
SUPERB
ŠKODA



Представете си автомобил, който размива границата 
между красота и функционалност. Автомобил, в който 
стилът и просторът са в идеална хармония, в който има 
място за всичко, освен за компромиси.  
Ние си представихме точно такъв автомобил.  
И го нарекохме ŠKODA Superb.

SUPERB е поредното доказателство за философията, от 
която се ръководим още от началото на нашата дейност, 
а именно - да създаваме красиви автомобили с фокус 
върху удоволствието от шофирането и комфорта на 
пътуващите.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

АВТОМОБИЛ, КОЙТО НАПЪЛНО 
ЗАСЛУЖАВА ИМЕТО СИ.



ДИЗАЙН



6 7

Дизайнът на Superb ви подканя не само да погледнете 
автомобила, но да се вгледате по-отблизо. Прецизно 
очертаните контури и остри, динамични линии 
отразяват завършената красота на модела. А тя е 
разкрита във всеки един малък детайл от екстериора 
на автомобила. ИЗГЛЕД ОТПРЕД 

Впечатляващите линии на предния 
капак се допълват от рязко очертани 
контури на предните светлини и също 
толкова отличителните фарове за 
мъгла - техният дизайн отдава почит на 
световноизвестния чешки кристал.

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Перфектно балансираните 
пропорции, големите стъклени зони 
и предните светлини, простиращи 
се към калниците на автомобила, 
придават на профила на ŠKODA 
Superb необикновено визуално 
присъствие и емоционално 
излъчване.

ИЗГЛЕД ОТЗАД 
Взаимодействието между вдлъбнати и 
изпъкнали повърхности в задната част 
на автомобила създава един безкраен 
танц между светлина и сянка.  
LED технологията в съчетание с 
кристални елементи, в отличителната за 
ŠKODA "С" форма на задните светлини, 
допълнително засилва усещането за 
съвършена елегантност.

ГЕОМЕТРИЯ НА 
КРАСОТАТА
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ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Стилното излъчване на автомобила е допълнително 
подчертано, благодарение на декоративните 
лайстни на вратите с надпис Superb. Ясен знак за 
изключителната комбинация от форма и функция.

СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Елегантните остри контури на страничните огледала, 
с вградени в тях мигачи, придават спортно излъчване 
на автомобила. По-широкото огледало гарантира още 
по-голяма функционалност.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
ŠKODA Superb Комби ще отвори над 

вас нови хоризонти, благодарение на 
електрически регулируемия панорамен 

покрив, който увеличава усещането за 
неограничено пространство и свобода.

ФАРОВЕ
Може да избирате между три типа предни светлини 
и два типа интегрирани задни светлини. Всички те са 
уникални със своята технология и стилно излъчване. 
Предните светлини с кристални елементи, напомнят 
блясъка на стъклото на бохемските майстори.
Фарове Bi-Xenon включват декоративно изрязани 
кристални ярки къси светлини. Т. нар. светещи "мигли" 
също са включени във високо ефективните фарове  
(със Smart Light Assistant).

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Кристалните елементи се появяват и в 
„неактивната“ зона на интегрираните 
задни светлини и се предлагат в 
две версии. Индикаторите за заден 
ход и мигачите, както и LED частта 
от фаровете за мъгла, са скрити 
зад „скъпоценни камъни“, правейки 
“погледа“ на ŠKODA Superb още 
по-отличителен.
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА 
ГЛЕДКИТЕ ОТВЪТРЕ

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Вие решавате дали да изберете 
любимия си цвят за вътрешното 
осветление, или да заложите 
на различна осветеност всеки 
ден. Вътрешното осветление на 
Superb предлага избор от десет 
страхотни цвята.

ОСВЕТЛЕНИЕ В  
ЗОНАТА НА КРАКАТА 

Изживейте максимален 
комфорт благодарение 

на ненадминатото по 
простор място за краката в 
ŠKODA Superb. Настанете 

се удобно, нагласете 
вътрешното осветление и 

се насладете на дискретно 
осветена обстановка по 

време на вашето пътуване.Осветление на салона в зелено. Осветление на салона в бяло.

Направете пространството във вашия автомобил по-уютно 
и комфортно благодарение на мекото, хармонично вътрешно 
осветление, което дискретно осветява целия салон, създавайки 
идеалното настроение за всяко пътуване.



СВЪРЗАНОСТ



Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава само 
да имате достъп до информация и различни забавления, 
но също така и да разчитате на съдействие, докато сте 
в движение. ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация.
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ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги ще изберете 
най-удачния маршрут  
с актуалната трафик 
информация, даваща  
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви  
помага да реагирате  
на непредвидени 
обстоятелства по пътя 
ви като текущи ремонти, 
пътни инциденти и 
задръствания.

СПЕШНО ПОВИКВАНЕ 
SOS повикването се осъществява 
автоматично при инцидент, при който 
има активирана система за безопасност. 
Спешното повикване може да се 
осъществи и ръчно, чрез натискане на 
червения бутон на конзолата на тавана.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ
С тази услуга получавате 
информация за 
отдалеченост, вид на 
бензиностанцията и 
актуалните цени на 
горивата в нея. Тези данни  
се визуализират в реално 
време. Типа гориво на 
автомобила също се 
определя автоматично и 
се визуализира на екрана.

ВРЕМЕТО
Проверете 
най-актуалната 
метеорологична 
информация за текущото  
ви местоположение или 
за избрана дестинация, 
чрез детайлни 
прогнози, включващи 
информация за валежи 
и предупреждения за 
опасно време.

