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Φανταστείτε να μη χρειάζεται να διαλέξουμε μεταξύ ομορφιάς και 
λειτουργικότητας. Φανταστείτε το στυλ και η ευρυχωρία να βρίσκονται σε 
τέλεια αρμονία. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να κάνουμε συμβιβασμούς. Και 
φανταστείτε τα όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε; Εμείς μπορέσαμε και 
το ονομάσαμε, ŠKODA Superb.

Κατασκευασμένο με την καινούργια, σχεδιαστική φιλοσοφία της ŠKODA, το 
Superb κερδίζει τις εντυπώσεις όπου και αν βρεθεί. Ιδανικό για οικογένεια  
αλλά και για εταιρική χρήση. Και φυσικά, ως ένα ακόμη περήφανο μέλος τής 
οικογένειας ŠKODA, προσφέρει πολυάριθμες Simply Clever λεπτομέρειες που 
εγγυώνται ότι θα ταξιδεύετε με άνεση και πολυτέλεια.

Αυτό το μοντέλο είναι ακόμα ένα λαμπρό παράδειγμα της πρωτοποριακής 
μας σκέψης. Αντιπροσωπεύει το πάθος μας για την κατασκευή σχεδιαστικά 
προηγμένων αυτοκινήτων, τόσο απολαυστικών στην οδήγηση, όπως ήταν 
ανέκαθεν. Τα θεμέλια της επιτυχίας μας εντοπίζονται στην μακρά ιστορία τής 
ŠKODA, η οποία εμπνέει και το μέλλον της.

Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΈΝΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΠΟΥ ΚΈΡΔΊΖΈΊ ΈΠΑΞΊΑ
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΤΟΥ
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ΣΧΈΔΊΑΣΜΟΣ

5

Το παιχνίδι μεταξύ των κοίλων και κυρτών επιφανειών στο πίσω 
μέρος του αυτοκινήτου, σε συνδυασμό με το φώς του ήλιου, 
δημιουργούν μοναδικά αποτελέσματα. Επιπλέον η τεχνολογία 
LED σε συνδυασμό με τα κρυσταλλικά στοιχεία στα πίσω 
φωτιστικά σώματα, χαρακτηριστικού σχήματος C, ενισχύουν ακόμα 
περισσότερο την αίσθηση της κομψότητας.

ΈΞΩΤΈΡΊΚΗ ΣΧΈΔΊΑΣΗ
Η εξωτερική σχεδίαση του Superb σάς καλεί όχι απλώς να το κοιτάξετε, αλλά να το θαυμάσετε. 

Η χαρακτηριστική σιλουέτα του με τις έντονες ακμές και τις αιχμηρές, δυναμικές γραμμές του 

αποδεικνύουν πόση σημασία έχουν ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες για την ομορφιά 

του συνόλου. Το αποτέλεσμα είναι η επιτομή της τελειότητας.

Οι τέλεια υπολογισμένες αναλογίες, οι μεγάλες 
κρυστάλλινες επιφάνειες και οι αυτόματα κα- 
τευθυνόμενοι προβολείς που αγκαλιάζουν το 
αυτοκίνητο, δημιουργούν μια συμπαγή αλλά 
ταυτόχρονα, δυναμική εικόνα. 

Οι επιβλητικές γραμμές τού καπό ενισχύονται 
από το ξεχωριστό σχήμα των προβολέων και 
τα εξίσου χαρακτηριστικά φώτα ομίχλης.

ταξιδεψτε με στυλ
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Η κομψή σιλουέτα των εξωτερικών πλευρικών 
καθρεφτών, με τα ενσωματωμένα πλευρικά φλάς, 
δίνουν μια πιο σπορ εμφάνιση στο αυτοκίνητο, ενώ 
ταυτόχρονα οι μεγάλοι καθρέφτες ενισχύουν τη 
λειτουργικότητά του.

Τα διακοσμητικά μαρσπιέ με το λογότυπο 
Superb υπογραμμίζουν το μοναδικό 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το Superb θα σας ανοίξει καινούργιους ορίζοντες με 
την ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, πανοραμική ηλιοροφή 
του, που θα σας χαρίσει μεγαλύτερη αίσθηση.
ευρυχωρίας.

