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Wyobraź sobie samochód, w którym piękno jest jednocześnie funkcjonalne, 

a styl pozostaje w doskonałej harmonii z przestronnością. Wyobraź sobie, 

że masz miejsce na wszystko, tylko nie na kompromis. Nam udało się 

urzeczywistnić tę wizję. Taka właśnie jest Nowa ŠKODA Superb. 

Wzbudza zachwyt, bo ukształtował ją nowy, bardziej emocjonalny 

design. Stwarza niewiarygodną, kosmiczną wręcz przestrzeń zarówno 

dla zaspokojenia potrzeby komfortu, jak i dla rosnących ambicji, a przy 

tym doskonale sprawdzi się w roli samochodu rodzinnego i biznesowego. 

A skoro jest to ŠKODA, to zgodnie z filozofią Simply Clever znajdziesz w niej 

połączenie wygody z elegancją. 

Nowa ŠKODA Superb jest najlepszym podsumowaniem 120 lat naszej 

historii, poczas której zawsze wybiegaliśmy myślą w przyszłość. Czerpiemy 

inspirację wprost ze źródła motoryzacji – z pierwszych fascynacji czystą 

przyjemnością jazdy – i kierujemy się wciąż naprzód, najbardziej przydatne 

doświadczenia z przebytej drogi wykorzystując w planowaniu i osiąganiu 

całkowicie nowych celów.

Tym właśnie jest filozofia Simply Clever. Tym jest ŠKODA.

SAMOCHÓD, KTÓRY W PEŁNI ZASŁUŻYŁ  
NA SWOJĄ NAZWĘ



Jozef Kabaň, Główny Projektant, w kilku słowach odsłania źródła 

nowego, emocjonalnego designu ŠKODY Superb oraz to, jak udało się 

w nim zrównoważyć przykuwającą uwagę estetykę z typową dla ŠKODY 

funkcjonalnością.

Superb, jako nasza flagowa limuzyna, przeciera nowe szlaki w rozwoju 

ŠKODY. Tworząc go, sięgnęliśmy głęboko w naszą historię, przyglądając się 

modelom, których design był równie pionierski w swoim czasie.

Doprowadziło to do narodzin nowego języka projektowania złożonego 

z ostrych, precyzyjnych linii, które sprawiają, że samochód jest jednocześnie 

dynamiczny i wymowny. Nie byłby jednak ŠKODĄ, gdyby nie był również 

funkcjonalny. Zwiększyliśmy zatem wymiary wewnętrzne, aby utworzyć 

nadzwyczajną przestrzeń dla komfortowego wnętrza wyposażonego 

w jeszcze większą liczbę przemyślanych rozwiązań.

Mam nadzieję, że jazda ŠKODĄ Superb będzie równie przyjemna, co jej 

projektowanie.

WYBIEGAJĄC MYŚLĄ W PRZYSZŁOŚĆ
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NIEZIEMSKI STYL

STYLISTYKA
NADWOZIA
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Z interakcji pomiędzy wypukłymi i wklęsłymi formami w tylnej części nadwozia rodzi się uderzająca gra światłocieni. A gdy mowa 
o świetle, warto wspomnieć, że dzięki połączeniu technologii LED z krystalicznymi elementami charakterystycznych świateł tylnych 
uformowanych na wzór litery C uzyskano efekt czystej elegancji.

STYLISTYKA 
NADWOZIA
Superb swoim stylem przyciąga z daleka i fascynuje z bliska. 

Charakterystyczny zarys krzywizn i dynamiczne linie nadwozia znakomicie 

unaoczniają to, jak piękno całej bryły odbija się w jej ekscytujących 

detalach. W efekcie powstało porywające połączenie precyzji z wizją.

Perfekcyjnie wyważone proporcje, duże powierzchnie 
szyb bocznych oraz reflektory przednie płynnie 
przechodzące w boczne linie podkreślają dynamiczną 
linię auta i wyrazistość modelu.

Ostre linie maski są idealnie dopełnione konturami reflektorów i równie 
sugestywnych przednich lamp przeciwmgłowych, których projekt to 
swoisty hołd oddany czeskiej tradycji artystycznej obróbki szkła.



Swój subtelnie usportowiony wygląd Superb zawdzięcza foremnym, zaostrzonym konturom 
lusterek bocznych zintegrowanych z kierunkowskazami, których wielkość sprawia, że doskonale 
pełnią również swoje podstawowe funkcje.

Stylistykę nadwozia podkreśla dekoracyjna listwa progowa z napisem „Superb” – wyraźny 
symbol połączenia formy z funkcjonalnością.

Nowoczesne i eleganckie elektrycznie sterowane panoramiczne okno 
dachowe otwiera całkowicie nowe widoki i powiększa wizualnie wnętrze.
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W ŠKODZIE Superb trzeciej generacji dostępne są trzy warianty 
reflektorów przednich i dwa warianty zintegrowanych świateł 
tylnych, a każdy z nich stanowi unikalne połączenie technologii 
i stylu. Stylistyka reflektorów dostępnych w najwyższych wersjach 
wyposażenia gwarantuje pełne spektrum niezwykłych wrażeń.

W reflektorach biksenonowych pod zachwycająco 
precyzyjnymi geometrycznymi formami kryje się 
najnowocześniejsza technologia (w tym Smart Light 
Assist).

Elementy krystaliczne pojawiają się również w zintegrowanych 
lampach tylnych dostępnych w dwóch wariantach. Również tutaj 
światła cofania i kierunkowskazy, a także elementy LED świateł 
przeciwmgłowych ukryte są pod postacią swoistych „kamieni 
szlachetnych”, nadając dodatkową wyrazistość oświetleniu 
ŠKODY Superb.

STYLISTYKA 
ŚWIATEŁ
Światło, rozświetlając ciemność, jednocześnie wskazuje kierunek oraz inspiruje. Czerpiąc 

z kryształowych form charakterystycznych dla czeskiej tradycji artystycznej obróbki 

szkła, stworzyliśmy imponujące i przenikliwie piękne reflektory Nowej ŠKODY Superb.



PODRÓŻ W PRZESTRZENI

PROJEKT
WNĘTRZA
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Poczuj wyjątkową wygodę dzięki bezkonkurencyjnej 
przestrzeni, jaką oferuje ŠKODA Superb. Załóż swobodnie 
nogę na nogę, wyreguluj oświetlenie wnętrza i ciesz się 
niezwykłą atmosferą w trakcie jazdy.

