DZIĘKI 
ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT
Wyjątkowy interfejs ŠKODA CONNECT oferuje dwa 
rodzaje usług. Usługa Infotainment Online zapewnia  
w czasie rzeczywistym informacje nawigacji,  
np. o natężeniu ruchu, natomiast Care Connect wiąże 
się z pomocą i bezpieczeństwem, umożliwiając zdalny 
dostęp i kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również 
usługi pomocy w każdej sytuacji, która jej wymaga.

Informacje dotyczące waunków korzystania  
z usług ŠKODA CONNECT dostępne są na stronie 
internetowej:
www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/poznaj-skoda-connect



Systemy wspomagania zapewniają, że każda podróż ŠKODĄ OCTAVIA 
SCOUT jest bezpieczna i absolutnie bezproblemowa. Dzięki tym 
systemom możesz szybko reagować na sytuację na drodze.

NIGDY NIE 
JEDZIESZ SAM

FRONT ASSIST ZAPEWNIA OCHRONĘ PIESZYCH
System Front Assist wykorzystuje czujnik radarowy umieszczony w osłonie chłodnicy, 
który kontroluje odległość od pojazdu poprzedzającego, zapewniając przy tym 
automatyczne zwalnianie i hamowanie. Nowa ŠKODA OCTAVIA SCOUT wyposażona 
jest w system Front Assist rozszerzony o funkcję ochrony pieszych, który ostrzega 
kierowcę dźwiękowo i wizualnie oraz przez lekkie zahamowanie. 

TRAILER ASSIST 
Musisz zaparkować swój samochód 
z przyczepą? System Trailer Assist 
sprawi, że manewrowanie będzie 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. System 
przejmuje kontrolę nad samochodem 
podczas powolnego cofania.

BLIND SPOT DETECT 
Za pomocą czujników 
radarowych w tylnym 
zderzaku funkcja 
wykrywania martwego 
pola kontroluje martwe 
pola za i obok samochodu. 
Na podstawie odległości 
i prędkości pojazdów 
w otoczeniu decyduje 
o tym, czy ostrzec 
kierowcę.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT 
ACC (Adaptive Cruise Control) pełni nie tylko funkcję 
standardowego tempomatu, ale również zapewnia 
zachowanie odpowiedniej odległości od pojazdów 
jadących z przodu. Funkcja ta wykorzystuje urządzenie 
radarowe zainstalowane w osłonie chłodnicy.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich technologicznych 
granic i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.



ZAWSZE W KAŻDYM 
TERENIE
Uzupełnieniem wspaniałych właściwości modelu OCTAVIA są 
udoskonalenia wersji SCOUT. Niezależnie od tego, czy zamierzasz 
korzystać z autostrad, czy szukać przygód na bezdrożach, w ofercie 
znajdziesz silnik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom: 
1.8 TSI/132 kW (benzynowy) i 2.0 TDI/110 kW lub 135 kW (diesel).

MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI
System multimedialny pozwala różnym kierowcom tworzyć 
własne profile ustawień osobistych. Może to być na przykład 
ustawienie trybu jazdy, elektrycznie regulowanego fotela 
kierowcy, ustawienia klimatyzacji, radia i systemu nawigacji. 
Spersonalizowany samochód wyposażony jest w trzy 
kluczyki. Po otwarciu samochodu odpowiednim kluczykiem 
wszystkie spersonalizowane funkcje zostaną automatycznie 
dostosowane do zapisanych ustawień danego kierowcy.

WYBÓR TRYBU JAZDY
Wersja Scout oferuje funkcję 
wyboru trybu jazdy, w tym trybu 
terenowego, znanego jako funkcja 
Downhill Assist. Utrzymuje ona 
stałą równą prędkość podczas 
zjazdów po osypującej się 
nawierzchni, zarówno podczas 
jazdy do przodu, jak i cofania.

NAPĘD NA CZTERY KOŁA
Wersja Scout dostępna jest wyłącznie z napędem 4x4, który zapewnia sterowane 
elektronicznie międzyosiowe sprzęgło wielopłytkowe. Moc na tylną oś 
przekazywana jest automatycznie, dzięki czemu w normalnych warunkach 
samochód może korzystać z zalet napędu przedniego, a w warunkach 
ekstremalnych z doskonałej trakcji napędu na cztery koła. Ponadto w pakiecie 4x4 
dostępny jest również system wspomagania ruszania pod górę (Hill Hold Control) 
umożliwia łagodne ruszenie samochodem na wzniesieniu bez potrzeby używania 
hamulca ręcznego i ryzyka stoczenia się w tył.

