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Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Třetí generace lifestylového 
kombi  
 

› OCTAVIA SCOUT: Nová generace pokračuje v úspěšné tradici offroadově stylizovaných kombi 

› Robustní multifunkční lifestylové kombi se světlou výškou zvýšenou o 15 mm  

› Nová OCTAVIA SCOUT opět nabízí více místa a pohon všech kol  

 

Mladá Boleslav, 10. červen 2020 – K nové generaci modelu ŠKODA OCTAVIA patří také nová OCTAVIA 

SCOUT. Úspěšný příběh robustních kombi s offroadovým vzhledem, zvýšenou světlou výškou a pohonem 

všech kol začal v roce 2007 a bude pokračovat i ve čtvrté generaci modelu OCTAVIA. Multifunkční lifestylové 

kombi nabízí kromě emociálního designu také více místa než předchozí generace.      

 

Na rodinnou dovolenou, na velký nákup nebo na hory s horskými koly v zavazadlovém prostoru: nová ŠKODA 

OCTAVIA SCOUT je perfektním společníkem splňujícím požadavky ve všech situacích. Se standardně dodávaným 

paketem pro špatné cesty včetně ochrany podvozku a se světlou výškou zvýšenou o 15 mm si skvěle poradí i mimo 

zpevněné cesty. Jistě se stane oblíbeným vozem pro tažení obytných přívěsů nebo přepravníků pro lodě či koně. 

V kombinaci s motorem 2,0 TDI s výkonem 147 kW (200 k) lze tahat bržděný přívěs až do hmotnosti 2000 kg.      

 

SCOUT: OCTAVIA do každé situace s velkorysým prostorem 

Stejně jako ostatní modely OCTAVIA, nabízí i ŠKODA OCTAVIA SCOUT prostornější interiér než předcházející 

generace modelu. Oproti předchozí generaci je OCTAVIA SCOUT o 16 mm delší a 15 mm širší a má tak délku 4 703 

mm a šířku 1 829 mm. Velký zavazadlový prostor, nejen na poměry své třídy, mezigeneračně narostl o 30 l na 640 l. 

Variantu SCOUT je poprvé, stejně jako ostatní modely OCTAVIA, možné vybavit inovativními Matrix-LED předními 

světlomety, které umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by došlo k oslnění ostatních účastníků 

silničního provozu.   

 

Úsporné motory TDI a TSI s pohonem všech kol  

Pod kapotou modelu OCTAVIA SCOUT má premiéru motor nové generace 2,0 TDI EVO s výkonem 147 kW (200 k) a 

točivým momentem 400 Nm. Je to doposud nejsilnější naftový motor nabízený pro tuto modelovou řadu. Obě vrcholné 

motorizace 2,0 TSI/140 kW (190 k) a 2,0 TDI/147 kW (200 k), stejně jako 2,0 TDI s výkonem 110 kW (150 k), jsou 

nabízeny vždy se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a pohonem všech kol. 

 

Robustní vzhled se všemi typickými detaily verzí SCOUT 

Specificky tvarovaný přední i zadní nárazník stejně jako spodní díl nárazníku jsou v stříbrné matné barvě. Černé 

plastové prvky jako lemy blatníků, prahů a spodních částí dveří zabraňují poškození karoserie modelu OCTAVIA 

SCOUT a dotvářejí osobitý vzhled vozu. Standardně jsou dodávaná stříbrná 18″ kola z lehké slitiny Braga. 19″ kola 

Manaslu z lehké slitiny jsou k dispozici na přání. Přední a zadní difuzor mají hliníkový design stejně jako střešní nosič, 

lišty kolem bočních oken a kryty elektricky nastavitelných, automaticky sklopných vnějších zpětných zrcátek s funkcí 

stmívání. ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybavena například Top LED zadními světly, volbou jízdního 

profilu s funkcí Off-road a elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem. Na blatnících 

jsou speciální plakety s nápisem SCOUT. 

 

Zážitek z verze SCOUT umocňuje nový interiér 

Nový koncept interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA nabízí i ve verzi SCOUT větší prostor a snadné ovládání. Nově 

koncipovaná přístrojová deska je modulární, uspořádaná v několika úrovních a jejímu středu dominuje volně stojící 

displej infotainmentu nejvyšší řady Columbus s 10“ displejem, navigací a digitální asistentkou Laurou. Chromové prvky 
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zušlechťují středovou konzoli a nové výplně dveří. V chromovém provedení jsou také kliky. Vizuální akcenty verze 

SCOUT se v interiéru promítají ve specifických dekorativních lištách na přístrojové desce, sedadlech potažených 

látkou ThermoFlux a vyšitém logu SCOUT na předních sedadlech. Potahy sedadel, volant, loketní opěrka a palubní 

deska ve voze OCTAVIA SCOUT mají kontrastní hnědé prošití. Pedály mají hliníkový vzhled. 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT bude mít světovou premiéru na počátku července. Spolu s podrobnějšími 

informacemi budou představeny i další novinky z rodiny OCTAVIA.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: třetí generace 

lifestylového kombi  

Stejně jako ostatní modely OCTAVIA, nabízí i ŠKODA 

OCTAVIA SCOUT prostornější interiér než předcházející 

generace modelu. Oproti standardní verzi je OCTAVIA 

SCOUT o 16 mm delší a 15 mm vyšší a má tak délku 4 703 

mm a výšku 1 829 mm. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: již třetí generace 

lifestylového kombi  

Velký zavazadlový prostor, nejen na poměry své třídy, 

mezigeneračně narostl o dalších 30 l na 640 l. Varianta 

SCOUT je poprvé stejně jako ostatní modely OCTAVIA 

vybavena inovativními Matrix-LED světlomety, které 

umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by 

došlo k oslnění ostatních účastníků silničního provozu.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: již třetí generace 

lifestylového kombi  

Pod kapotou modelu OCTAVIA SCOUT má premiéru motor 

nové generace 2,0 TDI EVO s výkonem 147 kW (200 k) a 

točivým momentem 400 Nm. Je to doposud nejsilnější 

naftový motor nabízený pro tuto modelovou řadu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: již třetí generace 

lifestylového kombi  

Specificky tvarovaný přední i zadní nárazník stejně jako 

spodní kryt nárazníku jsou v stříbrné matné barvě. Černé 

plastové kryty jako lemy blatníků, prahů a spodních částí 

dveří zabraňují poškození karoserie modelu OCTAVIA 

SCOUT a dotvářejí osobitý vzhled vozu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT: již třetí generace 

lifestylového kombi  

Nový koncept interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA nabízí i 

ve verzi SCOUT větší prostor a snadné ovládání. Nově 

koncipovaná přístrojová deska je modulární, uspořádaná 

v několika úrovních a jejímu středu dominuje volně stojící 

displej infotainmentu nejvyšší řady Columbus s 10“ 

displejem, navigací a digitální asistentkou Laurou. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  
 
 
ŠKODA AUTO  
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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