ŠKODA

SUPERB SCOUT
Ценовник

SUPERB SCOUT MY2021 CW48
Мотор

Менувач

Модел код

2.0 TSI DSG 4x4 (206 kW / 280 HP) - EU6

DSG7

3V5SWZ21

2.0 TDI EVO DSG 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6

DSG7

3V5S9Z21

41.770 €

2.589.740 ден

41.910 €

2.598.420 ден

Сериска опрема
> SCOUT
7 x воздушни перничиња (предни и странични
за возач и совозач, странични завеси и перниче
за колена на возач)
ABS ESC MKB HBA EDL Hill Hold assist
Front Assist – радар за автоматско сопирање
Сензори за паркирање напред и позади
Камера за паркирање позади
Двокрак мултифункционален кожен управувач
со греење и педали за менување брзини
Full LED Matrix Beam предни светла со
динамична контрола на агол и Welcome ефект

Full LED задни светла со анимирана
сигнализација
Предни светла за магла со Corner функција

Централен преден наслон
Темпомат со ограничувач на брзина

Интелигентен асистент за долги светла

CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско
регулирање на температурата

Светлосен асистент со сензор за дожд

Color Maxi Dot борд компјутер

Миење на предните светла под притисок

Греење на предни седишта

Греени прскалки на преден ветробран

Амбиентално LED осветлување во ентериерот

Електрични стакла на сите врати

Електрична регулација на петтата врата

Електрични ретровизори со грејачи, мемориска
функција, автоматско затемнување и
преклопување

Текстилни патосници
Челично резервно тркало

> Робустна интерпретација на луксузот
SCOUT дизајн на браниците со ретровизори во сребрена
боја
Driving Mode Selection со Off-Road програма на возење
KESSY Full Advance – централно заклучување без клуч со
копче за палење на моторот

Ексклузивен SCOUT штофен ентериер
Алуминиумски педали
Електрична регулација на возачкото седиште со меморија и
електрична лумбална регулација, совозачкото мануелно
Хромирани лајсни околу страничните прозори

АMUNDSEN навигациски систем со 8” екран, 8 звучници,
Voice control, BT, USB-C, WLAN, Web радио, DAB

Сребрени кровни шини

SMART LINK конекција за телефон (безжично за Apple)

SCOUT емблеми на предните крила

Пакет за лоши патишта со подигната шасија (+15 mm)

SCOUT Ash дрвен декор со лого

SUNSET – длабоко затемните задни стакла

18” Алуминиумски тркала BRAGA Anthracite

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

Дополнителна опрема SUPERB SCOUT:

код

SCOUT

Надворешност и Ентериер
Греење на предни седишта и задни седишта

4A4

14.605 ден.

236

Дополнително електрично загревање на кабината (важи само за дизел мотори)

7E6

9.461 ден.

153

Електричен, панорамски сончев кров за Combi изведба

PH0

71.737 ден.

1.157

Електрично греење на предното ветробранско стакло

PKV

16.534 ден.

267

Електрично прилагодливи возачко и совозачко седиште со лумбална подршка, возачкото со меморија

PB1

26.913 ден.

434

Електрично прилагодливи возачко и совозачко седиште со лумбална подршка и мемориска функција

PB4

31.138 ден.

502

Ентериер - Кожа / Алкантара

PL2

77.891 ден.

1.256

Држач за таблет

IA1

1.470 ден.

24

Sleep пакет - содржи потпирачи за глава на задните седишта и прекривка (мора во комбинација со PL2 PKL)

3Q7

6.430 ден.

104

Спортски трокрак мултифункционален кожен управувач со греење (со педали за менување брзини за DSG)

PLP

6.981 ден.

113

Подготовка за кука за влечење

1D7

10.747 ден.

173

Kука за влечење, преклоплива со адаптер

PK1

54.101 ден.

873

Кутија за отпадоци

3LE

1.010 ден.

16

Dark Brushed декоративни инсерти во ентериерот

5MQ

0 ден.

0

Остранлива торба за скии UNIBAG (во задниот налсон за раце)

3X5

6.797 ден.

110

Внатрешен пакет - 230V приклучок, 2 x USB-C порта напред и позади, држач за таблет

PKL

12.951 ден.

209

Акустични предни прозорци со SUNSET

PKY

8.267 ден.