DSG I 4X4
Połączenie automatycznej 7- lub 
6-stopniowej skrzyni biegów DSG  
(Direct Shift Gearbox) oraz napędu 4x4 
zapewnia wyjątkową przyjemność z jazdy. 
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KOŁA

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
NIVALIS 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
BRAGA 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
BRAGA 18" antracyt

1.8 TSI/132 kW (180 KM) 2.0 TDI/110 kW (150 KM) 2.0 TDI/135 kW (184 KM)

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
układ z wtryskiem bezpośrednim

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
z wtryskiem paliwa common rail

SILNIKA

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4 / 1 798 4 / 1 968 4 / 1 968

Moc maks./przy obrotach (kW/rpm) 132/4 500-6 200 110/3 500-4 000 135/3 500-4 000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/rpm) 280/1 350-4 500 340/1 750-3 000 380/1 750-3 250

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa, LO 91/95* Olej napędowy Olej napędowy

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 216 207 (206) 219

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,8 9,1 (9,3) 7,8

Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)

– w ruchu miejskim 8,3 5,8 (5,8) 5,8

– poza miastem 5,9 4,5 (4,7) 4,7

– cykl mieszany 6,8 5,0 (5,1) 5,1

Emisja CO2 (g/km) 158 130 (135) 133

Średnica zawracania (m) 10,6 10,6 10,6

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Typ 4x4 4x4 4x4

Sprzęgło Podwójne współosiowe mokre sterowane 
elektrohydraulicznie

Jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
(podwójne współosiowe mokre sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre sterowane 
elektrohydraulicznie

Skrzynie biegów Automatyczna, 6-biegowa DSG Manualna, 6-biegowa (automatyczna, 7-biegowa DSG) Automatyczna, 6-biegowa DSG

MASA
Masa własna z kierowcą – wersja standardowa,  
kierowca o masie 75 kg (kg) 1 522 1 526 (1 561) 1 559

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg) 645 645 645

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2 092 2 096 (2 131) 2 129

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1 600 2 000 1 800

Pojemność zbiornika paliwa (I) 55 55 55

 * Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.
 ( ) Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.

Wszystkie silniki wyposażono w system start-stop oraz funkcję odzyskiwania energii.

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  

Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  

Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość (mm) 4687/1814

Współczynnik oporu czołowego CW 0,33 Wysokość (mm) 1 531

Podwozie  Rozstaw osi (mm) 2 680

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1 538 / 1 539

Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Prześwit (mm) 171

Układ hamulcowy Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym Wymiary zewnętrzne  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 454 / 1 449

– hamulce kół tylnych Hamulce tarczowe Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 983 / 995

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  

Bez koła zapasowego, z wyprostowanym/złożonym
podłokietnikiem tylnym 610 / 1 740

DANE TECHNICZNE 



PRZYJEMNA LEKTURA? 
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI:
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter poglądowy i 
nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji 
początkowej oraz niektóre funkcje, części oraz elementy wyposażenia, które mogą się różnić od 
wersji dostępnych w samochodach produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać informacje 
dotyczące funkcji, części i wyposażenia, prosimy o kontakt z najbliższym dealerem marki ŠKODA.

Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody ŠKODA są wykonywane z materiałów 
spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie 
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 
użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą 
Państwo na stronach http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/
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Dealer ŠKODA:

APLIKACJA MYŠKODA
Zdobądź swojego osobistego, cyfrowego kompana. Ściągnij aplikację 
MyŠKODA, w której czeka na Ciebie PAUL, interaktywny asystent gotowy 
Ci pomóc – nie tylko z opieką nad Twoim samochodem, ale i organizacją 
Twojego dnia.

APLIKACJA ŠKODA CONNECT
Ciesz się pełną kontrolą nad swoim samochodem. Ściągnij aplikację 
ŠKODA Connect i zapewnij sobie stały dostęp do wszelkich potrzebnych 
informacji, takich jak dane dotyczące jazdy, zasięg, planowanych podróży, 
czy nawet miejsca, gdzie ostatnio zaparkowałeś samochód.


