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ŠKODA SUPERB SCOUT: Dobrodružný vzhled vlajkové lodě 
 

› ŠKODA SUPERB je poprvé nabízen v robustní verzi SCOUT v offroadovém vzhledu 

› Pohon všech kol, paket pro špatné cesty s ochranou podvozku a zvýšenou světlou výškou 

› Výrazné prvky karoserie a interiér s exkluzivním dřevěným dekorem 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA rozšířila svou nabídku úspěšné verze SCOUT 

a poprvé nabízí tento dobrodružně laděný model také u své vlajkové lodi SUPERB. Vůz 

ŠKODA SUPERB SCOUT je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi s pohonem všech 

kol a s nejvýkonnějším benzinovým a naftovým motorem. Vůz skvěle kombinuje vlastnosti 

offroadového vozu, mezi které patří robustní prvky karoserie, pohon všech kol a paket 

pro špatné cesty obsahující zvýšenou světlou výšku, s elegancí multifunkčního lifestylového 

vozu a všemi přednostmi vozu SUPERB. 

 

ŠKODA doplňuje nabídku modelové řady SUPERB o verzi SCOUT. Díky standardně 

dodávanému pohonu všech kol, zvětšené světlé výšce a robustním prvkům karoserie podává vůz 

ŠKODA SUPERB SCOUT dobré výkony i mimo asfaltové cesty. Kromě toho nabízí i tento vůz 

inovativní technologii, jako například na přání dostupné full LED Matrix světlomety a nejmodernější 

asistenční systémy, které jsou známé spíše z vozů vyšších tříd. 

 

Nejvýkonnější motorizace a pohon všech kol 

ŠKODA SUPERB SCOUT je dodáván výhradně s nejvýkonnějším naftovým a benzinovým motorem 

modelové řady. Motor 2,0 TDI má výkon 140 kW (190 k), motor 2,0 TSI nabízí výkon 200 kW (272 k). 

Součástí standardní výbavy je pohon všech kol a paket pro špatné cesty, který zahrnuje kryt 

pohonného ústrojí, kryty prahů a zvětšení světlé výšky o 15 mm. Volba jízdního režimu Driving Mode 

Select nabízí dodatečný režim Off-road. Na přání je k dispozici adaptivní podvozek (DCC). 

 

Robustní vzhled a spodní kryt nárazníku 

O výrazný vzhled vozu SUPERB SCOUT, který je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi, 

se kromě masky chladiče s černými dvojitými lamelami a chromovaným rámečkem starají robustní 

plastové kryty na lemech kol, prazích a spodní části dveří. Díky nově tvarovanému přednímu 

nárazníku je ŠKODA SUPERB SCOUT o 1 mm delší. Jeho délka činí 4 863 mm. Pod předním 

a zadním nárazníkem se nachází spodní kryt v barvě hliníku. Kryty zpětných zrcátek mají hliníkový 

design. Chromované jsou střešní nosiče a lišty kolem bočních oken. Na blatnících jsou speciální 

plakety s nápisem SCOUT. Exkluzivně je pro model ŠKODA SUPERB SCOUT nabízena barva 

oranžová Tangerine. Standardně dodávaná 18" kola z lehké slitiny Braga jsou na přání 

ve dvoubarevném provedení. Nově jsou na přání k dispozici dvoubarevná 19" kola z lehké slitiny 

Manaslu. Zadní full LED světla spojuje horizontální chromovaná lišta.  
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Interiér s prvky specifickými pro model SCOUT 

ŠKODA SUPERB SCOUT nabízí ve standardní výbavě bezklíčový systém otevírání KESSY, který 

otevírá všechny čtyři dveře. Součástí standardní výbavy je vyhřívaný tříramenný kožený volant. 

Potahy sedadel mají pro verzi SCOUT specifický vzor a jsou čalouněná v kombinaci materiálu 

Alcantara® a kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé také s paspulí v kontrastní barvě v přední 

části předních sedadel. Dekorační lišty mají speciální dřevěný dekor s logem SCOUT. Logo SCOUT 

se nachází i na předních sedadlech. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@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 modelům ŠKODA na IAA získáte pod hashtagem #SKODAatIAA19. 

ŠKODA AUTO  
› byla založena 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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