ŠKODA CONNECT
Интерфейсът ŠKODA CONNECT включва два вида услуги - докато 
онлайн инфоразвлекателните системи осигуряват навигация и 
полезна информация в реално време.
Care Connect е с фокус върху безопасността, осигурявайки  
отдалечен достъп и контрол върху автомобила.  
Този пакет предлага и асистиращи услуги за различни ситуации.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация за вашето 
пътуване, като например среден  разход на гориво, 
средна скорост, изминато разстояние и време. 
Проверете данните за конкретното ви пътуване, или 
вижте анализ на всички пътувания.

МЯСТО НА ПАРКИРАНЕ
Припомнете си къде точно сте паркирали.  
С помощта на своя смартфон, ще видите  точния 
адрес, дата и час на последното паркиране.

ŠKODA CONNECT:
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН СВЕТА 
СЪС СЕБЕ СИ
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SMARTLINK+ 
Със системата Smartlink+ (една от услугите 
за свързаност на ŠKODA, поддържащи 
MirrorLink®, Apple CarPlay и Android 
Auto), инфоразвлекателната система 
на автомобила позволява на водача да 
използва  безопасно телефона си, докато 
шофира. Освен това, всички инсталирани 
приложения, които са  сертифицирани като 
безопасни за автомобили, са съвместими 
с MirrorLink®, Apple CarPlay и Android  
Auto. Системата Smartlink+ включва и 
функцията SmartGate. Тя позволява да 
свържете смартфона си към автомобила 
чрез WiFi и да получите достъп до полезна 
информация за своето пътуване, като 
икономичност и динамика на пътуването 
или информация за сервизно обслужване.

MULTIMEDIA COMMAND 
Това приложение ви помага да контролирате 
инфоразвлекателната система на автомобила 
от таблета или смартфона си, използвайки 
WiFi. Предлага се ексклузивно с навигационна 
система Columbus.

PHONE BOX 
Това практично отделение се намира пред скоростния 
лост. Поставете телефона си там и Phone box ще го зарежда 
безжично и ще му осигурява по-чист сигнал.

COLUMBUS 
3D навигационната система Columbus предоставя удобен контрол, чрез докосване на 
9.2" екран. Устройството предлага много функции, сред които Bluetooth, системата 
SmartLink+ и WiFi. Наличен е и интегриран телефонен модул със съвместимост за 
високоскоростен LTE интернет. Перфектното качество на звука е гарантирано от 
озвучителната система на автомобила.*

ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА CANTON
Насладете се на кристален звук, без значение 
дали слушате музика, или водите разговор. 
Озвучителната система Canton е с десет 
високоговорителя, включително един в 
таблото и субуфер в багажното отделение.

СИНХРОНИЗИРАЙТЕ 
ВСИЧКИТЕ СИ ВСЕЛЕНИ
С лекота можете да общувате, работите или се забавлявате, докато сте на 
борда на SUPERB. Инфоразвлекателната система осигурява свързаност 
от най-висок клас - можете да се наслаждавате на своите на мобилни 
устройства, докато сте на път. Пътниците на задните седалки също имат 
възможност да свържат своите устройства.

ПРИЛОЖЕНИЕТО MY ŠKODA
Запознайте се с Пол, интерактивният помощник на приложението MyŠKODA (за 
Android и iOS).
Той ще ви бъде много полезен в най-различни ситуации от ежедневието ви. 
Например, може да ви даде информация за вашия автомобил или пълно описание 

на това коя функция коя част от автомобила контролира, какво означава всяка лампа-индикатор 
и други. Пол може да държи под око и вашия календар - не само, че никога няма да забравите за 
среща, но и вашият помощник ще ви посъветва как да стигнете до мястото на срещата.

USB ВХОДОВЕ И СТОЙКА ЗА МУЛТИМЕДИЯ
USB входовете позволяват зареждане на мобилен телефон, а  
в задната част на Jumbo Box има 230 V контакт (опция). USB входове 
за прехвърляне на данни има на централната конзола и на Jumbo 
Box. Устройства могат да се свържат със стойката за мултимедия, в 
подлакътника на задната седалка или на гърба на облегалката за глава 
на предната седалка.

*Важи за страните от ЕС и други избрани страни. 
За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

IN-CAR КОМУНИКАЦИЯ
Дигиталният усилвател подобрява комуникацията 
между  пътниците в автомобила, като изчиства 
шумовете от купето при предаването на гласа на 
водача към пътниците и усилва звука на речта, чрез 
колони в задната част на купето.



SIMPLY
     CLEVER



НИЩО НИКОГА 
НЯМА ДА СЕ ИЗГУБИ

JUMBO BOX
Подлакътникът между предните седалки е с място за съхранение Jumbo box. В него 
спокойно може да държите електронните си устройства, както и да разчитате на 
винаги приятно изстудени напитки, благодарение на специалното отделение за 
охлаждане. Стойка за две чаши е разположена в централната конзола.

Всяко нещо си има своето място, дори и в автомобила ви.  
SUPERB предлага множество отделения, джобове и стойки, които 
да поддържат интериора спретнат и елегантен, а вещите ви са 
защитени от изгубване, повреждане или разсипване.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Отделението за вещи с 
функция за охлаждане е 
разположено в таблото срещу 
седалката на пътника отпред.
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СТОЙКА ЗА НАПИТКИ
Стойките за чаши или бутилки в 
подлакътника отзад ще бъдат оценени 
от пътниците на задните седалки.

ДЖОБОВЕ
В джобовете за съхранение, разположени от вътрешната страна 
на облегалката на предната седалка може да поставяте карта, 
мобилен телефон, ключове и други дребни предмети.

СКРИТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Скрито пространство с капак за 
съхранение на малки предмети,  
може да намерите под седалката  
на пътника.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БУТИЛКА
Отделенията в панелите на 
двете предни врати осигуряват 
възможност за поставяне на 
1,5-литрова бутилка

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В 
ПАНЕЛИТЕ НА ВРАТИТЕ
Светлоотразителните жилетки може 
да съхранявате в панелите на предните 
врати, където ще бъдат винаги под ръка.
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ПОДЛОЖКА ЗА КРАКА
Специално място за вашите 
крака. Тези подвижни тъкани 
стелки с подложка за краката ще 
бъдат оценени подобаващо от 
пътниците на задните седалки 
при дълги пътувания.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР
И в двете предни врати 
ще откриете практични 
отделения за оригинални 
чадъри Superb. Те са така 
проектирани, че водата 
от чадърите да изтича 
извън автомобила.

САК UNIBAG
Подвижният сак Unibag, 
проектиран за транспортиране 
на ски и сноуборд, може да бъде 
разположен в отвора между 
помещението за пътниците отзад и 
багажното отделение.
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ВИРТУАЛЕН ПЕДАЛ
Как да отворите багажника, когато ръцете ви са заети? Само протегнете 
крака си под задната броня на автомобила и магически той ще се отвори 
сам. Виртуалният педал за багажника ви позволява безконтактен достъп 
до автомобила и се предлага ексклузивно с електрически регулируемата 
5-та врата и системата KESSY (Keyless Entry, Start and exit System).

ВСЕ ПОВЕЧЕ И 
ПОВЕЧЕ МЯСТО
Капацитетът на багажното отделение поставя SUPERB 
на челно място в класа си в категория Обширност. Но 
голямото пространство е нищо, ако липсва практичност. 
Ето защо, ние добавихме няколко Simply Clever решения, 
които помагат да се справите с багажа още по-лесно.

ФЕНЕРЧЕ
От лявата страна на 
багажното отделение 
ще откриете практично, 
подвижно LED фенерче. 
То се презарежда 
автоматично щом бъде 
поставено на мястото 
си (когато двигателят е 
включен).

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕТА ВРАТА
Електрически управляемата пета врата се отваря и затваря 
автоматично. Това е особено удобно при лошо време. 
Освен това може да настроите горната част на вратата в 
такава позиция, която да отговаря на вашите нужди.

СГЪВАЕМ ТЕГЛИЧ
Запазете стилния външен вид 
на автомобила, благодарение на 
тази иновация – вече не е нужно 
да демонтирате теглича, когато 
не го използвате.

КАРГО ЕЛЕМЕНТИ
Тези два фиксиращи елемента с велкро закопчаване 
ще ви помогнат да предотвратите нежелано 
разместване на различни предмети в багажника.  
Те може да бъдат поставени в отделенията зад задните 
калници, когато не се използват.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Системата от мрежи увеличава 
възможностите на багажното отделение 
и предотвратява разместване на багажа. 
Тя се състои от една хоризонтална и две 
вертикални мрежи. Може да поставите 
допълнителна мрежа под кората на 
багажника при лифтбек версията на 
модела.

СГЪВАЕМИ КУКИ
Практични сгъваеми куки, разположени 
в багажното отделение, правят 
транспортирането на покупки по-лесно 
и удобно.
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Когато вратата на багажника се отвори, автоматично навиваща 
се ролетна щора на багажното отделение се придвижва до 
централна позиция. Това значително улеснява достъпа до 
вашия багаж.

ДВОЕН ПОД
Кората на средното ниво за багаж в комби версията на модела 
позволява лесно подреждане на багаж с поставянето й на 
нивото на ръба на багажника. В допълнение имате дискретно 
място за съхранение на вещи.

ДЖОБ ПОД ЩОРАТА
Практичният джоб под щората на багажника в 
комби модела може да послужи за сигурно място 
за съхранение на вещи, които искате да транспор-
тирате отделно от останалия багаж.

КАПАЦИТЕТ
Размерът на багажника ще ви впечатли!  
Комби версията на модела предлага 660 литра 
(на снимката), които при свалени задни седалки 
достигнат 1 950 литра. Лифтбек версията на  
Superb ще ви впечатли с базов обем от  
625 литра и 1 760 литра при свалени задни седалки.
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LED СВЕТЛИНИ, ОСВЕТЯВАЩИ ЗОНАТА 
НА ВЛИЗАНЕ
Светлините, проектирани да осветяват 
областта на влизане в автомобила, са 
вградени във външните огледала и във 
вътрешната страна на предните и задни 
врати. С тяхна помощ ще избегнете локви 
или камъни при качване и слизане от колата 
на неосветени места.

СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Външните електрически 
огледала се прибират 
автоматично щом се 
заключи автомобилът, 
което е полезно при 
паркиране по улиците 
в града. Огледалата 
се характеризират с 
автоматично затъмняване 
и памет.

СЕДАЛКА С ФУНКЦИЯ ПАМЕТ И МАСАЖ
Електрически регулируемата шофьорска седалка е с памет за 
три позиции на седалката и външните огледала. В допълнение, 
седалката може да бъде оборудвана и с функция масаж. 
Тази най-висока степен на комфорт е винаги придружена с 
дишаща тапицерия от перфорирана кожа, 

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ
Мултифункционалният кожен 
волан е оборудван с функция за 
подгряване, която се контролира, 
чрез инфоразвлекателната 
система.