Oświetlenie wnętrza w kolorze białym.

Wybierz swój ulubiony kolor oświetlenia lub wypełnij każdy dzień inną barwą. Oświetlenie wnętrza oferuje dziesięć 
zachwycających wariantów kolorystycznych.

Oświetlenie wnętrza w kolorze zielonym.

OŚWIETLENIE 
WNĘTRZA
Podyktowany komfortem system oświetlenia wnętrza samochodu sprawia, że staje 

się ono jeszcze łagodniejsze, bardziej przytulne i harmonijne, co zapewnia idealny 

nastrój w każdej podróży.



SIMPLY
CLEVER 

INNOWACJA STWORZONA DLA CIEBIE

23



25

Schowek ukryty w desce rozdzielczej po stronie pasażera posiada funkcję 
chłodzenia, która działa, gdy włączona jest klimatyzacja.

SCHOWKI
Wszystko powinno mieć swoje miejsce, także w samochodzie. Nowy Superb oferuje 

wiele schowków, kieszeni i uchwytów, które pomogą zachować ład w eleganckim 

wnętrzu, a jednocześnie sprawią, że wszystko pozostanie na swoim miejscu.

Przedni podłokietnik kryje w sobie schowek Jumbo Box. Możesz w nim schować urządzenia elektroniczne lub nawet 
schładzać przekąski.

Przestronne schowki w drzwiach przednich i tylnych pomieszczą butelki 
o pojemności 1,5 litra. 

W schowkach przednich i tylnych drzwi 
można wygodnie schować kamizelkę 
odblaskową, aby zawsze mieć ją pod ręką.

Pasażerowie korzystający z tylnej kanapy z pewnością 
docenią funkcjonalność uchwytów na napoje w podłokietniku.
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Nad lusterkiem wstecznym znajduje się schowek na okulary 
przeciwsłoneczne – umiejscowiony tak, aby zarówno kierowca, jak 
i pasażer mieli do niego łatwy dostęp.

Dywaniki Lounge Step z podnóżkiem 
sprawiają, że długie podróże są jeszcze 
bardziej komfortowe.

Wewnątrz drzwi przednich kierowcy i pasażera znajdują się schowki na oryginalne parasole ŠKODY Superb. Schowki zaprojektowano 
w taki sposób, by woda z parasoli była odprowadzana na zewnątrz auta.

Po złożeniu podłokietnika w oparciu tylnej kanapy z łatwością umieścisz w samochodzie specjalnie zaprojektowane torby na narty czy deski 
snowboardowe.
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Sterowaną elektronicznie pokrywę bagażnika można otwierać i zamykać 
bez konieczności jej dotykania, co przydaje się szczególnie w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. W zależności od potrzeb możesz również wyregulować 
wysokość, do której otwiera się pokrywa bagażnika.

Jak otworzyć bagażnik, gdy ręce są zajęte? Wystarczy przesunąć stopą 
pod zderzakiem, a pokrywa otworzy się sama. Rozwiązanie to pozwala 
na bezdotykowe otwieranie bagażnika. Funkcja ta dostępna jest 
wyłącznie w wariancie z elektronicznie sterowaną pokrywą bagażnika 
i bezkluczykowym systemem obsługi samochodu (KESSY). Składane haczyki po bokach 

przestrzeni bagażowej ułatwiają 
b e z p i e c z n e  p r z e w o ż e n i e 
zakupów. 

BAGAŻNIK
Bagażnik o rekordowej pojemności 625 litrów, która rośnie do 1760 litrów po złożeniu tylnej 

kanapy, czyni z Nowej ŠKODY Superb niezwykle pakowny samochód. Warto przyjrzeć się 

temu bagażnikowi z bliska. To coś więcej niż sama przestrzeń. To rekordowa praktyczność.

Plastikowe listwy mocowane za pomocą rzepów do podłogi bagażnika to 
doskonałe rozwiązanie zapobiegające niepożądanemu przemieszczaniu się 
bagażu. Gdy nie są w użyciu, można je umieścić w specjalnych schowkach 
w nadkolach.

Zestaw siatek podnosi elastyczność wykorzystania przedziału bagażnika 
i doskonale zabezpiecza przewożone przedmioty. W zestawie znajdują się 
jedna pozioma i dwie pionowe siatki. Dodatkową siatkę można rozpiąć pod 
górną półką bagażnika.

Hak holowniczy składa się za pomocą 
dźwigni w bagażniku. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nie musisz za każdym 
razem zakładać i demontować haka, 
a jego obsługa zajmie zaledwie kilka 
sekund.

Po lewej stronie komory bagażnika może znajdować 
się praktyczna wyciągana latarka LED, która jest 
automatycznie ładowana podczas pracy silnika.
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Praktyczny schowek pod roletą w bagażniku może służyć do 
bezpiecznego przechowywania przedmiotów, których nie 
chcemy przewozić bezpośrednio w bagażniku.

Bagażnik może poszczycić się wyjątkowymi parametrami. W nadwoziu kombi (na zdjęciu) oferuje on 660 litrów pojemności, 
którą można zwiększyć do 1950 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy. Wersja sedan również posiada imponującą pojemność 
625/1760 litrów. Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej zwija się do pozycji środkowej po otwarciu elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, 

co zapewnia bardzo wygodny dostęp do bagażu. Unikalne samopoziomujące zawieszenie (Nivomat) w nadwoziu kombi zapewnia 
utrzymanie stałego prześwitu nawet przy pełnym obciążeniu.

Schowek w podłodze bagażnika w nadwoziu kombi sprawia, że 
spód przestrzeni bagażowej znajduje się na tej samej wysokości 
co krawędź załadunkowa, umożliwiając łatwiejsze wkładanie 
i wyjmowanie bagażu. Ponadto pod podłogą powstaje dodatkowe 
dyskretne miejsce do przechowywania niewielkich przedmiotów. 



TECHNO-
 LOGIA

KLASA PREMIUM NAPĘDZANA TECHNOLOGIĄ
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MULTIMEDIA
W Nowej ŠKODZIE Superb możesz się z łatwością komunikować, możesz pracować i oddawać się 

rozrywce. Nowa generacja systemów audio i nawigacji doskonale integruje się z urządzeniami 

mobilnymi, dając kierowcy oraz pasażerom natychmiastowy dostęp do funkcji przydatnych 

podczas podróży.

