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РОЗКІШ ОЗНАЧАЄ ВОЛОДІННЯ ТИМ,
ЩО Є НАСПРАВДІ ВАЖЛИВИМ
Розкіш — це не про срібло і золото. Це про пошук і збереження того,
що є насправді важливим. Новий ŠKODA SUPERB — це автомобіль, який
ототожнює істинну розкіш, але не відповідає жодному кліше. Досконалий
дизайн, найсучасніші технології та максимальна практичність — автомобіль,
який втілює в собі все найважливіше для життя.
SUPERB здатний задовольнити найрізноманітніші вимоги щодо оснащення
та оздоблення, адже він може бути представлений в унікальному виконанні,
а саме в ексклюзивному Laurin & Klement, стильному SportLine та новому
сміливому Scout.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.
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ЗАЛИШТЕ ЗАВІСУ
ТАЄМНИЧОСТІ

Дизайн екстер’єру

В новому SUPERB елегантність ідеально поєднується з гармонійністю. Змінена форма
бампера, решітки радіатора та головних фар додають передній частині автомобіля
динамічного та водночас рішучого вигляду. Оновлені протитуманні фари відтепер
є ключовим елементом дизайну, а не лише функціональним компонентом.

СТИЛЬ
І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Маючи впізнаваний
напис ŠKODA у задній
частині, новий SUPERB
із гордістю заявляє
про своє походження.
Елементи на дверцятах
багажного відділення
доповнені хромованою
нак ладкою, яка йде
винятково у комплекті
зі світлодіодними задніми
ліхтарями.
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ЛЮК У ДАХУ
Люк з електроприводом, виконуючи
свою основну функцію, водночас
є елегантним елементом дизайну.

Дизайн екстер’єру

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Ідеально збалансовані пропорції роблять автомобіль надзвичайно
витонченим і граційним. Тоновані задні вікна SunSet не тільки
підкреслюють привабливий зовнішній вигляд моделі, але й сприяють
підвищенню рівня комфорту для пасажирів.
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Дизайн фар

ФАРИ НЕ ПРОСТО
ОСВІТЛЮЮТЬ,
ВОНИ ВИКРИВАЮТЬ

ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Повністю світлодіодні задні ліхтарі оснащені динамічними покажчиками
повороту, які не тільки інформують інших учасників дорожнього руху
про намір водія здійснити поворот, але й додають автомобілю більш
динамічного вигляду. Задні ліхтарі виконані у звичній для автомобілів
ŠKODA формі літери С, але виглядають дещо сучасніше.

Впровадження передових технологій сприяло
покращенню дизайну приладів освітлення SUPERB.
Це перша модель сімейства ŠKODA з матричними
світлодіодними фарами (LED Matrix), які забезпечують
відмінне освітлення ще більшої ділянки дороги попереду
та підвищують рівень безпеки руху.

ГОЛОВНІ ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Отримуючи дані з камери, встановленої на вітровому склі, матричні світлодіодні фари
SUPERB виявляють автомобілі, що рухаються попереду або назустріч. При цьому
відбувається поступове регулювання пучка дальнього світла фар. Завдяки цьому
забезпечується відмінна оглядовість, але без засліплення інших водіїв. Висока
функціональність протитуманних фар пояснюється застосуванням LED-технологій.

ЯКІСТЬ –
ЦЕ СТАНДАРТ
Кожна деталь інтер’єру була ретельно продумана, щоб зробити
будь-яку поїздку максимально комфортною. Насолоджуйтеся відчуттям
розкоші, яке дарують вишуканий декор, оббивка, декоративна строчка
на підлокітниках на дверях, хромовані елементи та світлодіодне
підсвічування, розташоване по периметру салону.

14
Дизайн інтер’єру

ДЕКОРАТИВНІ
ЕЛЕМЕНТИ
Інтер’єр автомобіля
вирізняється високоякіс ними матеріалами
та майстерно виконаним
оздобленням. Особливої
уваги заслуговують
підлокітники і оббивка
з декоративною
строчкою. Хромовані
елементи майже всюди —
на панелі приладів,
дверях, кермі та важелі
перемикання передач.

СВІТЛОДІОДНЕ
ПІДСВІЧУВАННЯ
САЛОНУ
Ви можете самостійно
вибрати улюблений
колір або змінювати
його хоч кожного дня,
адже для світлодіодного
підсвічування перед бачено десять дивовижних
варіантів кольору.
Вибраним кольором
також підсвічуватиметься
віртуальна панель
приладів (Virtual Cockpit)
або кольоровий дисплей
Maxi DOT.
Світлодіодне підсвічування салону з десятьма варіантами кольору

Підсвічування зеленого кольору
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ŠKODA CONNECT :
БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
З УСІМ СВІТОМ

Постійне перебування в онлайн-режимі означає
не тільки безперешкодний доступ до розважальної
та корисної інформації, а й отримання своєчасної
допомоги під час подорожі. ŠKODA Connect — це Ваш
вхід у світ необмежених комунікаційних можливостей.