ПОЧУВСТВАЙТЕ СЕ 
КАТО В ПЕТЗВЕЗДЕН 
ХОТЕЛ
Изпълнен с много екстри, SUPERB ще ви осигури абсолютен 
комфорт, без значение дали става дума за това, да ви помогне да 
се отпуснете по време на дълго пътуване, или да ви забавлява, 
докато се справяте с ежедневните си задължения.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Инфоразвлекателната система на 
автомобила предлага страхотни 
възможности за персонализация, 
позволявайки на различните 
шофьори да създадат свои 
персонални настройки. Това 
включва, например, настройка на 
режима на шофиране, позиция на 
електрически регулируемите предни 
седалки, настройка на климатроника, 
радиото и навигационната система. 
Персонализираният автомобил има три 
отделни ключа, така че, ако има повече 
от един човек от семейството, който 
шофира, той може да използва своя 
ключ със собствените си настройки.

3-ЗОНОВ КЛИМАТРОНИК
Благодарение на тризоновия климатроник може да 
зададете различна температура за водача, пътника 
отпред и пътниците на задните седалки. Автомобилът 
е оборудван и със сензор за влажност, с помощта на 
който се намалява замъгляването на стъклата.

СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И 
ВЕНТИЛАЦИЯ
Системата за отопление и 
вентилация, която подгрява 
интериора и двигателя 
и осигурява достъпа на 
свеж въздух в купето, може 
да бъде управлявана с 
дистанционно с обсег до 
няколко стотин метра.
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SMART LIGHT ASSIST
Вече може спокойно да карате на дълги светлини без да се 
притеснявате, че ще заслепите, идващите насреща. Системата 
за динамично регулиране на дългите светлини Smart Light 
Assist, работи съвместно с мултифункционалната камера на 
предното стъкло, като не само превключва от дълги на къси 
светлини, но и автоматично затъмнява светлините в зоните, 
които биха предизвикали заслепяване.

АСИСТЕНТ, СЛЕДЯЩ УМОРАТА 
НА ВОДАЧА
Когато системата отчете 
поведение, което може да е 
признак за умора, тя сигнализира 
чрез Maxi DOT дисплея и 
препоръчва да спрете за почивка.

TRAVEL ASSIST 
Системата използва съвместната 
работа на камерата и 
навигационната система като 
разпознава и показва върху Maxi 
DOT дисплея и навигационната 
система, определени знаци.

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Системата не само поддържа зададената от водача скорост, но и следи дистанцията 
от превозните средства отпред, чрез използване на радарно устройство. Системата 
Front Assist следи дистанцията и автоматично намалява скоростта или спира 
автомобила. В случай на неизбежен сблъсък, проактивната система за защита на 
пътниците Crew Protect Assist координира дейностите на бордовите системи с цел да 
се минимизират последиците за водача и пътниците в автомобила.

LANE ASSIST
Друга помощна система, 
която работи съвместно с 
мултифункционалната камера, 
монтирана в огледалото за 
обратно виждане е асистентът за 
поддържане на лентата.

REAR TRAFFIC ALERT 
Системата Rear Traffic Alert, която използва същите радарни сензори, помага да 
излезете назад безопасно, дори и на път с натоварен трафик и лоша видимост. 
Системата може автоматично да задейства спирачките, ако засече непосредствена 
опасност.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МЪРТВАТА ЗОНА
Системата за наблюдение на „мъртвата зона” Blind Spot Detect използва два 
радарни сензора, разположени от двете страни на задната броня, които следят 
зоните зад и отстрани на автомобила. В зависимост от разстоянието и скоростта 
на приближаващите превозни средства, системата преценява, дали трябва да 
предупреди водача.
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SUPERB предлага множество асистиращи 
системи на вашите услуги. Те ще ви 
осигурят несравнимо удобство и 
безопасност в непредвидени ситуации.

VIP  
СИГУРНОСТ

АСИСТЕНТ ЗА НАТОВАРЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАФИК
Traffic Jam Assist улеснява шофирането на автомобили с автоматична DSG 
трансмисия в натоварения градски трафик. Системата координира цялостното 
поведение на автомобила, копирайки движенията на заобикалящите го превозни 
средства, контролира двигателя, спирачната система и кормилното управление  
(при скорост под 60км/ч).

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Намалява стреса от паркирането в тесни 
пространства. Асистентът автоматично избира 
подходящо място за паркиране, при успоредно 
или напречно паркиране между други автомобили.  
При успоредно паркиране, асистентът се  
нуждае само от 60 см повече от дължината  
на автомобила.

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
ОТЗАД
Паркирането е по-лесно с 
камерата за обратно виждане, 
разположена върху дръжката на 
5-тата врата.  
Тя следи пространството зад 
автомобила.
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ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ
Въздушната възглавница за коленете, 
разположена под кормилната колона, 
предпазва коленете и глезените на водача 
при евентуален удар.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА
В момента на активиране, въздушните 
възглавници за главата изграждат стена 
по продължение на прозорците, като 
предпазват главите на пътниците на 
предните и задни седалки.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА
Само с натискането на един бутон, пътуването на вашите 
деца ще  стане дори още по-безопасно.  Електрическото 
заключване за детска защита предотвратява неочаквано 
отваряне на задните врати и прозорци. Бутонът за контрол 
се намира на вратата на водача.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ 
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Предните и задни странични 
въздушни възглавници предпазват 
таза и гръдния кош на шофьора и 
пътниците при страничен удар

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Въздушната възглавница на шофьора е скрита във 
волана, а въздушната възглавница на пътника до него 
е поставена в таблото. Тя може да бъде деактивирана, 
ако на седалката е поставено детско столче.