133

Lounge Step - текстилни патосници со потпирач за нозете

0TR

5.787 ден.

93

Преклопливо совозачко седиште (не може во комбинација со ел. совозачко седиште)

PKI

5.236 ден.

84

Преклопување на наслонот на задната клупа од багажникот

UK3

5.144 ден.

83

Virtual pedal - електрично регулирање на петтата врата преку сензор во браникот

PK9

10.379 ден.

167

Адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со " follow to stop" функција

PLG

26.546 ден.

428

Dynamic Chassis Control - Адаптивна шасија со Driving Mode Select

PFC

48.590 ден.

784

Алармен уред со KESSY Full Advance - централно заклучување/ отклучување без клуч на сите врати

PK7

18.279 ден.

295

SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента

PWB

32.057 ден.

517

SIDE ASSIST + LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента

PWC

62.093 ден.

1.001

SIDE ASSIST + LANE ASSIST - асистент за одржување и активно прилагодување на коловозна лента (со Emergency Assist
за DSG) (мора во комбинација со PLG 9S0)

PWF

71.002 ден.

1.145

TRAVEL ASSIST (асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лента / адаптивен темпомат до брзина од
210 km/h со "follow to stop" функција / Virtual Cockpit) (со Emergency Assist за DSG) (мора во комбинација со RND)

PWG

66.593 ден.

1.074

Безбедност

Подготовка за детско седиште ISOFIX на совозачкото седиште

3G2

2.572 ден.

41

Crew Protect Assistant - превентивен систем за заштита на предните патници при судар (мора во комбинација со PE2)

7W2

9.093 ден.

147

PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање со MANOEUVRE Assist функција

PPA

19.381 ден.

313

AREA VIEW 360° камери за паркирање

KA6

27.188 ден.

439

TRAILER ASSIST + AREA VIEW 360° камери + сензори за паркирање напред и позади (мора во комбинација со PB1 PWB)

PPB

43.630 ден.

704

TRAILER ASSIST + AREA VIEW 360° камери + PARK ASSIST (мора во комбинација со PB1 PWB)

PPC

63.011 ден.

1.016

Driver Alert Sytem - систем за предупредување на замор на возачот

EM1

2.480 ден.

40

Странични воздушни перничиња позади

PE2

18.095 ден.

292

Заштита под моторот од лоши патишта

PF0

2.388 ден.

39

3D Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" екран, 64 GB меморија, Voice Control, WLAN, Web радио

RNF

52.724 ден.

850

CANTON sound system (11 звучници, 610 W, дигитален еквилајзер, subwoofer) (само заедно со PK8)

RA3

55.204 ден.

890

230 V приклучок со х 2 USB-C приклучоци позади

RA6

11.482 ден.

185

Самозатемнувачки централен ретровизор со дополнителен USB-C приклучок (мора во комбинација со PNC)

4L5

2.939 ден.

47

Comfort telephony - безжична надворешна антена и безжично полнење

PT1

16.993 ден.

274

Virtual Cockpit - виртуелна инструментална табла

9S0

25.076 ден.

404

Функционалност

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

Дополнителна опрема SUPERB SCOUT:

код

SCOUT

Алуминиумски фелни и пневматици
Алуминиумски фелни – BRAGA Anthracite - 8 х 18 со пневматици 235/45 R18

C3G

Црвена Velvet Red / Црна Crystal Black Ексклузивна Металик Боја

FLT

33.526 ден.

541

Бела Candy White / Сина Energy Blue / Сива Steel Grey Акрилна Боја

CHR

0 ден.

0

Металик Боја

MET

10.540 ден.

170

Фелни:

S

Off-Road програма на возење

18” Aлуминиумски фелни Braga Anthracite

Достапни бои:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бела Candy White акрилна
Сина Energy Blue акрилна
Сива Steel Grey акрилна
Сива Quartz Grey металик
Црвена Velvet Red металик
Сина Lava Blue металик
Кафена Magnetic Brown металик
Црна Magic Black металик
Зелена Emerald Green металик
Сива Business Grey металик
Бела Moon White металик
Црна Crystal Black металик
Сина Race Blue металик
Сребрена Brilliant Silver металик
Портокалова Tangerine Orange бисерна
металик

Погон на сите тркала

Scout ентериер

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.
Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.

Дата на издавање: 01.03.2021