Зв’язок

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ
Визначайте точне місцеположення
Вашого автомобіля звідки завгодно.
ŠKODA Connect надає на Ваш мобільний
телефон такі дані як адреса, час і дата
паркування автомобіля.

ЗАМИКАННЯ І ВІДМИКАННЯ ЗАМКІВ
Ця функція дозволяє без проблем
замикати і відмикати замки дверей
автомобіля через додаток ŠKODA
Connect, перебуваючи будь-де.
Наприк лад, якщо Ви забули замкнути
автомобіль, Ви можете зробити це
в будь-який момент, скориставшись
мобільним телефоном.

ŠKODA CONNECT*
Додаток ŠKODA Connect надає послуги двох категорій. Інформаційно-розважальна
система Infotainment Online надає дані про трафік тощо у режимі реального часу,
а система Care Connect призначена для надання допомоги, забезпечуючи дистанційний
доступ і контроль автомобіля, а також підтримку за будь-яких екстрених ситуацій.
* Для України доступні не всі можливості додатку. Актуальну інформацію необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.
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ЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ
Можна переглянути дані
щодо типу заправної
станції та відстані,
а також актуальні ціни
на паливо. Вся інформація
відображається в
режимі реального часу.
При цьому здійснюється
автоматичне визначення
й відображення типу
палива, передбаченого
для Вашого автомобіля.

ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СИТУАЦІЮ
НА ДОРОГАХ
Завжди обирайте
найкращий маршрут:
актуальна інформація
допоможе спланувати
будь-яку поїздку. Завдяки
цьому Ви завжди будете
мати інформацію про всі
ситуації на дорогах, такі
як дорожньо-ремонтні
роботи, ДТП і транспортні
затори.

ПОГОДА
Отримуйте
найактуальніші дані
про погодні умови (в місці
поточного перебування,
в потрібному пункті
призначення або
в будь-якому іншому
місці) з деталізованим
прогнозом, вк лючаючи
повідомлення
й попередження
про атмосферні опади.

Зв’язок

SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+ (пакет ŠKODA Connectivity
підтримує MirrorLink®, Apple CarPlay і Android Auto)
водію надається можливість безпечно користуватися
телефоном під час руху. Всі завантажені додатки,
сертифіковані й визнані безпечними для автомобілів,
сумісні з MirrorLink®, Apple CarPlay і Android Auto.
Система SmartLink+ також дозволяє пересилати
автомобільні дані на смартфон, щоб отримати доступ
до цікавих даних про рух, таких як економічність руху,
динаміка руху чи сервісна інформація. (Відвідайте наш
веб-сайт для отримання інформації щодо термінології
та сумісності системи SmartLink+.)
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МІСЦЯ ВИСТАЧИТЬ
ДЛЯ ВСЬОГО

Simply Clever

У SUPERB Ви знайдете безліч відділень, кишень
і тримачів, які сприяють охайності салону та дозволяють
нічого не загубити, не зламати та не розлити.

JUMBO BOX
Містке речове відділення Jumbo Box встановлене в корпусі переднього підлокітника.
Його можна використовувати для безпечного зберігання електронних пристроїв або
охолодження й підтримання свіжості легких закусок. На центральній консолі може
бути передбачений подвійний тримач для напоїв із функцією Easy Open.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РУКАВИЧОК
Розташоване перед переднім пасажирським сидінням відділення
для рукавичок також може мати функцію охолодження, яка працює
тільки за ввімкненої системи кондиціювання повітря.
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ТРИМАЧІ ДЛЯ ПЛЯШОК
Тримачі для 1,5-літрової пляшки знаходяться в містких
відділеннях на передніх дверях, а для 0,5-літрової
пляшки — на задніх дверях.

Simply Clever

КИШЕНІ НА БОКОВИНАХ СПИНОК СИДІНЬ
У спеціальних кишенях на внутрішніх боковинах спинок
передніх сидінь можна зберігати мобільний телефон
або інші невеликі предмети.
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ЧОХОЛ UNIBAG
Знімний чохол Unibag,
призначений для
перевезення лиж або
сноубордів, потрібно
просто просунути в отвір
між пасажирським салоном
і багажним відділенням.

Simply Clever

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ПАРАСОЛЕЙ
Добре продумані відділення для
зберігання парасолей знаходяться
всередині обох передніх дверей.
Вони сконструйовані так, щоб
вода зливалася назовні і всередині
автомобіль залишався сухим.
Одна оригінальна парасоля ŠKODA
входить до комплекту.

СКЛАДАНИЙ ФАРКОП
SUPERB пропонує розумне рішення для тих, хто користується причепом.
Керування складаним фаркопом здійснюється за допомогою спеціального
важеля, розташованого в багажному відділенні. Завдяки цьому зникає
потреба у знятті фаркопа, коли він не потрібен.

