
SUPERB SCOUT MY2023

> SCOUT

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

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

SMART LINK конекција за телефон (безжично за Apple)

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

SUNSET – длабоко затемните задни стакла

Ценовник

2.0 TSI 4x4  (206 kW / 280 HP) - EU6 DSG7 3V5SWZ23
47.820 €
2.964.840 ден

2.0 TDI EVO 4x4  (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 3V5S9Z23
47.960 €
2.973.520 ден

Мотор Менувач Модел код

Сериска опрема

Ексклузивен SCOUT штофен ентериер

Алуминиумски педали

Електрична регулација на возачкото седиште со меморија и 
електрична лумбална регулација, совозачкото мануелно

Хромирани лајсни околу страничните прозори

Сребрени кровни шини

SCOUT емблеми на предните крила

SCOUT Ash дрвен декор со лого

18” Алуминиумски тркала BRAGA

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

Интелигентен асистент за долги светла

Светлосен асистент со сензор за дожд

Миење на предните светла под притисок

Греени прскалки на преден ветробран

Електрични стакла на сите врати

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

Централен преден наслон

Темпомат со ограничувач на брзина

CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско
регулирање на температурата

Virtual Cockpit – дигитална инструмент табла

Греење на предни седишта

Амбиентално LED осветлување во ентериерот

Електрична регулација на петтата врата

Текстилни патосници

Челично резервно тркало

> Робустна интерпретација на луксузот

SUPERB SCOUT

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: 01.01.2023



Дополнителна опрема : SCOUTкод

Надворешност и Ентериер
Греење на предни седишта и задни седишта 4A4 15.800 ден. 255 

Дополнително електрично загревање на кабината (важи само за дизел мотори) 7E6 10.218 ден. 165 

Електричен, панорамски сончев кров за Combi изведба PH0 77.579 ден. 1.251 

Електрично  греење на предното ветробранско стакло PKV 17.881 ден. 288 

Електрично прилагодливи возачко и совозачко седиште со лумбална подршка, возачкото со меморија PB1 29.139 ден. 470 

Електрично прилагодливи возачко и совозачко седиште со лумбална подршка и мемориска функција PB4 33.681 ден. 543 

Ентериер - Кожа / Алкантара PL6 93.284 ден. 1.505 

Држач за мултимедиа IA1 1.608 ден. 26 

Sleep пакет - содржи потпирачи за глава на задните седишта и прекривка (мора во комбинација со PL1 PKL) 3Q7 6.906 ден. 111 

Трокрак спортски мултифункционален кожен управувач со греење (со педали за менување брзини за DSG) PLQ 7.474 ден. 121 

Црн Пакет на надворешни декоративни елементи (предна решетка / лајсна на браникот измеѓу светлата за магла / лајсни 
околу страничните прозори / капаци на ретровизори / кровни шини (за Combi) / лајсна и натпис на петтата врата) PBL 14.475 ден. 233 

Подготовка за кука за влечење 1D7 11.637 ден. 188 

Kука за влечење, преклоплива PK0 56.292 ден. 908 

Dark Brushed декоративни инсерти во ентериерот 5MQ 0 ден. 0 

Внатрешен пакет - 230V приклучок, 2 x USB-C порта напред и позади, држач за таблет (мора во комбинација со 4KF) PKL 14.002 ден. 226 

Акустични предни прозорци со SUNSET PKY 8.988 ден. 145 

Преклопување на наслонот на задната клупа од багажникот UK3 5.582 ден. 90 

Virtual pedal - електрично регулирање на петтата врата преку сензор во браникот PK9 11.164 ден. 180 

Безбедност
Адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со " follow to stop" функција PLG 28.761 ден. 464 

Dynamic Chassis Control - Адаптивна шасија со Driving Mode Select PFC 52.697 ден. 850 

Алармен уред со KESSY Full Advance - централно заклучување/ отклучување без клуч на сите врати PK7 19.679 ден. 317 

LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента PWA 32.451 ден. 523 

SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента PWB 34.721 ден. 560 

SIDE ASSIST + LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента PWC 67.172 ден. 1.083 

SIDE ASSIST + LANE ASSIST - асистент за одржување и активно прилагодување на коловозна лента (со Emergency Assist 
за DSG) (мора во комбинација со PLG) PWF 76.822 ден. 1.239 

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 63.672 ден. 1.027 

Подготовка за детско седиште ISOFIX на совозачкото седиште 3G2 2.838 ден. 46 

Crew Protect Assistant - превентивен систем за заштита на предните патници при судар (мора во комбинација со PE2) 7W2 9.839 ден. 159 

Активно мерење на притисокот во гумите 7K3 7.853 ден. 127 

PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање со MANOEUVRE Assist функција 7X5 20.908 ден. 337 

AREA VIEW 360° камери за паркирање KA6 29.423 ден. 475 

TRAILER ASSIST + сензори за паркирање напред и позади (мора во комбинација со PK1 PB0 PWB KA6) 8A8 17.786 ден. 287 

TRAILER ASSIST + PARK ASSIST (мора во комбинација со PK1 PB0 PWB KA6) 8A9 38.695 ден. 624 

Driver Alert Sytem - систем за предупредување на замор на возачот EM1 2.649 ден. 43 

Странични воздушни перничиња позади PE2 19.584 ден. 316 

Заштита под моторот од лоши патишта PF0 2.554 ден. 41 

Функционалност

3D Навигациски систем COLUMBUS со 9.2" екран, 64 GB меморија, Voice Control, WLAN, Web радио RNF 57.144 ден. 922 

CANTON sound system (11 звучници, 610 W, дигитален еквилајзер, subwoofer) (само заедно со PK8) RA3 59.698 ден. 963 

230 V приклучок со х 2 USB-C приклучоци позади RA6 12.394 ден. 200 

Самозатемнувачки централен ретровизор со дополнителен USB-C приклучок (мора во комбинација со PNC) 4L5 3.217 ден. 52 

Comfort telephony - преграда за безжично полнење PT1 18.354 ден. 296 

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: 01.01.2023



Достапни бои:

• Сина Energy Blue акрилна
• Сива Steel Grey акрилна
• Сива Graphite Grey металик
• Црвена Velvet Red металик
• Сина Lava Blue металик
• Црна Magic Black металик
• Бела Moon White металик
• Сина Race Blue металик
• Сребрена Brilliant Silver металик
• Портокалова Tangerine Orange бисерна

металик

Фелни:

Scout ентериер

Алуминиумски фелни и пневматици

Алуминиумски фелни – BRAGA - 8 х 18 со пневматици 235/45 R18 C3G S

Црвена Velvet Red / Портокалова Tangerine Orange бисерна Ексклузивна Металик Боја FLT 33.526 ден. 541 

Сина Energy Blue / Сива Steel Grey Акрилна Боја CHR 0 ден. 0 

Металик Боја MET 10.540 ден. 170 

Погон на сите тркала

Off-Road програма на возење

18” Aлуминиумски фелни Braga

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: 01.01.2023

Дополнителна опрема : SCOUTкод
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