Οι προβολείς Bi-Xenon 
αποτελούνται από φώτα 
μεγάλης σκάλας με δια-
κοσμητικά κρύσταλ λα. 
Οι ανακλαστήρες ή τα  
"μάτια γάτας" όπως χα- 
ρακτηριστικά ονομάζο- 
νται, πλαισιώνουν με χά- 
ρη τους προβολείς.

Κρυσταλλικά στοιχεία υπάρχουν επίσης στα "ανενεργά" 
σημεία των ενσωματωμένων πίσω φωτιστικών 
σωμάτων. Oι προβολείς της όπισθεν, η ένδειξη φλας 
και οι λαμπτήρες LED των φώτων ομίχλης, είναι 
τοποθετημένοι πίσω από κρύσταλλα, κάνοντας έτσι 
το φωτισμό του Superb ακόμα πιο ιδιαίτερο.

Το τρίτης γενιάς Superb διαθέτει 
τρείς τύπους προβολέων, καθένας 
από τους οποίους ξεχωρίζει με 
την τεχνολογία και το στυλ του.

Τα φώτα στο Superb δεν φωτίζουν απλώς. Εμπνέουν. Tα φωτιστικά σώματα του νέου Superb 

είναι τα πιο εντυπωσιακά "μάτια" που έχετε δει ποτέ στο δρόμο.



ταξιδεψτε στΟ ΧΡΟΝΟ

ΈΣΩΤΈΡΊΚΟΣ
ΣΧΈΔΊΑΣΜΟΣ

9

Ζήστε μοναδική εμπειρία άνεσης χάρη στον 
άφθονο χώρο για τα πόδια, που προσφέρει το 
Superb. Χαλαρώστε ρυθμίζοντας τον απαλό 
φωτισμό, και απολαύστε το ταξίδι σας, όπως 
εσείς θέλετε.

Απαλός φωτισμός σε απόχρωση λευκού κεχριμπαριού

Εξαρτάται από εσάς ποιό χρώμα θα διαλέξετε για να δώσετε διαφορετικό τόνο στην κάθε σας ημέρα. Ο απαλός φωτισμός 
διατίθεται σε δέκα ξεχωριστές αποχρώσεις.

Απαλός πράσινος φωτισμός

ΦΩΤΊΣΜΟΣ
Αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας με τον απαλό, αρμονικό φωτισμό που διαχέεται 

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για 

οποιαδήποτε διαδρομή.



simply
clever 

ΚαιΝΟτΟμιεσ με ΓΝΩμΟΝα εσασ

11

ΧΩΡΟΊ ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗΣ
Το κάθε τι έχει τη θέση του στο αυτοκίνητό σας. Το Superb διαθέτει πληθώρα κρυφών χώρων, 

θέσεων και βάσεων για να διατηρεί το κομψό εσωτερικό του αυτοκινήτου σας, τακτοποιημένο 

και τα υπάρχοντά σας ασφαλή.

Ο χώρος αποθήκευσης στο ταμπλό μπροστά από τη θέση του 
συνοδηγού μπορεί να ψυχθεί, όταν είναι σε λειτουργία ο κλιματισμός.

Η ευρύχωρη θήκη απο-
θήκευσης Jumbo Box 
είναι τοποθετημένη στο 
υποβραχιόνιο του μπρο-
στινού μέρους. Εκεί μπο-
ρείτε να αποθηκεύετε με 
ασφάλεια τις ηλεκτρονικές 
σας συσκευές ή να διατηρείτε 
τα σνακ πάντα φρέσκα, εάν 
ο χώρος ψυχθεί. Μια διπλή 
βάση για ποτηροθήκες 
βρίσκεται στην κεντρική 
κονσόλα.

Οι θήκες αποθήκευσης που βρίσκονται στο 
εσωτερικό τμήμα της πλάτης των μπροστά 
καθισμάτων, είναι ιδανικές για μικρά αντικείμενα 
όπως κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, ημερολόγια, κτλ.

Οι ποτηροθήκες στο πίσω υποβραχιόνιο θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους επιβάτες των πίσω 
θέσεων.