Важіль керування складаним фаркопом
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ПЕРЕВОЗЬТЕ ВСЕ
ЩО ЗАВГОДНО
Флагман ŠKODA за місткістю багажного відділення
традиційно займає топове місце в своєму сегменті. Версія
combi передбачає об’єм у 660 л або 1950 л за складених
спинок задніх сидінь, а версія liftback — 625 л і 1760 л
відповідно. Але чого варте збільшення простору без
підвищення практичності? Саме тому ми додали деякі
елементи Simply Clever, щоб максимально полегшити
транспортування вантажу.

Багажне відділення

ЗНІМНИЙ ОРГАНАЙЗЕР
Знімний органайзер з алюмінію (екск люзивно для версії combi з дворівневою
підлогою) дозволяє розділяти простір відповідно до Ваших потреб та підтримувати
порядок і чистоту в багажному відділенні.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги багажного відділення, встановлена на рівні
завантажувального отвору, полегшує завантаження та вивантаження багажу.
Крім того, завдяки цій панелі утворюється додаткове відділення для речей.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Комплект сіток покращує практичність багажного відділення, надійно
фіксуючи розміщені в ньому речі. До комплекту входять одна горизонтальна
й дві вертикальні сітки. У версії liftback можна додати сітку, встановлювану
на додаткову верхню панель.
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Комфорт

КОМФОРТ
ЗА ВАШИМ
НАКАЗОМ

KESSY
Нова версія системи KESSY (система санкціонованого доступу
та запуску двигуна без к люча) дозволяє відмикати та замикати
автомобіль за допомогою всіх дверей.

Технології не мають жодного сенсу, якщо вони не полегшують
життя водія під час подорожі. Оснащений безліччю продуманих
функцій і високотехнологічних систем допомоги, SUPERB подарує
неперевершений комфорт і надасть повну впевненість. Отже,
водій завжди насолоджуватиметься невимушеним керуванням,
а пасажирам завжди буде чим розважитися впродовж довгої
подорожі.

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
ТА ВІРТУАЛЬНА ПЕДАЛЬ
Дверцята багажного відділення з електроприводом
відкриваються та закриваються простим натисканням кнопки
на пульті дистанційного керування, центральній панелі або
на самих дверцятах. Також можна налаштувати рівень відкривання
дверцят відповідно до Ваших потреб. Автомобіль може бути
оснащений віртуальною педаллю, яка забезпечує безконтактний
доступ до багажного відділення.
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Комфорт

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ
У новому SUPERB передбачене збільшене відділення для телефону,
яке забезпечує підсилення сигналу для Вашого мобільного пристрою
та водночас дозволяє здійснювати бездротове зарядження його
батареї під час руху. Зручно розташоване відділення підходить для
зберігання пристроїв з великим дисплеєм.

ВІРТУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
На добре видимій віртуальній панелі приладів (Virtual Cockpit) відображатимуться
дані бортового комп’ютера та інша важ лива інформація, наприк лад щодо навігації.
За допомогою кнопки View (Вигляд), розташованої на багатофункціональному
кермі, можна вибрати будь-яку з п’яти компоновок: к ласичну (Classic — показано
на фото), сучасну (Modern), розширену (Extended), базову (Basic — підходить
для руху в темний час доби або по автомагістралі) або спортивну (Sport).
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Комфорт

СИДІННЯ ВОДІЯ З ФУНКЦІЯМИ
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ТА МАСАЖУ
Сидіння водія з електроприводом
має функцію запам’ятовування
трьох різних положень. Функція
масажу для цього сидіння є опцією.
Пізнайте неймовірно високий рівень
комфорту, зручно розташувавшись
на вентильованих передніх сидіннях
із оббивкою з перфорованої шкіри.

КОМФОРТ У ЗАДНІЙ ЧАСТИНІ САЛОНУ
У задній частині речового відділення Jumbo Box до Ваших послуг електророзетка
(230 В або 12 В) та два USB-роз’єми, які можна використовувати для підзарядження
мобільного телефону. Автомобіль оснащений тризонною системою кондиціювання
повітря Climatronic, органи керування якою також знаходяться у задній частині салону.

АКУСТИЧНА СИСТЕМА CANTON
Насолоджуйтеся абсолютно чистим звучанням
музичних чи аудіофайлів, яке дарує акустична система
Canton з дванадцятьма динаміками, вк лючаючи динамік
у панелі приладів та сабвуфер у багажному відділенні.
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Безпека

БЕЗПЕКА
VIP-РІВНЯ

SUPERB пропонує до Ваших послуг безліч систем
допомоги водію, забезпечуючи неймовірну зручність
та безпеку у непередбачуваних ситуаціях.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА ФАР
Світлодіодні матричні фари мають функцію індивідуального керування сегментами світлового пучка. Вона дозволяє безперервно використовувати дальнє
світло, не засліплюючи при цьому інших водіїв. Використовуючи встановлену на вітровому склі камеру, система оцінює дорожню ситуацію та вимикає певні
сегменти світлового пучка фар. Решта сегментів залишаються ввімкненими і продовжують освітлювати дорогу попереду. Система адаптивного дальнього
світла фар також використовує дані навігаційної системи. Завдяки цьому дальнє світло фар вмикається тільки за межами населених пунктів.
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* Про можливість замовлення даної опції
уточнюйте у сертифікованих дилерів.