ЗАЛОЖЕТЕ НА 
СИГУРНО
Макар че не ви съветваме да оставяте нищо на 
случайността, ви уверяваме, че на SUPERB може да  
се разчита във всяка ситуация. Ако водачът няма 
възможност да реагира и да предотврати инцидент, 
пасивната защита на автомобила поема нещата в свои 
ръце. Като въздушните възглавници, например.  
Можете да оборудвате автомобила си с до 9 от тях.
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еСИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО (DYNAMIC CHASSIS CONTROL)
Насладете се на изключителната динамика на вашия автомобил в условията на максимален комфорт и безопасност. Иновативната система Dynamic 
Chassis Control (DCC) осигурява постоянно адаптиране на окачването на автомобила към ситуацията на пътя и стила на шофиране (натискане на 
спирачката, ускорение, завиване), като приспособява работата на амортисьорите и кормилната система. Като част от менюто на информационно 
развлекателната система, то позволява да се избере един от режимите, в зависимост от предпочитанията на всеки водач: Normal, Comfort или Sport.

DSG
В зависимост от двигателя, 
автомобилът може да бъде 
оборудван с автоматична 6 
или 7 степенна DSG кутия. 
Препоръчваме DSG кутия, 
заедно със системата за 
задвижване на 4-те колела, 
като оптимален вариант.

ДВИГАТЕЛИ
Нашето най-мощно предложение е 2-литровият 
бензинов двигател, който побира в себе си 
внушителните 280 к.с. и е със задвижване на 4-те 
колела. Сред модерните бензинови двигатели ще 
откриете и мотор с мощност от 150 к.с. и система ACT 
(Active Cylinder Management Technology).  
Тя автоматично деактивира/активира два от 
цилиндрите, когато тяхната работа не е нужна, с цел 
оптимизация на разхода на гориво. 
Най-впечатляващият дизелов двигател с мощност 
от 190 к.с. може да се похвали с изключителна 
икономичност. Така например, лифтбек версията 
на модела в комбинация с ръчна скоростна кутия и 
задвижване на предните колела, има комбиниран 
разход на гориво от средно 4,0л/100км.

ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДСТАВЯНЕ

Ако дизайнът на SUPERB гали сетивата ви отвън, то поглеждайки под капака 
му, сърцето ви също ще се разтупти. Двигателите предлагат несравним 
комфорт без компромис в представянето или в екологичните показатели.  
Тези от вас, които искат да се насладят на динамиката на автомобила, могат 
да изберат спортно шаси и по-стегнат волан. 
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Версията на оборудване Laurin & Klement представлява 
перфектна комбинация от висококачествени материали и 
модерни технологии. ŠKODA SUPERB L&K е въплъщение на 
красота, оригиналност, безопасност и максимален комфорт. 
Един от многото примери е Адаптивният Chassis Control DCC, 
който настройва окачването на автомобила спрямо пътя и 
условията на шофиране.

LAURIN & KLEMENT

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Ексклузивният интериор в пакета Laurin 
& Klement се предлага с елегантна 
кожа Native Brown или Stone Beige 
(или с перфорирана кожа като опция) 
и декорация Piano Black. Предните 
седалки са електрически регулируеми, 
а седалката на водача е с памет.

ДЕКОРАТИВНИ НАДПИСИ
Оригиналното изписване  
Laurin & Klement на предните калници, 
е в чест на бащите основатели Лаурин 
и Клемент, които преди повече от век 
слагат началото на нашата компания.

ЛОГО
Оригиналното лого Laurin & Klement 
на предните калници ни напомня за 
създателите на нашата компания от 
преди повече от сто години.

ПОКРИТИЕ НА ПЕДАЛИТЕ
Забележителния дизайн на 
автомобила се подчертава от 
стилното покритие на педалите 
Alu Optics. 
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КОМФОРТ
Мултифункционалният 
3-спицов кожен волан 
с хромирани елементи, 
позволява управление на 
радиото и телефона.  
Лостът на скоростите носи 
логото Laurin & Klement. 
Стандартното оборудване на 
тази версия включва радио 
Bolero със система SmartLink, 
озвучителна система Canton 
Sound, вътрешно осветление и 
още много други.

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Декоративните лайстни на предните и 
задните врати са поредния отличителен 
елемент на модела L&K. Тези на предните 
прагове се отличават с оригиналното 
изписване Laurin & Klement.

TRINITY АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Привлекателността на версията Laurin & Klement е 
допълнително подчертана, благодарение на  
19“ алуминиевите джанти Phoenix*, с дизайн в цвят 
антрацит, с които може да замените стандартните  
18“ джанти.
*допълнително оборудване

LOGO
Логото на Laurin & Klement върху 
тапицерията на седалките е един 
от многото отличителни елементи 
на изключителния интериор.



SPORTLINE



46 47

S
p

o
rt

Li
ne

S
p

o
rt

Li
ne

ŠKODA SUPERB SPORTLINE носи отличителния дизайн на SUPERB, 
като го допълва със спортни елементи. Автомобилът е оборудван 
със спортно шаси, предна решетка, рамки на стъклата, дифузьор, 
спойлер на петата врата (при лифтбек версията) и рейки (при комби 
версията), изпълнени в черно. Светлините за мъгла с черен бекграунд 
и ексклузивните алуминиеви джанти правят SUPERB SportLine още 
по-отличителен.