Ένας κρυφός αποθηκευτικός χώρος με ανοιγόμενο 
καπάκι υπάρχει κάτω από το κάθισμα του 
συνοδηγού. Εκεί μπορείτε να αποθηκεύσετε 
πολλά μικρά αντικείμενα.

Θα βρείτε βάση για μπουκάλι 1,5 λίτρου στο 
ευρύχωρο τμήμα των μπροστά και πίσω θυρών.

Τα ανακλαστικά γιλέκα μπορούν να 
τοποθετηθούν στον αποθηκευτικό 
χώρο στις μπροστά και πίσω 
θύρες, πάντα κοντά σας όταν τα 
χρειάζεστε.
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Η θήκη γυαλιών επάνω από 
τον εσωτερικό καθρέφτη αυ- 
τόματης σκίασης βρίσκεται σε 
σημείο, που το φτάνει εύκολα 
ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Ένα κάθισμα και για τα πόδια σας. Αυτό το 
υποπόδιο στο πίσω μέρος εφαρμόζει στα ήδη 
υπάρχοντα υφασμάτινα πατάκια κάνοντας τα 
μακρινά ταξίδια ακόμα πιο άνετα.

Οι έξυπνες θήκες για τις γνήσιες ομπρέλες Superb βρίσκονται στο εσωτερικό και των δύο 
μπροστινών θυρών. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το νερό της βρεγμένης ομπρέλας να διοχετεύεται 
έξω από το αυτοκίνητο.

Η αποσπώμενη θήκη Unibag, που είναι 
σχεδιασμένη για να μεταφέρει εξοπλισμό 
σκι ή snowboard, είναι τοποθετημένη στο 
άνοιγμα ανάμεσα στον χώρο αποσκευών και 
το σαλόνι.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΈΥΩΝ
Η ευρυχωρία του χώρου αποσκευών κάνει το νέο Superb πρώτο στην κατηγορία του για την άνεση που παρέχει. Η μεγάλη 

χωρητικότητα και η λειτουργικότητα είναι αλληλένδετα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσθέσαμε και μερικές Simply Clever λύσεις 

που κάνουν την διαχείριση των αποσκευών ακόμα πιο εύκολη.

Η ηλεκτρικά ελεγχόμενη 5η πόρτα, ανοίγει και κλείνει με ένα 
απλό πάτημα του διακόπτη στο απομακρυσμένο χειριστήριο 
ή στο κεντρικό πάνελ. Είναι χρήσιμο ειδικά όταν οι συνθήκες 
καιρού είναι αντίξοες. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη 
θέση της πόρτας όταν είναι ανοιχτή, έτσι ώστε να εξυπηρετεί 
τις ανάγκες σας.

Πώς μπορούμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε την πόρτα του χώρου αποσκευών 
όταν κρατάμε πολλά πράγματα; Απλά κουνήστε το πόδι σας κάτω από το 
χώρο αποσκευών, και η πόρτα θα ανοίξει μόνη της, με έναν μαγικό τρόπο. Ο 
εικονικός μοχλός επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση και είναι αποκλειστικά 
διαθέσιμος με την ηλεκτρικά ελεγχόμενη 5η πόρτα και το σύστημα KESSY 
(Σύστημα Eισόδου, Εκκίνησης και Eξόδου χωρίς κλειδί).

O κοτσαδόρος διαθέτει αυτόματα αναδιπλούμενη κεφαλή, η 
οποία ελέγχεται από τη χειρολαβή του χώρου αποσκευών. 
Αυτή η καινοτομία μάς απαλλάσσει από το να αφαιρούμε τον 
κοτσαδόρο μετά από κάθε χρήση και δεν επηρεάζει κα την 
αισθητική του αυτοκινήτου.

Το αυτόματο κάλυμμα του 
χώρου αποσκευών επανέρ-
χεται στην κεντρική του θέση, 
όταν η ηλεκτρικά χειριζόμενη 
5η πόρτα ανοίξει, γεγονός 
πού κάνει την πρόσβαση στις 
αποσκευές σας πιο εύκολη. Το 
μοναδικό Nivomat, ειδικά για 
την έκδοση Combi, διατηρεί το 
χώρο τακτοποιημένο ακόμα κι 
όταν έχουμε γεμάτο φορτίο.