Безпека

ПРЕВЕНТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ (РСС)*
Використовуючи дані, отримані з камери та від навігаційної системи, система РСС може спрогнозувати умови руху
на наступні 1-2 км. Система, якщо це доцільно, змінює задану круїзну швидкість та перемикає передачу (моделі
з DSG). Система РСС сприяє підвищенню рівня комфорту керування автомобілем та покращенню паливної
економічності, що позитивно позначається на рівні викидів CO 2.
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Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС МАНЕВРУВАННЯ
Використовуючи датчики
системи допомоги під час
паркування, ця система
допомагає запобігти
зіткненню з перешкодами
в межах відстані, що дорівнює
довжині самого автомобіля
(за швидкості руху до 10 км/год).
У разі виявлення перешкоди
система, орієнтуючись
на відстань до перешкоди
та швидкість руху, активує
аварійне гальмування.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування завдасть
мінімум к лопоту завдяки
системі допомоги під час
паркування. Вона автоматично
вибирає підходяще
місце в ряду паралельно
чи перпендикулярно
припаркованих автомобілів.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ» ЗОН*
Використовуючи встановлені
в задньому бампері радарні
датчики, ця система виявляє
інші автомобілі і навіть
менш помітні об’єкти, такі
як велосипедисти, в радіусі
70 м, тобто контролює «сліпі»
зони позаду і з обох боків
автомобіля. За віддаленістю
та швидкістю руху оточуючих
автомобілів система визначає
необхідність попередження
водія.
* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

Безпека

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ПРОСТОРУ ПОПЕРЕДУ
ІЗ ПРЕВЕНТИВНИМ
ЗАХИСТОМ ПІШОХОДІВ*
За допомогою радара,
встановленого в решітці
радіатора, система контролю
простору попереду контролює
відстань до автомобіля
попереду, вк лючаючи функцію
екстреного гальмування.
У новому SUPERB ця система
має додаткову функцію
превентивного захисту
пішоходів, яка попереджає
водія за допомогою звукових/
візуальних сигналів, а також
легкою вібрацією педалі
гальма.
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Безпека

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ
СМУГИ РУХУ
Залиште задачу підтримання
відповідної смуги руху саме цій
системі.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС РУХУ В ЗАТОРАХ
Система допомоги під час
руху в заторах призначена
для комфортного керування
автомобілем, оснащеним
трансмісією DSG, в умовах
дорожніх заторів. Завдяки
контролю роботи двигуна,
гальм та рульового механізму
автомобіль рушає, гальмує
та виконує повороти
узгоджено з автомобілями
(за швидкості до 60 км/год),
що рухаються поруч.
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Безпека

СИСТЕМА АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ
Система аварійної зупинки (ексклюзивно для автомобілів із DSG), яка спрацьовує тільки за активованих системи
превентивного круїз-контролю та системи підтримання смуги руху, допомагає знизити ризик потрапляння в аварію,
наприклад у разі різкого нездужання водія, зупинивши автомобіль та ввімкнувши попереджувальні вогні.
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Безпека

ЗАПОРУКА
БЕЗПЕКИ

В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі активно
вплинути на наслідки, спрацьовують елементи системи пасивної
безпеки автомобіля, а саме подушки безпеки. SUPERB може бути
укомплектований аж 9 подушками безпеки.

ЕЛЕКТРОННИЙ МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ
Можна не турбуватися про безпеку дітей під час подорожі, адже електронний
механізм блокування не дозволить їм відчинити задні двері та вікна. Органи
керування цим механізмом розташовані на дверях водія.

ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ
Розкриваючись, подушки-шторки створюють
«повітряну завісу», яка захищає водія та пасажирів
на передніх та крайніх задніх сидіннях від травм голови.
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КОЛІННА ПОДУШКА БЕЗПЕКИ
Колінна подушка безпеки, розташована
під рульовою колонкою, забезпечує
захист колін і гомілок водія.

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Чотири бокові подушки безпеки призначені
для захисту таза й грудної к літки водія та інших
пасажирів у разі бокового зіткнення.

Безпека

ФРОНТАЛЬНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового
колеса, а подушка безпеки пасажира — в панелі приладів.
За необхідності ї ї можна відк лючити, коли на переднє
пасажирське сидіння встановлюється дитяче крісло безпеки.
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Потужність

ВИКЛИКАЙТЕ
ЗАХОПЛЕННЯ

Двигуни пропонують надзвичайний комфорт без жодних компромісів щодо потужності
та екологічності. Неперевершену керованість автомобіля забезпечує вдосконалений
механізм рульового керування. Найменший поворот керма водієм забезпечує набагато
динамічніше керування, особливо під час проходження поворотів.