System nawigacji  Columbus (na zdjęciu) 
i Amundsen oraz radio BOLERO sterowane są 
za pomocą wygodnego ekranu dotykowego 
o przekątnej 8 cali. Urządzenia oferują liczne 
funkcje, w tym łącze Bluetooth i funkcję 
SmartLink. Doskonałą jakość dźwięku zapewniają 
cztery głośniki z przodu i cztery z tyłu pojazdu.

Aplikacja Media Command umożliwia bezprzewodowe sterowanie funkcjami 
multimedialnymi samochodu z tabletu lub smarfona za pomocą Wi-Fi. 
Funkcja dostępna wyłącznie w wariancie z systemem nawigacji Columbus.

Znajdujący się przed drążkiem zmiany biegów schowek Phone Box 
wzmacnia sygnał Twojego urządzenia mobilnego, a równocześnie 
zapewnia bezprzewodowe ładowanie telefonu podczas jazdy.

* Informacje dotyczące warunków korzystania oraz kompatybilności funkcji SmartGate i SmartLink dostępne są na naszej stronie internetowej.

System SmartGate umożliwia połączenie smartfona z samochodem w celu przesyłu 
danych dotyczących jazdy, takich jak zużycie paliwa, osiągi lub informacje serwisowe. 
Dzięki funkcji SmartGate oraz współpracującym z nią aplikacjom możesz wykorzystać 
ponad 40 parametrów – np. prędkość auta, informacje z komputera pokładowego, wskaźnik 
przeciążeń*.

Czy słuchasz muzyki, czy audiobooków, ciesz 
się doskonałą jakością dźwięku gwarantowaną 
przez system nagłośnienia Canton z dwunastoma 
głośnikami, głośnikiem środkowym i subwooferem 
w bagażniku.

Funkcja SmartLink  zapewnia idealną współpracę 
między samochodem i smartfonem. Dzięki niej 
możesz korzystać z możliwości Twojego smartfona 
za pośrednictwem ekranu radioodtwarzacza lub 
nawigacji – np. słuchając muzyki czy używając 
kompatybilnych aplikacji.

Uchwyt multimedialny pozwala na bezpieczne zamocowanie urządzenia 
przenośnego do tylnego podłokietnika lub przedniego zagłówka. 
Samochód wyposażony w nawigację Columbus może posiadać gniazdo na 
kartę SIM z możliwością obsługi szybkiego Internetu LTE. We wnętrzu auta 
może się również znaleźć gniazdo 230 V, a także dodatkowy port USB dla 
pasażerów podróżujących na tylnej kanapie. 
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Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci 
pozwala zapisać do trzech różnych ustawień siedzenia 
i lusterek bocznych.

Lampki oświetlające przestrzeń wokół samochodu umieszczono na lusterkach 
zewnętrznych oraz w dolnej części przednich i tylnych drzwi. Dzięki nim na przykład 
nie wejdziesz w kałużę, wysiadając z auta w ciemności.

Lusterka boczne składają się automatycznie 
po zamknięciu samochodu, co docenisz 
s z c z e g ó l n i e  p o d c z a s  p a r k o w a n i a 
w zatłoczonych centrach miast. Lusterka 
mogą s ię również au tomat yc znie 
przyciemniać i być wyposażone w funkcję 
pamięci.

KOMFORT
W wypełnionej po brzegi przemyślanymi rozwiązaniami przestrzeni Nowej 

ŠKODY Superb doświadczysz najwyższego komfortu, bez względu na to, 

czy podróż będzie długa, czy krótka, w celach biznesowych czy dla rozrywki.

Wersje z bezkluczykowym systemem obsługi samochodu 
(KESSY) wyposażone są w przycisk na kolumnie kierownicy 
umożliwiający uruchamianie i wyłączanie silnika bez konieczności 
użycia kluczyka.

3-strefowa klimatyzacja Climatronic pozwala na ustawienie 
różnych temperatur dla kierowcy, pasażera oraz pasażerów 
podróżujących na tylnej kanapie. Układ wyposażony jest 
również w czujnik wilgotności powietrza, co znacznie 
ogranicza parowanie szyby przedniej. 

System multimedialny samochodu oferuje liczne możliwości 
personalizacji, umożliwiając różnym kierowcom dostosowanie 
go do swoich preferencji. Może to być na przykład ustawienie 
trybu jazdy, elektrycznie regulowanego fotela kierowcy, 
ustawienia klimatyzacji Climatronic, radia i systemu 
nawigacji. Samochód wyposażony w wybór profilu jazdy 
(Driving Mode Select) posiada trzy kluczyki, dlatego też 
każdy kierowca w rodzinie może korzystać z własnego. 
Po otwarciu samochodu odpowiednim kluczykiem 
wszystkie funkcje multimedialne zostaną automatycznie 
dostosowane do zapisanych ustawień danego kierowcy.



BEZPIE-
CZEŃ-
STWO

OCHRONA – WSZYSTKO POD KONTROLĄ
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SYSTEMY 
WSPOMAGANIA
Nowa ŠKODA Superb oferuje kierowcom szereg systemów 

wspomagania zapewniających niezrównaną wygodę 

i bezpieczeństwo nawet w najbardziej niespodziewanych 

sytuacjach*.

Wśród innych rozwiązań korzystających 
z kamery wielofunkcyjnej w lusterku 
wstecznym warto wymienić funkcję asystenta 
pasa ruchu Lane Assist zapobiegającą 
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu.

Zaparkujesz z jeszcze większą łatwością dzięki 
opcjonalnej kamerze cofania, która znajduje 
się w klamce pokrywy bagażnika. Jej działanie 
polega na obserwacji przestrzeni z tyłu 
samochodu oraz wyznaczaniu torów jazdy 
względem szerokości pojazdu. Funkcjonalność 
kamery zwiększają zintegrowane spryskiwacze. 