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН 
Интериорът е декориран с Carbon Decor и 
логото SportLine. Спортните предни седалки 
и задните са с тапицерия от черна Alcantara®/ 
кожа със сребристи шевове, която осигурява  
максимум комфорт дори и при по-динамично 
шофиране. Електрически регулируемата 
предна седалка с памет е част от стандартното 
оборудване. Спортният дух на интериора 
се подчертава от педалите с Alu Optics и 
облицования с черен текстил таван.

ВОЛАН
Мултифункционалният кожен волан със спортен 
дизайн, със сребристи шевове и хромирани елементи, 
ви позволява да контролирате радиото и телефона си. 
Може да се оборудва и с функция за подгряване, която 
се контролира от инфоразвлекателната система.

ЛАЙСТНИ НА ПРАГОВЕТЕ
Дори и практичните елементи, 
като защитните лайстни на 
праговете, са със спортен дизайн 
и допринасят за уникалния изглед 
на автомобила.

ВЪЛК  
ВЪВ ВЪЛЧА КОЖА

ЛОГО
Логото SportLine 
е разположено на 
специално място на 
двата предни калника 
на автомобила.

ИНФОРАЗВЛЕКАТЕЛНИ СИСТЕМИ
SportLine версията може да бъде оборудвана с 
инфоразвлекателна система. Освен актуална 
информация и развлечения, тя показва температурата 
на маслото или охладителната течност и разполага 
с функция LapTimer, която допринася още повече за 
спортното усещане при шофиране.

ДЖАНТИ VEGA
19" алуминиеви 
джанти Vega 
антрацит 
са част от 
допълнителното 
оборудване.

ДЖАНТИ ZENITH
18" алуминиеви 
джанти Zenith 
platinum са част 
от стандартното 
оборудване.
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ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK 
Декор в сив металик, 
текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Декорация Light Brushed,  
текстилна тапицерия.

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Декорация сив металик,  
текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Декорация Light Brushed,  
текстилна тапицерия.y

Стандартното оборудване на ниво Active включва външни огледала и дръжки на вратите в 
цвета на купето, затъмнени прозорци, задни LED светлини, централно заключване, малък 
кожен пакет, радио Swing с Bluetooth, Maxi DOT, електрически предни и задни стъкла, 
климатик, Jumbo Box кутия с подлакътник и други.

Стандартното оборудване на ниво Ambition включва хромирани елементи по вратите, 
декоративни лайстни на  предните врати, опора за левия крак на водача, осветление 
на дръжките на вратите, двузонов климатроник, радио  Swing, сензор за дъжд, Maxi 
DOT дисплей, дигитален часовник от задната страна на  Jumbo Box кутията и други.



50 51

О
б

о
ру

д
ва

не

О
б

о
ру

д
ва

не

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Декорация Dark Brushed,
тапицерия кожа. 

ИНТЕРИОР STYLE BLACK 
Декорация Dark Brushed,

тапицерия Alcantara/кожа.

ИНТЕРИОР STYLE BLACK 
Декорация Dark Brushed, 
перфорирана кожена 
тапицерия.

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декор Dark Brushed,
тапицерия с Alcantara/
кожа.

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE 
Декор Dark Brushed,

текстилна тапицерия

Стандартното оборудване на ниво Style включва автоматично прибиращи се странични огледала с 
осветяващи праговете лампи, сензори за паркиране отзад, декоративни лайстни на предните и задните 
врати, пакет LED светлини, електрически регулируема седалка на водача с памет и други.
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LAURIN & 
KLEMENT 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР L&K STONE BEIGE
декор Piano Black,
тапицерия с перфорирана кожа

ИНТЕРИОР L&K  
STONE BEIGE 

Декор Piano Black,
кожена тапицерия.

ИНТЕРИОР L&K  
STONE BEIGE
Декорация Piano Black, 
тапицерия с перфорирана 
кожа.

ИНТЕРИОР L&K
BLACK
декор Piano Black,
тапицерия с 
перфорирана кожа
Черен таван опционално.

ИНТЕРИОР L&K  
NATIVE BROWN

декор Piano Black,
кожена тапицерия.

Черен таван опционално.

Стандартното оборудване на ниво Laurin & Klement включва би-ксенонови фарове 
с функция AFS, сензори за паркиране отпред и отзад, вътрешно осветление, 
електрически регулируема седалка на водача и пътника до него, радио  Bolero, 
озвучителна система Canton Sound, система от мрежи в багажника и други.
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Stone Beige кожа - L&K, Style*

Black кожа – Ambition*, Style* Native Brown перфорирана кожа - L&K*
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ДЖАНТИ

18" Modus алуминиеви джанти 18" Zenith алуминиеви джанти

19" Trinity алуминиеви джанти

19" Trinity алуминиеви джанти  
в супер гланц

18" Pegasus алуминиеви джанти

19" Trinity алуминиеви джанти  
в антрацит

19" Acamar алуминиеви джанти  
в антрацит

18" Pegasus алуминиеви джанти  
в антрацит

17" Triton алуминиеви джанти 17" Stratos алуминиеви джанти 17" Zeus алуминиеви джанти 16" Orion алуминиеви джанти 16" стоманени джанти  
с тасове Hermes

19" TRINITY алуминиеви джанти  
в черен гланц

ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA. 
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и 
за нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
ŠKODA. Използването на първокласни материали 
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части 
дори след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA 
включва обменни части, чието производство има  
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,861/1,864

Коефициент на 
съпотивление CW 0.263–0.309 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,468

Шаси  База (mm) 2,841

Предно окачване
 Окачване McPherson с долни триъгълни 
носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm)

1,584/1,572; 2.0 
TSI: 1,586/1,574

Задно окачване
Многораменно окачване с надлъжен и 
напречен стабилизатор

Просвет (mm) 
– в зависимост от двигателя 149/148

Спирачна система
Хидравлична двойно-диагонална система с 
двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,507/1,520

– задни спирачки Дискови спирачки
Пространство за главата отпред / отзад  
(mm) 991/980

Кормилна уредба
Кормилна рейка с електро-механично серво 
управление Обем на багажника (max. l)

Джанти 6.5J x 16"; 7.0J x 17" в зависимост от двигателя Без резервна гума, със задни седалки

Гуми*****
215/60 R16; 215/55 R17 в зависимост от 
двигателя вдигнати/свалени 625/1,760

1.4 TSI/125 к.с. 1.4 TSI/150 к.с. 1.4 TSI/150 к.с. ACT
1.4 TSI/150 к.с.

4x4 ACT
1.8 TSI/180 к.с. 2.0 TSI/220 к.с.

