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Lifestyle-farmarin kolmas sukupolvi - 
uusi ŠKODA OCTAVIA SCOUT  
 

› Uuden sukupolven OCTAVIA myös offroad-henkisenä SCOUT-malliversiona 

› Monikäyttöisessä lifestyle-farmarissa jykevä ilme ja 15 millimetriä suurempi maavara  

 

Mladá Boleslav 10. kesäkuuta 2020. Uuden sukupolven ŠKODA Octavian mallistoon sisältyy 

myös OCTAVIA SCOUT. Yksityiskohdiltaan jykevän, suurempimaavaraisen ja offroad-henkisen 

Combi-farmarimallin suosio sai alkunsa jo vuonna 2007. Nyt suosio jatkuu Škodan suosituimman 

automallin neljännen sukupolven myötä. Monikäyttöinen lifestyle-farmari on muuttunut 

muotoilultaan entistä vahvemmin tunteisiin vetoavaksi ja entistäkin tilavammaksi.  

 

Koko perheen kesälomamatka, viikonlopun suuret ruokaostokset tai matka maastopyöräilemään 

maalle polkupyörä tavaratilassa: uusi ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT soveltuu erinomaisesti 

monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Vakiovarusteinen huonon tien paketti käsittää auton pohjasuojat ja 

15 millimetriä suuremman maavaran, joten OCTAVIA SCOUT selviytyy myös hieman haastavam-

mastakin ajo-olosuhteista. OCTAVIA SCOUT on hyvä valinta myös asuntovaunun, hevostenkulje-

tusperävaunun tai venetrailerin vetämiseen. Jos autoon valitaan 2.0 TDI -dieselmoottori teholtaan 

147 kW (200 hv), suurin sallittu perävaunumassa on 2000 kg.  

 

Tilava ja monipuolinen OCTAVIA-malliversio 

Uuden Octavian muiden mallien tapaan SCOUT on sisältä entistäkin tilavampi. Ulkomitat ovat kas-

vaneet maltillisesti: SCOUT on nyt 4703 millimetriä pitkä (+16 mm) ja 1829 millimetriä leveä (+15 

mm). Autokokoluokkansa suurin tavaratila on kasvanut 30 litralla 640 litraan. SCOUT-varustelussa 

on vakiona innovatiiviset Matrix LED -ajovalot, jotka Octavia-malleihin ovat nyt saatavissa ensim-

mäistä kertaa.  

 

Tehokkaat ja taloudelliset TDI- ja TSI-moottorit 

Uuden EVO-sukupolven 2.0 TDI -dieselmoottorin teho on 147 kW (200 hv) ja suurin vääntö 

400 Nm. Tämä Octavia-historian tehokkain dieselmoottori esitellään nyt OCTAVIA Scoutissa. Muut 

moottorivaihtoehdot ovat 2.0 TSI bensiini teholtaan 140 kW (190 hv) sekä 2.0 TDI diesel teholtaan 

110 kW (150 hv). Näiden kolmen moottorin yhteydessä autossa on aina neliveto ja 7-vaihteinen 

DSG-vaihteisto. 

 

Vahvailmeinen ulkonäkö SCOUT-tyylisin yksityiskohdin 

Muista OCTAVIA-malleista erottuvat etu- ja takapuskuri, keulan ja perän pohjasuojukset sekä pyö-

ränkoteloaukkojen, sivuhelmojen ja ovien alaosien mustat verhousosat suojaavat OCTAVIA Scou-

tin koria ja korostavat vahvaa kokonaisilmettä. Vakiovarustukseen sisältyvät 18-tuumaiset hopean-

väriset Braga-kevytmetallivanteet, joiden vaihtoehtona saatavilla ovat vastaavat vanteet antrasiitin-

värisinä, tai 19-tuumaiset Manaslu-kevytmetallivanteet, joiden värinä antrasiitti. Keulan ja perän dif-

fuusorit, kattokaiteet ja ikkunoiden kehykset ovat hopeanväriset, kuten myös sähkösäätöisten ja -

lämmityksellisten koria vasten kääntyvien ulkopeilien kotelot. Ulkopeilit ovat automaattisesti him-

mentyvät. OCTAVIA Scoutin vakiovarustukseen kuuluvat myös LED-sumuvalot ja etulokasuojien 

SCOUT-logot. 
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Uudistettujen sisätilojen SCOUT-ilme 

Neljännen sukupolven ŠKODA Octavian uudet sisätilaratkaisut on toteutettu myös SCOUT-mal-

lissa, ja niiden ansiosta tilat ovat entistäkin väljemmät ja helppokäyttöisemmät. Uudenlainen koje-

lauta on modulaarinen ja monitasoinen, ja sitä hallitsee keskellä vapaasti seisova 10-tuumainen 

keskusnäyttö. Keskikonsolia koristavat kromiyksityiskohdat. Myös uusissa oviverhouksissa ja 

ovenkahvoissa on kromikoristeet. Kojelaudan SCOUT-tyyliset koristelistat, ThermoFlux-kankaalla 

verhoillut istuimet ja etuistuimien selkänojien SCOUT-logot ovat sisätilan tyylikkäitä erityispiirteitä. 

OCTAVIA Scoutin poljinpinnat ovat metalliset. Istuimien, ohjauspyörän, kyynärnojien ja kojelaudan 

verhoiluissa on kontrastina ruskeat koristesaumat.  

 

Täysin uusi OCTAVIA SCOUT esitellään heinäkuun alussa, jolloin myös julkaistaan yksityiskoh-

taista tietoa siitä sekä OCTAVIA-malliston muista uutuuksista.  

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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skoda-storyboard.com  
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Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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ŠKODA AUTO 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ ja KODIAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja. 

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja 
Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

› Työllistää yli 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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