
ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér Scout

Poťahy sedadiel Alcantara s logom SCOUT a výplne dverí potiahnuté Alcantarou

Disky BRAGA 7J x 19" z ľahkej zliatiny (235/50 R19)

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

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia 
a PEDESTRIAN MONITOR

AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

FULL LED hlavné svetlomety

FULL LED zadné svetlá

LED hmlové svetlomety s funkciou CORNER

CLIMATRONIC – 2–zónová automatická klimatizácia

Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapový podklad 
Európy v internej pamäti prístroja, SmartLink+, hlasové ovládanie, WEB Rádio, ICC, 
WLAN + online služby na 1 rok

DAB – digitálny rádiopríjem

2–ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Parkovacia kamera

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm so SAFE 
systémom

Vyhrievanie predných sedadiel

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Tempomat

Obmedzovač rýchlosti

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a automatickým stmavovaním na vodičovej 
strane v striebornej farbe

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Maxi DOT – farebný

Ambientné LED osvetlenie interiéru 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profi lu s Off  road funkciou

Progresívne riadenie

Strešný nosič strieborný

Paket pre zlé cesty (spodný kryt podvozka)

Lakťová opierka vpredu a vzadu

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Elektronická parkovacia brzda

Dáždnik v predných dverách

Schránka na okuliare

Chrómované lišty okien

Špecifi cký dizajn nárazníkov Scout

Čierne olemovanie blatníkov, plast

Čierne obloženie spodnej časti bočných dverí, plast

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

eCall – súkromné tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

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.

SCOUT