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ
Насолоджуйтеся високою потужністю Вашого автомобіля в комфорті та абсолютній безпеці. Система динамічного керування шасі (DCC)
постійно оцінює умови руху (гальмування, прискорення, повороти) і відповідно реагує на їх зміну, адаптуючи характеристики системи
амортизації та рульового керування. За допомогою меню інформаційно-розважальної системи можна вибрати один із трьох режимів за
Вашим бажанням: Comfort (комфортний), Normal (звичайний) і Sport (спортивний).
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ДВИГУНИ
Наш найкращий варіант — 2-літровий бензиновий двигун, вражаючі 206 кВт* потужності якого підтримуються
системою повного привода.
Найпродуктивніший дизельний двигун видає 140 кВт чистої потужності. Зважаючи на суворі стандарти щодо викидів,
дизельні двигуни оснащені системою селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів (Selective Catalytic
Reduction). Ця система забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів азоту (NO x).
* Двигун, який буде доступним пізніше.

Потужність

DSG
Залежно від версії двигуна автомобіль може бути
оснащений 7-ступінчатою DSG (автоматичною
трансмісією з прямим перемиканням передач).
Ідеальним варіантом є комбінація DSG з системою
повного привода.

LAURIN
& KLEMENT

МАТИ ВИБІР – ЦЕ
НАСПРАВДІ РОЗКІШ
Напис L&K завжди символізував ексклюзивність, але ŠKODA
SUPERB LAURIN & KLEMENT — це наша виняткова пропозиція.
Укомплектований найсучаснішим обладнанням, прикрашений
безліччю хромованих компонентів кузова та салону, оснащений
вдосконаленими системами для підвищення комфорту — цей
автомобіль демонструє неперевершений рівень майстерності
й досконалості. Зрештою, розкіш завжди має значення.
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Laurin & Klement

СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Ексклюзивний інтер’єр хизується
оббивкою з натуральної/штучної шкіри
коричневого, бежевого або чорного
кольору, оздобленням Piano Black або
опційним Beige Brushed та неймовірною
кількістю хромованих деталей. Стельове
оздоблення Alcantara® бежевого або
чорного кольору також є опційним.
Обидва передні сидіння оснащені
електроприводом керування, а сидіння
водія ще й має функцію запам’ятовування
положення. Багатофункціональне кермо
зі шкіряним оздобленням дозволяє
керувати радіоприймачем, телефоном
і навіть перемикати передачі DSG.

СТИЛІЗОВАНІ ДЕТАЛІ
Вишукана панель приладів доповнена декоративною
хромованою нак ладкою із написом Laurin & Klement.

ЛОГОТИП
Вишитий на шкіряній оббивці спинок сидінь логотип
Laurin & Klement є черговою ознакою екск люзивності.

SCOUT

ТЕХНОЛОГІЇ
НЕ СКАСОВУЮТЬСЯ
ЗІ З’ЇЗДОМ
З АВТОМАГІСТРАЛІ
Керуючи ŠKODA SUPERB SCOUT, який має захисні
зовнішні компоненти, більш високе шасі та пакет,
призначений для бездоріжжя, Ви впораєтеся з будь-якими
вибоїстими дорогами, перебуваючи при цьому у повній
безпеці в затишному й просторому салоні в оточенні
високотехнологічних деталей із високоякісних матеріалів.
Все у ŠKODA виготовлено майстерно і досконало.
Автомобіль виконаний винятково у версії combi.

Scout

КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Високоякісна тканинна оббивка сидінь, яка вирізняється неймовірно довгим терміном служби,
дарує водію і всім пасажирам неперевершений комфорт. Версія Scout опційно передбачає
комбінування чорної Alcantara® та натуральної/штучної шкіри (на фото). Сидіння водія стандартно
оснащене електроприводом керування та функцією запам’ятовування положення.

51
СТИЛЬ І БЕЗПЕКА
Багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням дозволяє керувати радіоприймачем
і телефоном, а також перемикати передачі трансмісії DSG. Крім того, воно має функцію
підігріву, контрольовану за допомогою інформаційно-розважальної системи. Автомобіль
має функцію вибору режиму керування Driving Mode Select, вк лючаючи позашляховий
режим, або, іншими словами, систему допомоги під час руху на спуску, яка забезпечує
підтримання постійної швидкості під час руху вниз на крутому спуску.

ЛОГОТИП
На оббивці спинок передніх
сидінь вишитий логотип Scout.