Teraz możesz dłużej korzystać ze świateł drogowych, nie martwiąc się o to, 
że oślepisz kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka. Funkcja Smart Light 
Assist nie tylko przełącza światła pomiędzy poszczególnymi trybami, lecz 
również automatycznie przysłania światła drogowe. Zamiast automatycznego 
wyłączenia świateł drogowych następuje więc zakrycie wycinka strumienia 
światła lub zmniejszenie jego zasięgu, co sprawia, że pełnią funkcję świateł 
mijania.

Funkcja Driver Alert analizuje dane 
uzyskane z układu wspomagania 
k i e ro w n i c y ,  a b y  roz p oz n a ć 
zachowania, które mogą być 
oznaką zmęczenia kierowcy. 
W takim przypadku wyświetlacz 
Maxi DOT ostrzega kierowcę 
i sugeruje przerwę.

Asystent parkowania przy-
daje się, gdy kierowca 
zmuszony jest zmierzyć 
się z wyjątkowo ciasnym 
miejscem postojowym 
– z łatwością znajdu-
je przestrzeń w rzę-
dzie pojazdów zaparko-
wanych równolegle lub 
prostopadle i pomaga 
zaparkować auto. 

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych Travel Assist korzysta z wielofunkcyjnej kamery 
i systemu nawigacji (Amundsen lub Columbus) do rozpoznawania i wyświetlania na wyświetlaczu 
Maxi DOT i ekranie nawigacji niektórych znaków drogowych.

Aktywny tempomat – Adaptive Cruise Control pełni nie tylko funkcję standardowego tempomatu, ale 
również zapewnia zachowanie odpowiedniej odległości od pojazdów jadących z przodu. Funkcja ta 
wykorzystuje urządzenie radarowe zainstalowane w osłonie chłodnicy.

Funkcja wspomagania jazdy w korku Traffic Jam Assist zwiększa komfort jazdy w korkach 
pojazdem wyposażonym w skrzynię biegów DSG. Działając łącznie z funkcją Lane Assistant, 
funkcja utrzymuje samochód na wybranym pasie ruchu przy prędkościach poniżej 60 km/h, a ten, 
wykorzystując aktywny tempomat i automatyczną skrzynię biegów, sam hamuje i przyspiesza 
względem auta przed nami.

Funkcja wykrywania martwego pola Blind Spot Detection wykorzystuje 
zamontowane w tylnym zderzaku czujniki do monitorowania tzw. martwych 
punktów z tyłu i z boku samochodu. Na podstawie odległości i prędkości pojazdów 
w otoczeniu decyduje o tym, czy ostrzec kierowcę.

Funkcja wspomagania wyjazdu z parkingu Rear Traffic Alert, 
wykorzystująca te same czujniki radarowe, pomaga kierowcy 
w bezpiecznym cofaniu z miejsca postojowego w warunkach 
ograniczonej widoczności. Może ona nawet automatycznie 
zatrzymać pojazd w razie wykrycia potencjalnie niebezpiecznej 
sytuacji.

*  Należy pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich technologicznych 
granic i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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PODUSZKI 
BEZPIECZEŃSTWA
Są sytuacje, w których pewność liczy się bardziej niż szczęśliwy los – i właśnie tę pewność daje Ci 

Nowa ŠKODA Superb. W sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, w których nie masz już wpływu na 

rozwój wydarzeń, do akcji wkraczają zabezpieczenia pasywne, takie jak poduszki bezpieczeństwa. 

Poduszka bezpieczeństwa kierowcy zamontowana jest w kierownicy, natomiast 
poduszka pasażera umieszczona została wewnątrz deski rozdzielczej. W razie 
potrzeby, gdy na przednim fotelu przewozimy dziecko w foteliku, można ją wyłączyć.

Poduszka kolanowa znajdująca się w dolnej części kolumny kierownicy 
chroni kolana i golenie kierowcy.

Po uaktywnieniu kurtyny powietrzne tworzą ochronną 
barierę wzdłuż szyb, która chroni pasażerów samochodu 
z przodu i z tyłu przed urazami głowy.

Przednie i tylne poduszki boczne chronią 
miednicę i  klatkę piersiową kierowcy 
i pasażerów w przypadku kolizji bocznej.

TEST 2015



PIĘKNO SKRYWA TEMPERAMENT
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OSIĄGI
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Najwyższym oferowanym modelem jest 2-litrowy silnik benzynowy o imponującej mocy 280 KM i napędzie na cztery koła. 
W ofercie dostępny jest również silnik benzynowy o mocy 150 KM wspomagany przez technologię aktywnego sterowania 
pracą cylindrów ACT (Active Cylinder Management), dzięki której w pewnym zakresie pracy silnika wyłączany jest drugi i trzeci 
cylinder. Rozwiązanie to – zależnie od sposobu jazdy – pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o ponad 0,5 l/100 km. Najmocniejszy 
silnik diesla to 190-konna jednostka o imponujących osiągach. W konfiguracji z manualną skrzynią biegów i napędem na 
przednią oś oferuje ona zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie zaledwie 4,1 l/100 km.

SILNIKI I SKRZYNIE 
BIEGÓW
Już sama stylistyka ŠKODY Superb przyciąga uwagę, lecz gdy zajrzysz pod maskę, Twój puls przyspieszy. Nowa 

generacja silników EU6 zyskała na mocy, pozwalając Ci jednocześnie na niespotykaną dotąd swobodę wyboru spośród 

aż 16 konfiguracji. Wybierz napęd pasujący do Ciebie.

W zależności od wersji silnika samochód może być 
wyposażony w automatyczną, 6- lub 7-biegową skrzynię 
biegów DSG (Direct Shift Gearbox). Najlepszym polecanym 
przez nas połączeniem jest 6-biegowa skrzynia DSG 
i napęd na cztery koła.

Ciesz się wysokimi osiągami samochodu, zachowując maksymalny poziom wygody i bezpieczeństwa. Funkcja 
adaptacyjnego zawieszenia DCC nieustannie analizuje i reaguje na zmieniające się w trakcie jazdy warunki 
(hamowanie, przyspieszanie, skręcanie), dostosowując do nich poszczególne parametry elementów tłumiących 
i układu kierowniczego. W menu systemu multimedialnego kierowca może, stosownie do potrzeb i preferencji, 
wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Normalny, Komfort lub Sport.
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GREEN-
LINE

WYJĄTKOWO PRZEMYŚLANA OSZCZĘDNOŚĆ
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16-calowe stalowe obręcze kół 
Hermes z oponami o niskim   
oporze toczenia dostępne są 
standardowo w wersji wyposaże-
nia Active.