Ο χώρος αποσκευών είναι εξαιρετι- 
κά ευρύχωρος. Η έκδοση Combi 
(όπως βλέπετε στη φωτογραφία) προ-
σφέρει βασική χωρητικότητα 660 λίτρα, 
άλλα μπορεί να επεκταθεί στα 1.950 λίτρα 
με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. 
Η έκδοση limo όπου μπορείτε να απο- 
σύρετε πλήρως το κάλυμμα τού χώρου 
αποσκευών, θα σας εντυπωσιάσει 
με την χωρητικότητα των 625/1.760 
λίτρων. Όλα τα αυτοκίνητα με ενδιάμεσο 
δάπεδο του χώρου αποσκευών, συμπε-
ριλαμβανομένης της έκδοσης Combi, 
είναι εξοπλισμένα με άγκιστρα για την 
εφαρμογή των πλεγμάτων.
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ΤΈΧΝΟΛΟΓΊΑ
Η υψΗλΗ ΠΟιΟτΗτα συΝαΝτα τΗΝ ΚΟΡυΦαια τεΧΝΟλΟΓια

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
Μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε, να δουλέψετε ή να διασκεδάσετε στο νέο Superb. Η νέα γενιά 

ηχοσυστημάτων και συστημάτων πλοήγησης παρέχουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα, έτσι ώστε να 

μπορείτε να επωφελείστε στο έπακρο από τις δυνατότητες των πολυμέσων, ακόμα και όταν οδηγείτε. Τώρα, 

μπορούν και οι πίσω επιβάτες να συνδέσουν τις εξωτερικές τους συσκευές.

Το phone box, που είναι τοποθετημένο 
μπροστά από τον λεβιέ ταχυτήτων παρέχει 
ενισχυμένο σήμα για τη συσκευή του κινητού 
σας, και ταυτόχρονα φορτίζει ασύρματα το 
τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε.

To σύστημα Columbus (όπως βλέπετε στη φωτογραφία) και το 
σύστημα πλοήγησης Amundsen, καθώς επίσης και το ηχοσύνολο 
Bolero παρέχουν χειρισμό αφής σε οθόνη 8". Οι συσκευές 
προσφέρουν πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου Bluetooth 
και συστήματος SmartLink. Η τέλεια ποιότητα ήχου είναι δεδομένη 
χάρη στα τέσσερα μπροστά και τέσσερα ηχεία στο πίσω μέρος.

Απολαύστε την απόλυτη καθαρότητα στον ήχο 
με το ηχοσύστημα Canton με 12 ηχεία, συμπε- 
ριλαμβανομένου ενός κεντρικού ηχείου και ενός 
ενισχυτή, που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών.

Η εφαρμογή Media Command σας επιτρέπει να 
χειρίζεστε την τεχνολογία και ψυχαγωγία του αυτοκι-
νήτου σας από το tablet ή το smartphone σας, χρη-
σιμοποιώντας σύνδεση WiFi, όπου και αν κάθεστε. 
Διατίθεται αποκλειστικά με το σύστημα πλοήγησης 
Columbus.

Η βάση των συσκευών πολυμέσων σάς επιτρέπει να 
τοποθετήσετε τη συσκευή σας στο πίσω υποβραχιόνιο 
ή στο προσκέφαλο των μπροστά καθισμάτων. Η 
ενσωματωμένη σύνδεση LTE στο internet είναι 
διαθέσιμη σε συνδυασμό με το κορυφαίο σύστημα 
πλοήγησης Columbus. Το αυτοκίνητο μπορεί να 
εξοπλιστεί και με επιπλέον παροχή ρεύματος 230V 
και δεύτερη θύρα USB για τους πίσω επιβάτες.