Scout

СТИЛІЗОВАНІ ДЕТАЛІ
Панель приладів прикрашена оригінальним шильдиком із написом Scout, вишуканим
оздобленням Ash Brown (на фото) або Dark Brushed та декоративною хромованою
нак ладкою. Для світлодіодного підсвічування, розташованого по периметру салону,
передбачено десять дивовижних варіантів кольору.
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
AMBITION

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Light Brushed
Тканинна оббивка

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає хромовану решітку радіатора, зовнішні дзеркала
заднього огляду з електроприводом складання та функцією автоматичного затемнення, систему
запуску двигуна без ключа KESSY GO, систему автоматичного перемикання світла фар, передні
бокові подушки безпеки, інформаційно-розважальну систему BOLERO з голосовим керуванням,
з 8,0'' ємнісним сенсорним кольоровим дисплеєм, з WLAN, комфортною телефонією та SmartLink+,
накладки на пороги передніх дверей, кишені на спинках сидінь, два відділення для зберігання
парасолей (включаючи одну парасолю ŠKODA), двозонну систему кондиціювання повітря
Climatronic, передні сидіння з підігрівом, підсвічування простору перед передніми сидіннями
на рівні ніг та внутрішніх ручок дверей тощо.
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ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Dark Brushed
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Dark Brushed
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної шкіри

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
Оздоблення Light Brushed
Тканинна оббивка
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ВЕРСІЯ
STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає подушки-шторки та бокові подушки безпеки спереду
та позаду, повністю світлодіодні протитуманні фари з функцією адаптивного повороту, систему доступу
в салон та запуску двигуна без ключа, декоративні накладки на пороги передніх і задніх дверей,
бортовий комп’ютер з кольоровим дисплеєм, підсвічування простору перед передніми і задніми сидіннями на рівні ніг, сидіння водія з електроприводом керування та функцією запам’ятовування положення,
систему допомоги під час маневрування, багатофункціональне кермо зі шкіряним оздобленням
і підігрівом, систему контролю дистанції попереду та позаду під час паркування тощо.

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Argenzo zebrano
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної шкіри*
* Опційно.
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ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Beige Brushed
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Argenzo zebrano
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Argenzo zebrano
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної шкіри
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ВЕРСІЯ
LAURIN
& KLEMENT

Стандартне обладнання версії Laurin & Klement передбачає хромовані решітку радіатора та накладки
на бокові двері, шкіряну оббивку салону, матричні світлодіодні фари (LED Matrix), світлодіодні задні ліхтарі
з динамічними покажчиками повороту, декоративні накладки з написом SUPERB на пороги передніх
і задніх дверей, систему динамічного керування шасі, систему KESSY, передні сидіння з електроприводом
керування та функцією запам’ятовування положення, передні та задні сидіння з підігрівом, інформаційну
навігаційну систему AMUNDSEN та звукову систему SOUND SYSTEM CANTON, 12 динаміків, камеру
заднього огляду, додаткове тонування бокових задніх та заднього вікон SUNSET тощо.

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BLACK
Оздоблення Piano Black
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння
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ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BROWN
Оздоблення Beige Brushed
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BEIGE
Оздоблення Piano Black
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР LAURIN & KLEMENT BLACK
Оздоблення Piano Black
Оббивка з натуральної/штучної шкіри, вентильовані передні сидіння
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
SCOUT

Стандартне обладнання версії Scout передбачає захисні елементи кузова, такі як накладки на передній
і задній бампери, пластикові накладки на колісні арки та накладки на пороги дверей, корпуси зовнішніх
дзеркал заднього огляду під алюміній, сріблясті рейлінги на даху, матричні світлодіодні фари (LED Matrix),
світлодіодні задні ліхтарі з динамічними покажчиками повороту, подушки-шторки та бокові подушки
безпеки спереду та позаду, позашляховий пакет, систему KESSY, функцію вибору режиму керування Driving
Mode Select, сидіння водія з електроприводом керування та функцією запам’ятовування положення,
внутрішнє декоративне освітлення, алюмінієві накладки на педалі, інформаційно-розважальну систему
Bolero з 8-дюймовим екраном, бортовий комп’ютер з кольоровим дисплеєм MAXI DOT, систему контролю
дистанції попереду та позаду під час паркування тощо.

ІНТЕР’ЄР SCOUT BLACK
Оздоблення Dark Brushed
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної шкіри, окантовка передніх сидінь (контрастного кольору)
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ІНТЕР’ЄР SCOUT BLACK
Оздоблення Dark Brushed
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної
шкіри, окантовка передніх сидінь
(контрастного кольору)

Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР SCOUT BLACK
Оздоблення Ash Brown
Оббивка Alcantara®/з натуральної/штучної
шкіри, окантовка передніх сидінь
(контрастного кольору)
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Індивідуалізація