Natomiast w wersjach wyposaże-
nia Ambition i Style w standardzie 
dostępne są 17-calowe obręcze 
kół ze stopów metali lekkich 
Drakon.

Ochrona środowiska nie oznacza obniżenia komfortu. Modele GreenLine oferują taki sam standard, 
jak wszystkie inne wersje ŠKODY Superb. Konkretna stylistyka wnętrza zależy od wybranej wersji 
wyposażenia: Active, Ambition lub Style (pełny opis jest dostępny w katalogu głównym modelu 
Superb). Fotografia przedstawia wnętrze Ambition w wersji czarnej, z materiałową tapicerką 
i jasnym dekorem w kolorze szczotkowanego aluminium.

Doskonałą równowagę proporcji modelu Superb dopełnia obniżone 
zawieszenie, które korzystnie wpływa na właściwości aerodynamiczne 
pojazdu. Ochronę przed bezpośrednim światłem słonecznym oraz większe 
poczucie prywatności zapewniają przyciemniane tylne szyby SunSet.

Ostre linie maski są dopełnione konturami reflektorów.

Znakiem rozpoznawczym modelu GreenLine jest oznaczenie 
umieszczone pod plakietką Superb na pokrywie bagażnika.

GREENLINE
ŠKODA Superb GreenLine o obniżonym poziomie emisji szkodliwych substancji i niższym zużyciu paliwa 

dowodzi, że to, co dobre dla środowiska, jest w ostatecznym rozrachunku również dobre dla Ciebie. 120-konna 

wysokoprężna jednostka 1,6 TDI CR DPF zapewnia niższy poziom emisji spalin bez pogorszenia osiągów.



LAURIN &
KLEMENT
LAURIN &
KLEMENT

KWINTESENCJA STYLU
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3-ramienna wielofunkcyjna wykończona skórą kierownica z elementami chromowanymi 
pozwala na sterowanie radiem i telefonem. Charakterystyczne logo Laurin & Klement 
znaleźć można na gałce dźwigni zmiany biegów. Wyposażenie standardowe samochodu 
obejmuje również nawigację Columbus z funkcją SmartLink, zestaw nagłośnieniowy Canton, 
dekoracyjne oświetlenie wnętrza, zawieszenie adaptacyjne DCC, 3-strefową klimatyzację 
i wiele innych funkcjonalności.

Logo Laurin & Klement na obydwu przednich błotnikach dodatkowo 
przypomina o tym, kto ponad sto lat temu dał początek naszej historii 
w mieście Mladá Boleslav.

Dekoracyjne listwy zdobią progi zarówno przednich, jak i tylnych 
drzwi. Z przodu opatrzone są dodatkowo oryginalnym symbolem 
Laurin & Klement. 

LAURIN & 
KLEMENT
Wersja wyposażenia Laurin & Klement stanowi doskonałe połączenie wysokiego standardu 

i zaawansowanej technologii. Jest uosobieniem piękna, wyjątkowości i pełni komfortu. Dostojnie 

i dosłownie płyniesz nad drogą, choćby dzięki zawieszeniu adaptacyjnemu, które dostosowuje 

parametry pracy podwozia do warunków drogowych i sposobu prowadzenia.

Ekskluzywne wnętrze wykończone jest skórą* w kolorze brązowym lub beżowym z opcją 
wentylowania przednich foteli. Zarówno przednie fotele, jak i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy są 
podgrzewane. Dodatkowo fotel kierowcy oferuje funkcję zapamiętywania ustawień. Całości dopełnia 
dekor w kolorze Piano Black, który zdobi deskę rozdzielczą i panele drzwi.

Atrakcyjność wizualną wersji Laurin & Klement 
można podnieść jeszcze bardziej, decydując się na 
19-calowe obręcze kół Phoenix wykonane ze stopu 
metali lekkich w wersji kolorystycznej antracyt.

Tłoczone logo Laurin & Klement na oparciu fotela to kolejny detal 
podkreślający ekskluzywny charakter wnętrza.

* Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej.
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SPORT-
LINE

JAZDA Z CHARAKTEREM
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Szczegółowe specyfikacje modelu ŠKODA Superb SportLine zawiera poświęcony mu katalog.

W standardzie dostępne są 
18-calowe obręcze kół  ze 
stopów metali lekkich w kolorze 
platynowym.

O p c j o n a l n i e  d o s t ę p n e  s ą 
19-calowe obręcze kół  ze 
stopów metali lekkich w wersji 
kolorystycznej antracyt.

Wnętrze ozdobione jest wstawkami karbonowymi z logo SportLine. Sportowe przednie i tylne siedzenia z tapicerką 
Alcantara® lub wykończone skórą ze srebrnymi przeszyciami zapewniają najwyższy poziom komfortu nawet podczas 
dynamicznej jazdy. W standardzie dostępny jest elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci. Sportowy 
charakter wnętrza podkreślają sportowe pedały w kolorze srebrnym i czarna podsufitka.

Wersja SportLine może być wyposażona w system 
multimedialny, który dostarczy Ci jeszcze więcej 
informacji i rozrywki dzięki funkcji HMI Sport, 
umożliwiającej podgląd temperatury oleju i płynu 
chłodzącego oraz wskaźnik siły odśrodkowej

3-ramienna wielofunkcyjna 
wykończona skórą kierow-
nica w sportowym stylu ze 
srebrnymi pr zesz yciami 
i chromowanymi wstawka-
mi pozwala na sterowanie 
radiem i telefonem.

Nawet wyposażenie praktyczne, jak listwy progowe, charakteryzuje 
sportowy design, który dodaje samochodowi wyjątkowości.

Logo SportLine umieszczone jest na obu przednich nadkolach.

