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Poprvé doplňuje modelovou řadu SUPERB nový model 
SUPERB SCOUT  
 

› Víceúčelový lifestylový vůz v karosářské verzi kombi s pohonem všech kol 

a zvýšenou světlou výškou  

› Robustní prvky karoserie v offroadovém vzhledu a 18" kola z lehké slitiny 

› Nová metalická barva oranžová Tangerine exkluzivně nabízena pro model 

SUPERB SCOUT 

 

Mladá Boleslav/Bratislava, 23. května 2019 – ŠKODA poprvé nabízí svou vlajkovou loď 

v robustní verzi SCOUT. Díky skvělé kombinaci elegantního designu a vlastností 

offroadového vozu je nový vůz ŠKODA SUPERB SCOUT víceúčelovým, lifestylovým vozem 

s robustním vzhledem. O robustní vzhled se starají u vozu ŠKODA SUPERB SCOUT, který 

je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi s pohonem všech kol, standardně dodávané 

robustní prvky karoserie, 18" kola z lehké slitiny Braga, paket pro špatné cesty s o 15 mm 

zvýšenou světlou výškou a speciální prvky SCOUT v interiéru. Exkluzivně je také nabízena 

nová metalická barva oranžová Tangerine.  

 

Společnost ŠKODA AUTO doplňuje nabídku robustních offroadových vozů o nový vrcholný model 

ŠKODA SUPERB SCOUT. Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT se rozměrově a nabídkou velkorysého 

prostoru neliší od elegantního vozu ŠKODA SUPERB COMBI, ale nabízí i vlastnosti a schopnosti 

dobrodružně laděného modelu. Díky standardně dodávanému paketu pro špatné cesty, který 

zahrnuje kryt pohonného ústrojí, kryty prahů a zvětšení světlé výšky o 15 mm, standardně 

dodávanému pohonu všech kol a dodatečnému režimu Off-road ve volbě jízdního režimu Driving 

Mode Select podává vůz dobré výkony i mimo asfaltové cesty. Na přání je k dispozici adaptivní 

podvozek (DCC). 

 

Dva výkonné a úsporné motory 

Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT se nabízí výhradně s nejvýkonnějším naftovým a benzinovým 

motorem modelové řady. Naftový motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) s maximálním točivým 

momentem 400 Nm je kombinován s pohonem všech kol a sedmistupňovou automatickou 

převodovkou DSG. Motor je vybaven systémem SCR se vstřikováním AdBlue a filtrem pevných 

částic. Motor také splňuje emisní normu Euro 6d-TEMP. 

 

Benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 200 kW (272 k) s maximálním točivým momentem 350 Nm 

je standardně dodáván s pohonem všech kol a sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. 

Motor je také vybaven filtrem pevných částic a splňuje emisní normu Euro 6d-TEMP. Oba motory 

nabízené pro vůz ŠKODA SUPERB SCOUT jsou také velmi úsporné díky systému Start-Stop 

a rekuperaci brzdné energie.  

 

Robustní prvky karoserie, hliníkový design a chromované prvky  

Nový vůz ŠKODA SUPERB SCOUT se stejně jako ostatní modely SCOUT značky ŠKODA 

prezentuje ve výrazném offroadovém vzhledu. Nově tvarovaná, zvětšená maska chladiče sestupuje 

jako všech nových modelů SUPERB dolu k nárazníku a má stejně jako u verze SPORTLINE černé 

dvojité lamely. Rámeček je však chromovaný. V porovnání s ostatními variantami modelové řady 

SUPERB má verze SCOUT nově tvarovaný, robustní přední a zadní nárazník, spodní kryt 
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nárazníku je v barvě hliníku. Další plastové kryty zabraňují poškození podběhů, prahů a spodních 

částí dveří. O elegantní vzhled se starají chromovaný střešní nosič a chromované lišty kolem 

bočních oken. Kryty zpětných zrcátek mají hliníkový design. Na blatnících jsou speciální plakety 

s nápisem SCOUT. 

 

Standardně dodávaná 18" kola z lehké slitiny Braga jsou na přání v dvoubarevném provedení. 

Nově jsou na přání k dispozici dvoubarevná 19" kola z lehké slitiny Manaslu. Exkluzivně je pro 

model ŠKODA SUPERB SCOUT nabízena nová metalická barva karoserie oranžová Tangerine. 

Mechanicky sklopné tažné zařízení, které je nabízeno na přání, lze u vozu SUPERB SCOUT, 

který dokáže táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 2 200 kg, odjistit mechanicky.   

 

Dřevěný dekor v interiéru a specifická sedadla pro verzi SCOUT 

V interiéru cestující potěší vůz ŠKODA SUPERB SCOUT lištami se speciálním dřevěným dekorem 

s logem SCOUT. Logo SCOUT se nachází i na předních sedadlech. Potahy sedadel mají pro verzi 

SCOUT specifický vzor s kontrastním prošíváním. Součástí standardní výbavy je čalounění sedadel 

v kombinaci materiálu Alcantara
®
 a kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé také s paspulí 

v kontrastní barvě v přední části předních sedadel. Součástí standardní výbavy jsou vyhřívaná 

přední sedadla, vyhřívání zadních sedadel je nabízeno na přání. Displej infotainment systému 

zobrazuje dodatečné údaje o jízdě v terénu. Po nastoupení do vozu přivítá řidiče speciální logo 

na obrazovce infotainmentu. 

 

Vysokou úroveň pohodlí pro cestující na zadních sedadlech, kteří mají velkorysý prostor před 

koleny, dále zvyšují mnohé Simply Clever prvky značky ŠKODA. Na přání je tak nabízeno 

elektricky seřiditelné sedadlo spolujezdce ze zadních sedadel. Paket pro spaní, který je k dispozici 

na přání, obsahuje pohodlné, velké opěrky hlavy a přikrývku. Stejně jako všechny verze vozu 

SUPERB COMBI nabízí i verze SCOUT největší zavazadlový prostor ve své třídě o objemu 660 l, 

který lze sklopením opěradel zadních sedadel zvětšit na 1 950 l. Součástí standardní výbavy jsou 

elektricky ovládané páté dveře a také virtuální pedál, který otevírá páté dveře pohybem nohy pod 

zadním nárazníkem.  
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První vůz SCOUT značky ŠKODA poprvé představen v roce 2006 

Robustní modely SCOUT značky ŠKODA s offroadovým vzhledem mají již dlouhou tradici. Před 

13 lety byla poprvé představena druhá generace vozu ŠKODA OCTAVIA s robustním, offroadovým 

vzhledem. Lifestylově orientovaný offroadový vůz si brzy získal mnoho fanoušků. Oblíbenost 

karosářské verze kombi se standardně dodávaným pohonem všech kol pokračovala i s následující 

třetí generací modelové řady OCTAVIA. Vozy KODIAQ (2017) a KAROQ (2018) rozšířila značka 

ŠKODA variantu SCOUT úspěšně také v nabídce vozů SUV. 

 

*Všechny hodnoty spotřeby a jízdních parametrů jsou předběžné. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu  Tisková mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews.  

Veškeré informace k modelu ŠKODA SUPERB
 
získáte pod hashtagem #SuperbSCOUT. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

›  zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,  
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“.  
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