ВЕРСІЯ
SPORTLINE

До стандартного обладнання версії SportLine входять глянцеві елементи зовнішнього
оздоблення чорного кольору, а саме, кришки дзеркал заднього огляду, обрамлення вікон
та решітки радіатора; шасі спортивного типу, повністю світлодіодні фари зовнішнього освітлення
Matrix, повністю світлодіодні задні ліхтарі з покажчиками поворотів з елементами анімації,
система безключового доступу у салон та запуску двигуна KESSY FULL, адаптивне управління
динамічним шассі Dynamic Chassis Control, звукова система SOUND SYSTEM CANTON, система
вибору режимів руху, 3 ключі, кермо з підігрівом та пелюстками перемикання передач, передні
сидіння з електричним приводом керування та функцією запам’ятовування положення, камера
заднього огляду, інформаційна навігаційна система AMUNDSEN 8,0'' та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР SPORTLINE ЧОРНОГО КОЛЬОРУ
Карбоновий декор
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри, передні сидіння та рульове колесо спортивного типу
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Індивідуалізація

ІНТЕР’ЄР SPORTLINE ЧОРНОГО КОЛЬОРУ
Карбоновий декор
Оббивка з Alcantara®/натуральної/штучної шкіри, передні сидіння та рульове колесо спортивного типу
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ОББИВКА

Індивідуалізація

Active Black (тканина)

Ambition Black (тканина)

Ambition/Style Black
(Alcantara®/натуральна шкіра/
штучна шкіра)
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L&K Brown (перфорована
натуральна шкіра/штучна шкіра),
вентильовані передні сидіння

Індивідуалізація

Style/L&K Beige (перфорована
натуральна шкіра/штучна шкіра),
вентильовані передні сидіння

На фото представлено лише кілька варіантів оббивки з широкого асортименту продукції.
Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш веб-сайт
або зверніться до авторизованого партнера ŠKODA.

Ambition/Style/L&K Black
(перфорована натуральна шкіра/штучна
шкіра), вентильовані передні сидіння

CANDY WHITE UNI

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC

STEEL GREY UNI

BUSINESS GREY METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

Індивідуалізація

КОЛЬОРИ
64

LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

MAGNETIC BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Індивідуалізація
VELVET RED METALLIC

EMERALD GREEN METALLIC

65

66
Індивідуалізація

КОЛІСНІ ДИСКИ*

19-дюймові легкосплавні диски
TRINITY, антрацит

19-дюймові легкосплавні диски
TRINITY, суперглянцеві

19-дюймові легкосплавні диски
CANOPUS

19-дюймові легкосплавні диски
CANOPUS, чорні, глянцеві

18-дюймові легкосплавні диски ZENITH

18-дюймові легкосплавні диски VELA,
чорні, з аеродинамічним ковпаком

17-дюймові легкосплавні диски
STRATOS

17-дюймові легкосплавні диски
DRAKON

* Наявність та вартість необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

67
19-дюймові легкосплавні диски VEGA,
чорні, з аеродинамічним ковпаком

18-дюймові легкосплавні диски
ANTARES

17-дюймові легкосплавні диски TRITON

16-дюймові легкосплавні диски ORION

16-дюймові сталеві диски с ковпаком
HERMES

18-дюймові легкосплавні диски
PROPUS, чорні, з аеродинамічним
ковпаком

Індивідуалізація

19-дюймові легкосплавні диски
ACAMAR, антрацит
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SUPERB (SUPERB COMBI)

2,0 TDI CR/ 140 кВт
4x4
(DQ381-7A)

2,0 TSI / 140 кВт
(DQ381-7F)

2,0 TSI / 162 кВт
(DQ250-6F)

2,0 TSI / 206 кВт 4x4
(DQ250-6A)

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском

Дизельний із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском Common Rail

Дизельний із турбонаддувом,
система безпосереднього
впорскування під високим
тиском Common Rail

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

4/1984

4/1984

4/1984

4/1968

4/1968

Максимальна потужність/Оберти (кВт (к. с.)/хв-1)

140 (190)/4180–6000

162 (220)/4500–6200

206 (280)/5600–6500

140 (190)/3500–4000

140 (190)/3500–4000

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

320/1500–4180

350/1500–4400

350/1700–5600

400/1900–3300

400/1900–3300

ДВИГУН

2,0 TDI CR/ 140 кВт
(DQ381-7F)

Екологічний стандарт

EU6

EU6

EU6

EU6*

EU6*

Паливо

Неетилований бензин, RON/
ROZ мін. 95**

Неетилований бензин, RON/
ROZ мін. 95**

Неетилований бензин, RON/
ROZ мін. 95**

Дизельне паливо, CZ 51**

Дизельне паливо, CZ 51**

ПОТУЖНІСТЬ
Максимальна швидкість (км/год)

238 (229)

247 (238)

250

239 (230)

233 (223)

Прискорення 0–100 км/год (с)

7,7

7,0 (7,1)

6,0 (6,1)

8,3 (8,4)

8,0 (8,1)

Витрата палива 99/100 (л/100 км)***
– міський цикл

8,3–8,4 (8,2–8,4)