SPORTLINE
ŠKODA Superb SportLine to połączenie konturów nadwozia modelu Superb z detalami nadającymi 

mu dynamiki. Samochód jest wyposażony w sportowe zawieszenie i wyróżniają go m.in. przednie 

światła przeciwmgłowe w czarnej stylistyce, czarny tylny dyfuzor i ozdobna atrapa układu 

wydechowego czy efektowny spojler na pokrywie bagażnika. Sportowy charakter auta podkreślają 

dodatkowo ekskluzywne obręcze kół ze stopu metali lekkich. 
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ABY TWÓJ SUPERB BYŁ NAPRAWDĘ TWÓJ

WERSJE
WYPOSA-
ŻENIA
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Wyposażenie standardowe wersji Ambition 
obejmuje elementy wyposażenia wersji Active 
oraz dodatkowo m.in.: biksenonowe reflektory 
przednie z funkcją adaptacji świateł AFS, ze 
światłami do jazdy dziennej w technologii 
LED, spryskiwacze reflektorów, 2 parasole 
(w schowku drzwi kierowcy i pasażera), 
3-ramienną wielofunkcyjną skórzaną kierownicę 
obsługującą radio i telefon, Bluetooth, obręcze 
kół ze stopu metali lekkich ORION 16“, oparcie 
tylnej kanapy składane od strony bagażnika.

Wnętrze Ambition utrzymane w czarnej kolorystyce 
z dekorem w kolorze szczotkowanego aluminium 
i tapicerką materiałową.

Wnętrze Ambition utrzymane w czarnej kolorystyce z dekorem w kolorze szczotkowanego aluminium i tapicerką materiałową.

Standardowe wyposażenie wersji Active 
obejmuje m.in. 7 poduszek bezpieczeństwa, 
ESP z XDS+, 2-strefową klimatyzację 
automatyczną CLIMATRONIC, radio SWING 
(wejście SD, USB, AUX-in, MP3), czujniki 
parkowania z tyłu, 3-ramienną skórzaną 
kierownicę, światła przeciwmgłowe, 
tempomat, tylne światła wykonane 
w technologii LED, 16-calowe stalowe 
obręcze kół.

Wnętrze Active utrzymane w czarnej kolorystyce z dekorem w kolorze stalowym i tapicerką materiałową.

ACTIVEWERSJA WYPOSAŻENIA AMBITIONWERSJA WYPOSAŻENIA 
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Standardowe wyposażenie wersji Style obejmuje elementy 
wyposażenia wersji Ambition oraz dodatkowo m.in.: radio BOLERO 
(wejście SD, USB, AUX-in, MP3, obsługa głosowa, SmartLink), 
KESSY, czujniki parkowania z tyłu i przodu, elektrycznie sterowany 
fotel kierowcy z pamięcią ustawień, elektrycznie sterowany fotel 
pasażera, podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej 
kanapy, obręcze kół ze stopu metali lekkich STRATOS 7J x 17“.

Standardowe wyposażenie wersji Laurin & Klement 
obejmuje wyposażenie wersji Style oraz dodatkowo 
m.in.: zawieszenie adaptacyjne DCC wraz 
z wyborem profilu jazdy, SMART LIGHT ASSIST 
– maskowanie świateł drogowych, BLIND SPOT 
DETECTION – funkcję monitorowania martwego 
pola w lusterkach, LANE ASSISTANT – asystenta 
pasa ruchu, 3-strefową klimatyzację automatyczną 
CLIMATRONIC, system nawigacji satelitarnej 
Columbus (DVD, 2 wejścia SD, USB, AUX-in, MP3, 
obsługa głosowa, Wi-Fi, dysk twardy), Sound 
System Canton, obręcze kół ze stopu metali 
lekkich PEGASUS 8J x 18“, tapicerkę skórzaną 
LAURIN & KLEMENT, SUNSET.

Wnętrze L&K utrzymane w brązowej kolorystyce 
z dekorem w kolorze Piano Black i tapicerką skórzaną*.

Wnętrze Style utrzymane w beżowej kolorystyce 
z dekorem w kolorze ciemnego szczotkowanego 
aluminium i tapicerką Alcantara®/skórzaną.

Wnętrze L&K utrzymane w czarnej kolorystyce 
z dekorem w kolorze Piano Black i tapicerką skórzaną* 
z wentylowanymi fotelami.

Wnętrze Style utrzymane w czarnej kolorystyce z dekorem w kolorze ciemnego szczotkowanego aluminium i tapicerką skórzaną*. Wnętrze L&K utrzymane w beżowej kolorystyce z dekorem w kolorze Piano Black i tapicerką skórzaną* z wentylowanymi fotelami....lub tapicerką skórzaną* z wentylowanymi fotelami. ...lub tapicerką skórzaną* z wentylowanymi fotelami.

Wnętrze Style utrzymane w czarnej kolorystyce 
z dekorem w kolorze ciemnego szczotkowanego 
aluminium i tapicerką Alcantara®...

Wnętrze L&K utrzymane w beżowej kolorystyce 
z dekorem w kolorze Piano Black i tapicerką skórzaną*...

STYLEWERSJA WYPOSAŻENIA LAURIN & KLEMENTWERSJA WYPOSAŻENIA 

* Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej. * Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej.
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Błękit Pacyfic niemetalizowanyZieleń Jungle metalizowany

Srebrny Brilliant metalizowany

Biel Laser niemetalizowany

Brąz Magnetic metalizowany Szary Business metalizowany

Biel Candy niemetalizowany

Biel Moon metalizowany

Czerwień Corrida niemetalizowany

Beż Capuccino metalizowany Szary Quarz metalizowany Czerń Magic perłowy

Błękit Lava metalizowany

KOLORY

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych 
struktur i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne druku.



Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Zenith 18"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Modus 18"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Phoenix 19"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Helios 17"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Phoenix 19" (antracyt)

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 

Phoenix 19" (czarne polerowane)

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Stratos 17"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Zeus 17"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Sirius 19"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Orion 16"

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Pegasus 18"

Stalowe obręcze kół 16" 

z osłonami Hermes

Obręcze kół ze stopu metali 

lekkich Pegasus 18" (antracyt)

KOŁA
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AKCESORIA
Nowa ŠKODA Superb doskonale wyrazi i podkreśli Twój styl życia, a dzięki przemyślanym 

dodatkom z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODY jeszcze lepiej wpisze się w Twoje potrzeby.
Gumowe dywaniki o wyższej krawędzi 
chronią wnętrze samochodu, natomiast 
wykonane z materiałów wysokiej jakości 
dywaniki materiałowe opatrzone logo 
Superb potęgują wrażenie komfortu 

i przytulności wnętrza.