2.0 TSI/280 к.с.
4x4

1.6 TDI/120 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.
2.0 TDI/150 к.с.

4x4
2.0 TDI/190 к.с.

2.0 TDI/190 к.с.
4x4

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,798 4/1,984 4/1,984 4/1,598 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1)
92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 

(132/5,100–6,200)
162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500
320/1,450–3,900 
(250/1,250–5,000) 350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6* EU6* EU6*

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95 (95/91**)

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95 Дизел Дизел Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 208 220 220 215 232 245 250 206 220 (217) 215 237 (234) 229

Ускорение 0–100 km/h (s) 9.9 8.6 (8.8) 8.6 (8.8) 9.0 8.0 (8.1) 7.0 5.8 10.9 (11.0) 9.1 (9.0) 9.0 8.4 (8.3) 8.0

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско ***/**** 7.1/7.1–7.2 7.8/7.8–7.9 (7.5/7.6) 6.2/6.2–6.3 (6.2/6.3–6.4) 6.8/6.9–7.0 –/7.7 (–/7.3) –/8.0–8.1 –/8.9 4.8/4.9 (4.6/4.7) 5.0/5.1 (5.3/5.4–5.5) 5.8/5.9 –/5.5–5.6 (–/5.4–5.5) –/6.0–6.31

– разход извънградско ***/**** 4.6/4.7 4.8/4.9–5.0 (4.7/4.8–4.9) 4.4/4.5–4.6 (4.4/4.5–4.6) 5.1/5.2–5.3 –/5.1 (–/5.1) –/5.5 –/6.1 3.7/3.8–3.9 (3.9/4.0–4.1)  
3.7/3.8  
(3.9/4.0–4.1) 4.2/4.3–4.4 –/3.9–4.0 (–/4.1–4.2) –/4.6–4.7

– комбиниран разход ***/**** 5.5/5.6–5.7 5.9/6.0–6.1 (5.7/5.8–5.9) 5.1/5.2 (5.1/5.2–5.3) 5.7/5.8–5.9 –/6.0–6.1 (–/5.9) –/6.4–6.5 –/7.1 4.1/4.2–4.3 (4.1/4.2–4.3)
4.2/4.3  
(4.4/4.5–4.6) 4.8/4.9-5.0 –/4.5–4.6 (–/4.6–4.7) –/5.1–5.2

CO2 емисии (g/km) ***/**** 128/130
137/139–140 
(132/135–136)

117/119–121 
(118/121–122) 133/135–137 –/137–138 (–/134–135) –/146–147 –/159–160

107/110–111 (108/111–
113)

109/112–113  
(113/116–118) 127/129–130 –/117–119 (–/120–122) –/134–136

Диаметър на завой (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

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване 4x4

Съединител

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Скоростна кутия
Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 

(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Автоматична 
6-степенна DSG

Автоматична 
6-степенна DSG

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Автоматична 
7-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg) 1,415 1,428 (1,443) 1,435 (1,450) 1,535 1,485 (1,495) 1,525 1,625 1,500 (1,510) 1,550 (1,570) 1,630 1,555 (1,585) 1,560

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 620 628 (632) 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 705 650 (620) 705

Общо тегло (kg) 1,960 1,981 (2,000) 1,988 (2,007) 2,137 2,037 (2,045) 2,100 2,230 2,046 (2,055) 2,095 (2,115) 2,260 2,130 (2,130) 2,290

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 700 710 710 (720) 750 740 750 750 750 750 750 750 750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,200 1,500 2,000 2,200 2,000 2,200

Обем на резервоара (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
SUPERB

1,584

1,
4

6
8

2,031

 *  Спазването на екологичния стандарт EU6 се постига, чрез SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue®  

за намаляване на моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue® е с обем от 13 л и за пробег от 13 000 км. 

 ** Използването на нискооктаново гориво може да се отрази негативно на представянето на двигателя

 *** Важи за автомобили с гуми с ниско съпротивление при търкаляне

 **** Важи за автомобили с гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

 *****   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всезонни гуми 215/55 R17 

 ( ) Важи за автоматична скоростна кутия.

 ACT – Технология за активно управление на цилиндрите.

 Повечето двигатели са със система Start-Stop и система  

 за възстановяване на енергията.