8,8–8,9 (8,9–9,0)

9,7–9,8

5,3

5,7–5,8

– заміський цикл

5,2–5,3 (5,2–5,4)

5,9–6,0 (6,1–6,2)

7,6–9,8 (6,9–7,0)

3,9 (4,0)

4,3–4,4 (4,4–4,6)

– комбінований цикл

6,3–6,4 (6,3–6,5)

7,0–7,1 (7,1–7,2)

6,8–6,9 (8,0–8,1)

4,4 (4,4–4,5)

4,8–4,9 (4,9–5,0)

Викиди CO2 (г/км)

144–147 (144–148)

159–162 (162–165)

179–182 (180–183)

116–117 (117–118)

127–129 (129–132)

Діаметр розвороту (м)

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

ПРИВОД
Тип

Передній

Передній

Повний

Передній

Повний

Трансмісія

Автоматична DSG 7-cтупінчата

Автоматична DSG 6-ступінчата

Автоматична DSG 6-cтупінчата

Автоматична DSG 7-cтупінчата

Автоматична DSG 7-cтупінчата

Споряджена маса (у стандартній версії, вага
водія — 75 кг) (кг)
Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове
обладнання (кг)

1535–1716 (1557–1765)

1510–1691 (1532–1740)

1620–1801 (1642–1850)

1589–1770 (1611–1819)

1665–1846 (1687–1895)

482–663 (495–703)

474–655 (459–667)

501–682 (500–708)

392–573 (499–707)

501–682 (463–671)
2272 (2283)

Технічні характеристики

ВАГА

Загальна вага (кг)

2123 (2185)

2090 (2124)

2227 (2275)

2087 (2243)

Навантаження причепа без гальм (макс. кг)

750

750

750

750

750

Навантаження причепа з гальмами (нахил —
12%) (макс. кг)

1800

2000

2200

2000

2200

Об’єм паливного бака (л)

66

66

66

66+16,3 SCR

66+16,3 SCR

( ) Для версії Combi.
* Відповідність стандарту EU6 щодо викидів досягається завдяки системі SCR (селективна каталітична
нейтралізація відпрацьованих газів), яка забезпечує впорскування розчину AdBlue® для зниження рівня оксидів
азоту (NOx). Об’єм бачка для розчину AdBlue® становить 16,3 л, споживання залежить від манери керування,
робочої температури системи, погодних умов. Розчин необхідно доливати під час експлуатації автомобіля.
** Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна.
Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2]
(ДСТУ 4840).

*** Зазначені показники витрати палива обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано
за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості
дорожнього покриття). Інформація щодо технічних характеристик є актуальною на момент публікації каталога
для базових моделей без додаткового обладнання, тому може бути змінена.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Зовнішні розміри

Тип

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина (мм)

4869 (4862)

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,275–0,309 (залежно від версії двигуна)

Ширина (мм)

1864

Висота (мм)

1488 (1496)

Шасі
Передня вісь

Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором

Колісна база (мм)

2841

Задня вісь

Багатоважільна підвіска

Колія передніх/задніх коліс (мм)

1584/1572

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем Dual Rate

Дорожній просвіт (мм) — залежно від версії двигуна

151–165

- передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Внутрішні розміри

- задні гальма

Дискові

Ширина салону, передня/задня частина (мм)

1507/1520 (1507/1519)

Рульове керування

Пряме, зубчасто-рейкове з електромеханічним підсилювачем

Корисна висота салону, передня/задня частина (мм)

1038/980 (1042/1000)

Колісні диски

6,5J x 16"; 8,0J x 18" (залежно від версії двигуна)

Об’єм багажного відділення (макс. л)

215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 (залежно від версії двигуна)

- без запасного колеса, з піднятими/опущеними спинками
сидінь заднього ряду

Шини

625/1760 (660/1950)

- із запасним колесом — значення менші на 41 л

1572

2031

1864

1010

1520

12,1°

1584

1507

980

625 л
1116

13,8°

1488

1038

SUPERB

905

1123

2841
4869

1864

905

2841
4862

1117

1010

Технічні характеристики

1572

2031

12,4°

1584

1519

1507

1000

660 л
1131

13,8°

1496

1042

SUPERB COMBI

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);
Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир:
«Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; Краматорськ: «Талісман»,
(06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький: «Авто-Шанс»,
(0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь: «Автоцентр
Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачево: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332;
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 705 8855; Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Рівне: «Вік-Експо»,
(0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків»,
(057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; Херсон: ТОВ «Автоцентр Херсон», (050) 318 8804; (050) 412 4400; Хмельницький: Торговий дім
«Євромоторс», (0382) 71 5000; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.05.2021.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.

www.skoda-auto.ua

ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Доступність обладнання для різних країн може
відрізнятись. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки каталогу до друку. Однак виробник залишає за собою
право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або
іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни
постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 травня 2021 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023
(в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
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