Zamykany kufer dachowy, który może pomieścić nawet do pięciu par nart albo czterech desek snowboardowych, jest dostępny w kolorze czarnym, 
białym albo srebrnym.

Pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie z pewnością 
docenią funkcjonalność uchwytu multimedialnego, 
który mocuje się do zagłówka fotela przedniego lub do 
podłokietnika tylnego. Wymaga on połączenia z adapterem.

Gumowa osłona tylnego odcinka tunelu środkowego dodatkowo chroni 
tapicerkę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. 
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Ozdobne nakrętki wentyli 
podkreślą styl Twojego 
samochodu w każdym calu.

Zestaw siatek jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem, które chroni bagaże 
i mniejsze przedmioty przewożone w bagażniku przed niekontrolowanym 
przemieszczaniem.

Jeżeli często przewozisz przedmioty, które mogą zabrudzić wnętrze, doskonałym 
rozwiązaniem okaże się plastikowa wykładzina bagażnika o podniesionych 
krawędziach, którą z łatwością można wymontować i wyczyścić. 

Bez względu na to, co przewozisz w bagażniku, tapicerka zachowa czystość 
dzięki gumowej wykładzinie.

Pionowe kratki umożliwiają oddzielenie bagażnika od kabiny auta lub 
rozdzielenie przestrzeni bagażnika na dwie odrębne strefy. 
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Model samochodu

GADŻETY

Okulary przeciwsłoneczne

Spinki do mankietów Długopis

Krawat w kratkę

Podkreślaj swój styl, nawet gdy wysiądziesz ze swojej nowej ŠKODY Superb. 

ŠKODA wyposaży Cię w zestaw modnych i eleganckich dodatków.
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Dane techniczne – Superb

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu czołowego Cx 0,263-0,309 - w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4861-4959

Szerokość (mm) 1864

Podwozie Wysokość (mm) 1458

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2836

Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1578-1586/1566-1574

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów Prześwit (mm) – w zależności od wersji silnika 149/148  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Hamulce tarczowe Wymiary zewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1507/1520

Koła 6.5J x 16"; 7.0J x 17" w zależności od wersji Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 991/980

Opony***** 215/60 R16; 215/55 R17 w zależności od wersji Pojemność bagażnika (maks. l)

– bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 625/1760

Pojemność zbiornika paliwa (I) 66 – z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 41 l

Silniki 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 92/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 132/4000-6200 (132/5 100-6200) 162/4500-6200 206/5600-6500 88/3600-4000 88/3600-4000 110/3500-4000 110/3500-4000 140/3500-4000 140/3500-4000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1500-3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500-4400 350/1700-5600 250/1600-3250 250/1600-3250 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 400/1750-3250

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa, 
LO 95 (95/91**)

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi1)

Prędkość maksymalna (km/h) 208 220 215 232 245 250 206 209 220 (218) 215 237 (235) 230

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,9 8,6 (8,8) 9,0 8,0 (8,1) 7,0 5,8 10,9 (11,0) 11,0 8,8 (8,9) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w ruchu miejskim: ***/**** 6,8/6,9 5,9/6,0-6,1 (6,2/6,3) 6,6/6,6-6,7 –/7,5 (–/7,1) –/7,8 –/8,9 4,7/4,8-4,9 (4,5/4,5-4,6) 4,3 4,7/4,8 (5,2/5,3) 5,5/5,5-5,6 –/4,9 (–/5,4) –/5,9–6,0

– poza miastem: ***/**** 4,4/4,5-4,6 4,2/4,3-4,4 (4,3/4,4-4,5) 4,9/4,9-5,0 –/4,9-5,0 (–/4,9-5,0) –/5,3 –/6,1 3,6/3,7-3,8 (3,7/3,8-3,9) 3,3 3,6/3,7 (4,0/4,1) 3,9/3,9-4,0 –/3,6-3,7 (–/4,0-4,1) –/4,3-4,4

– cykl mieszany: ***/**** 5,3/5,4 4,8/4,9-5,0 (5,0/5,1) 5,4-5,5/5,5-5,6 –/5,9 (–/5,7–5,8) –/6,2 –/7,1 4,0/4,1-4,2 (4,0/4,0-4,1) 3,7 4,0/4,1 (4,4/4,5) 4,5/4,5-4,6 –/4,1 (–/4,5-4,6) –/4,9-5,0

Emisja CO2 (g/km): ***/**** 122-123/125-126 112-113/115-116 (114-115/117-118) 125-126/128-129 –/134-135 (–/129-130) –/142-143 –/159-160 103-105/108-109 (100-103/105-106) 96 105-106/108-109 (115-116/118-119) 116-117/119-120 –/106-107 (–/118-119) –/131-132

Średnica zawracania (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Układ przeniesienia mocy

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre  
sterowane elektrohydraulicznie

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie) 

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG Automatyczna, 6-biegowa DSG Manualna, 6-biegowa 
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG) 

Automatyczna, 6-biegowa DSG

Masa

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca 
o masie 75 kg (kg) 1375 1395 (1425) 1505 1465 (1485) 1505 1615 1465 (1480) 1485 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg) 620 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 620 705 650 (636) 705

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1920 1948 (1982) 2107 2017 (2035) 2080 2220 2011 (2025) 2030 2030 (2045) 2235 2080 (2116) 2245

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 680 690 (710) 750 730 (740) 750 750 730 (740) 740 740 (750) 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

 ( ) Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.

 – Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.

 ACT – Technologia aktywnego zarządzania pracą cylindrów.

  Większość silników wyposażono w system start-stop oraz 

funkcję odzyskiwania energii.

 *  Zgodność z normą emisji EU6 zapewnia system SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), który wtryskuje dodatek AdBlue®, który ogranicza 

zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach. Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l i wystarcza on na pokonanie dystansu 13 000 km. 

Opcja dostępna tylko w przypadku manualnej skrzyni biegów.

 ** Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.

 *** Dotyczy pojazdów z oponami o bardzo niskich oporach toczenia.

 **** Dotyczy pojazdów z oponami o niskich oporach toczenia.

 *****   Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych  

w rozmiarze 215/55 R17. Dodatkowe informacje można uzyskać  

u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.