1,1232,841897
4,861

12.2° (ML3)14
°(ML2)

98
0

99
1

625 l
1,126

1,
0

10

1,
50

7

1,
52

0

1,572
1,864
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,856/1,864

Коефициент на 
съпотивление CW 0.275–0.317 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,477

Шаси  База (mm) 2,841

Предно окачване
 Окачване McPherson с долни триъгълни 
носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm)

1,584/1,572; 2.0 
TSI: 1,586/1,574

Задно окачване
Многораменно окачване с надлъжен и 
напречен стабилизатор

Просвет (mm) 
– в зависимост от двигателя 149/148

Спирачна система
Хидравлична двойно-диагонална система с 
двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,507/1,520

– задни спирачки Дискови спирачки
Пространство за главата отпред / отзад  
(mm) 995/1,001

Кормилна уредба
Кормилна рейка с електро-механично серво 
управление Обем на багажника (max. l)

Джанти 6.5J x 16"; 7.0J x 17" в зависимост от двигателя Без резервна гума, със задни седалки

Гуми*****
215/60 R16; 215/55 R17 в зависимост от 
двигателя вдигнати/свалени 660/1,950

1.4 TSI/125 к.с. 1.4 TSI/150 к.с. 1.4 TSI/150 к.с. ACT
1.4 TSI/150 к.с.

4x4 ACT
1.8 TSI/180 к.с. 2.0 TSI/220 к.с.

2.0 TSI/280 к.с. 
4x4

1.6 TDI/120 к.с. 2.0 TDI/150 к.с.
2.0 TDI/150 к.с.

4x4
2.0 TDI/190 к.с.

2.0 TDI/190 к.с.
4x4

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

Турбодизелов 
двигател със система 
common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,395 4/1,798 4/1,984 4/1,984 4/1,598 4/1,968 4/1,968 4/1,968 4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1)
92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 

(132/5,100–6,200)
162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)
200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 320/1,450–3,900 

(250/1,250–5,000)
350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6* EU6* EU6*

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95 (95/91**)

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95 Дизел Дизел Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 206 218 218 213 230 243 250 204 218 (214) 213 235 (232) 226

Ускорение 0–100 km/h (s) 10.0 8.7 (8.9) 8.7 (8.9) 9.1 8.1 (8.2) 7.1 5.8 11.0 (11.1) 9.2 (9.1) 9.1 8.5 (8.4) 8.1

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско ***/**** 7.1/7.2 7.8/7.9 (7.5/7.5–7.6) 6.2/6.3–6.4 (6.3/6.4–6.5) 6.9/7.0 –/7.8 (–/7.4) –/8.1 –/9.0 4.9/5.0 (4.6/4.7) 5.0/5.1 (5.3/5.4–5.5) 5.8/5.9 –/5.6 (–/5.4/5.5) –/6.0–6.1

– разход извънградско ***/**** 4.7/4.8 4.9/5.0 (4.8/4.9–5.0) 4.5/4.6–4.7 (4.5/4.6–4.7) 5,2/5.3–5.4 –/5.2–5.3 (–/5.2–5.3) –/5.5–5.6 –/6.2 3.9/4.0–4.1 (3.9/4.1–4.2)  3.8/3.8–3.9 (3.9/4.0–4.1) 4.3/4.4 –/3.9–4.0 (–/4.2) –/4.6–4.7

– комбиниран разход ***/**** 5.6 /5.7 5.9/6.0–6.1 (5.7/5.9) 5.1/5.2–5.3 (5.1/5.2–5.3) 5.8/5.9–6.0 –/6.2 (–/6.0–6.1) –/6.5 –/7.2 4.3/4.4 (4.2/4.3–4.4) 4.2/4.3–4.4 (4.4/4.5–4.6) 4.9/5.0 –/4.5–4.6 (–/4.6–4.7) –/5.1–5.2

CO2 емисии (g/km) ***/****
129/131–132 138/140–141 

(133/136–137)
118/121–122 
(119/122–123)

134/137–138 –/140–141  
(–/137–138)

–/147–148 –/163–164 111/114–115  
(109/112–114)

110/113–114  
(114/117–119)

128/130–131 –/118–120  
(–/121–123)

–/135–137

Диаметър на завой (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

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване Предно предаване 4x4 Предно предаване 4x4

Съединител

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Хидравличен 
еднодисков 
съединител

Хидравличен 
еднодисков (Двудисков 
с електрохидравличино 
управление)

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Скоростна кутия
Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 

(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Автоматична 
6-степенна DSG

Автоматична 
6-степенна DSG

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Ръчна 6-степенна Ръчна 6-степенна 
(Автоматична 
7-степенна DSG)

Автоматична 
7-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg) 1,440 1,453 (1,468) 1,460 (1,475) 1,560 1,510 (1,520) 1,550 1,650 1,525 (1,535) 1,575 (1,595) 1,655 1,580 (1,610) 1,685

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 641 646 (662) 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 (664) 715 665 715

Общо тегло (kg) 2,006 2,024 (2,055) 2,031 (2,062) 2,170 2,085 (2,095) 2,130 2,290 2,100 2,140 (2,184) 2,295 2,170 (2,200) 2,325

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 720 720 (730) 730 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,600 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,200 1,500 2,000 2,200 2,000 2,200

Обем на резервоара (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
SUPERB COMBI

1,1182,841897
4,856
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 *  Спазването на екологичния стандарт EU6 се постига, чрез SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue®  

за намаляване на моно-азотните окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue® е с обем от 13 л и за пробег от 13 000 км. 

 ** Използването на нискооктаново гориво може да се отрази негативно на представянето на двигателя

 *** Важи за автомобили с гуми с ниско съпротивление при търкаляне

 **** Важи за автомобили с гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

 *****   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всезонни гуми 215/55 R17 

 ( ) Важи за автоматична скоростна кутия.

 ACT – Технология за активно управление на цилиндрите.

 Повечето двигатели са със система Start-Stop и система  

 за възстановяване на енергията.



ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най-близкия ŠKODA център.

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL - 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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facebook.com/skodabulgaria