 1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
85
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Dane techniczne – Superb Kombi
Silniki 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 

Turbodoładowany silnik benzynowy, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa  
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny, 
system wysokociśnieniowego 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 92/5000-6000 110/5000-6000 110/5000-6000 132/4000-6200 (132/5 100-6200) 162/4500-6200 206/5600-6500 88/3600-4000 88/3600-4000 110/3500-4000 110/3500-4000 140/3500-4000 140/3500-4000

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 200/1400-4000 250/1500-3500 250/1500-3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500-4400 350/1700-5600 250/1600-3250 250/1600-3250 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1750-3250 400/1750-3250

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa, 
LO 95 (95/91**)

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Benzyna bezołowiowa,  
LO min. 95

Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Osiągi1)

Prędkość maksymalna (km/h) 206 218 213 230 243 250 204 206 218 (216) 213 235 (233) 228

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 10,0 8,7 (8,9) 9,1 8,1 (8,2) 7,1 5,8 11,0 (11,1) 11,1 8,9 (9,0) 9,1 8,1 (7,8) 7,7

Zużycie paliwa wg 715/2007 (l/100 km)

– w ruchu miejskim: ***/**** 6,8/6,9-7,0 6,1/6,2-6,3 (6,2-6,3/6,3-6,4) 6,7/6,8-6,9 –/7,5-7,6 (–/7,1) –/7,9 –/9,0 4,8/4,9 (4,5/4,5-4,6) 4,4 4,7-4,8/4,8-4,9 (5,3/5,4-5,5) 5,5-5,6/5,6-5,7 –/5,0 (–/5,4) –/6,1

– poza miastem: ***/**** 4,4/4,5-4,6 5,0/5,1-5,2 (4,3-3,3/4,4-4,5) 5,0/5,1-5,2 –/5,0-5,1 (–/5,0) –/5,4 –/6,2 3,7/3,8 (3,7/3,8-3,9) 3,4 3,6-3,7/3,7-3,8 (4,1/4,2-4,3) 3,9-4,0/4,0-4,1 –/3,8 (–/4,1) –/4,5-4,6

– cykl mieszany: ***/**** 5,3/5,4-5,5 5,0/5,1-5,2 (5,0-5,1/5,1-5,2) 5,6/5,7-5,8 –/5,9-6,0 (–/5,8) –/6,3 –/7,2 4,1/4,2 (4,0/4,0-4,1) 3,7 4,0-4,1/4,1-4,2 (4,5/4,6-4,7) 4,5-4,6/4,6-4,7 –/4,2 (–/4,6) –/5,1

Emisja CO2 (g/km): ***/**** 123-124/126-127 116-117/119-120 (116-117/119-120) 129-130/132-133 –/135-136 (–/130-131) –/145-146 –/163-164 105-107/109-110 (103-104/105-107) 97 106-107/109-110 (118-119/121-122) 119-120/120-123 –/109-110 (–/119-120) –/134-135

Średnica zawracania (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Układ przeniesienia mocy

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 4x4 Napędzane koła przednie 4x4

Sprzęgło Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie  

(Podwójne współosiowe, suche, 
sterowane elektrohydraulicznie)

Podwójne współosiowe mokre  
sterowane elektrohydraulicznie

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie)

Sprzęgło napędu 4x4 Jednotarczowe suche,  
sterowane hydraulicznie

(Podwójne współosiowe mokre 
sterowane elektrohydraulicznie) 

Sprzęgło napędu 4x4

Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa  
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Automatyczna, 6-biegowa DSG Automatyczna, 6-biegowa DSG Manualna, 6-biegowa 
(Automatyczna, 7-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG)

Manualna, 6-biegowa Manualna, 6-biegowa
(Automatyczna, 6-biegowa DSG) 

Automatyczna, 6-biegowa DSG

Masa

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca 
o masie 75 kg (kg) 1395 1415 (1445) 1525 1485 (1505) 1525 1635 1485 (1500) 1505 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem 
dodatkowym (kg) 641 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 640 (664) 715 665 715

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1961 1986 (2032) 2135 2060 (2080) 2105 2275 2060 (2065) 2070 2070 (2109) 2265 2115 (2165) 2275

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 690 700 (720) 750 740 (750) 750 750 740 (750) 750 750 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu czołowego Cx 0,275-0,317 - w zależności od wersji silnika Długość (mm) 4856-4959

Szerokość (mm) 1864

Podwozie Wysokość (mm) 1467

Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2836

Zawieszenie tylne Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1578-1586/1566-1574

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów Prześwit (mm) – w zależności od wersji silnika 149/148  

– hamulce kół przednich Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Hamulce tarczowe Wymiary zewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1507/1520

Koła 6.5J x 16"; 7.0J x 17" w zależności od wersji Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 995/1001

Opony***** 215/60 R16; 215/55 R17 w zależności od wersji Pojemność bagażnika (maks. l)

– bez koła zapasowego, podstawowe/ze złożonym oparciem 660/1950

Pojemność zbiornika paliwa (I) 66 – z kołem zapasowym wartości są mniejsze o 41 l

 ( ) Dotyczy automatycznej skrzyni biegów.

 – Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.

 ACT – Technologia aktywnego zarządzania pracą cylindrów.

  Większość silników wyposażono w system start-stop oraz 

funkcję odzyskiwania energii.

 *  Zgodność z normą emisji EU6 zapewnia system SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), który wtryskuje dodatek AdBlue®, który ogranicza 

zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach. Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l i wystarcza on na pokonanie dystansu 13 000 km. 

Opcja dostępna tylko w przypadku manualnej skrzyni biegów.

 ** Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.

 *** Dotyczy pojazdów z oponami o bardzo niskich oporach toczenia.

 **** Dotyczy pojazdów z oponami o niskich oporach toczenia.

 *****   Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych  

w rozmiarze 215/55 R17. Dodatkowe informacje można uzyskać  

u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.

 1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Dealer ŠKODA:

PRZYJEMNA LEKTURA?    WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 
samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 
Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: http://www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/

Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego 
udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych w tym 
prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. 

www.skoda-auto.pl

Pobierz Interaktywny 
Katalog ŠKODY i poznaj 
samochód z każdej strony.

Pobierz aplikację ŠKODA 
Service App, aby otrzymać 
pomoc w podróży.

Pobierz aplikację ŠKODA  
Manual App, aby uzyskać łatwy 
dostęp do wszystkich informacji 
zawartych w instrukcji.