Με το σύστημα SmartGate, μπορείτε να συνδέσετε το 
smartphone με το αυτοκίνητό σας μέσω σύνδεσης WiFi, 
για πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το στυλ οδήγησής 
σας, όπως οικονομική οδήγηση, χαρακτηριστικά οδήγησης, 
ή πληροφορίες service. Κάποιες πληροφορίες μπορούν 
ακόμα να αποθηκευτούν στην πλατφόρμα διασύνδεσης τής 
ŠKODA, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές, πάντα 
και παντού.

Με το σύστημα SmartLink (την 
πλατφόρμα διασύνδεσης της ŠKODA 
που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας MirrorLink®, Apple 
CarPlay* και Android Auto*), ο οδηγός 
μπορεί να διαχειρίζεται με απόλυτη 
ασφάλεια το ηχοσύστημά του και το 
τηλέφωνό του ενώ οδηγεί. Το σύστημα 
υποστηρίζει όλες τις εγκατεστημένες 
εφαρμογές που έχουν πιστοποιηθεί για 
οχήματα με τα πρωτόκολλα MirrorLink®, 
Apple CarPlay ή Android Auto.*
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Το ηλεκτρικά προσαρμοζόμενο κάθισμα του οδηγού με εσωτερική 
μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει τρεις διαφορετικές θέσεις για το κάθισμα 
και για τους εξωτερικούς, πλευρικούς καθρέφτες.

Ο φωτισμός της περιοχής εισόδου από τα φώτα επιβίβασης (Boarding Spots), τα οποία 
είναι ενσωματωμένα στους εξωτερικούς πλευρικούς καθρέφτες, και στο κάτω μέρος των 
εμπρός και πίσω θυρών, επιτρέπει την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση ακόμα και στο 
απόλυτο σκοτάδι, ή το να αποφύγετε λακκούβες όταν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα τους αυτόματα 
ανακλινόμενους πλευρικούς καθρέφτες που 
διπλώνουν όταν το αμάξι κλειδώνει, π.χ. στους 
δρόμους της πόλης. Οι καθρέφτες διαθέτουν 
επίσης αυτόματες λειτουργίες μνήμης.

ΑΝΈΣΗ
Με την πληθώρα χρήσιμων χαρακτηριστικών του, το νέο Superb θα σας κάνει να ζήσετε την εμπειρία της άνετης 

οδήγησης, είτε αυτό σημαίνει χαλάρωση σε ένα μακρινό ταξίδι, είτε άνεση σε μια μικρή διαδρομή.

Με τον κλιματισμό Climatronic 3 ζωνών, μπορείτε να 
ρυθμίσετε διαφορετικές θερμοκρασίες για τον οδηγό, και 
τους επιβάτες, στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα. 
Επίσης ο αισθητήρας υγρασίας μειώνει το θάμπωμα τού 
παρμπρίζ.

Το σύστημα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης τού 
αυτοκινήτου παρέχει πολλές δυνατότητες εξατομί-
κευσης, επιτρέποντας σε διαφορετικά προφίλ οδη- 
γών να κάνουν τις προσωπικές τους ρυθμίσεις. 
Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αφορούν το στυλ 
οδήγησης, το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα τού 
οδηγού, τον κλιματισμό Climatronic, το ηχοσύνολο 
κα το σύστημα πλοήγησης. Τα εξατομικευμένα 
αυτοκίνητα διατίθενται με τρία κλειδιά, για να 
εξυπηρετούνται όλοι οι οδηγοί μιας οικογένειας. 
Όταν το κλειδί ξεκλειδώσει το όχημα, όλες οι 
λειτουργίες διασκέδασης και πληροφόρησης 
προσαρμόζονται αυτόματα στις αποθηκευμένες 
ρυθμίσεις του οδηγού.



ΑΣΦΑΛΈΊΑ
H ασΦαλεια σασ ειΝαι Η ΠΡΩτΗ μασ ΠΡΟτεΡαιΟτΗτα
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ΠΑΘΗΤΊΚΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑ
Είμαστε της φιλοσοφίας να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Μπορείτε να αφεθείτε ολοκληρωτικά παρ' 

όλα αυτά, στα ασφαλή χέρια του Superb. Σε ακραίες καταστάσεις, όπου ο οδηγός δεν μπορεί ενεργά να 

αποτρέψει το αποτέλεσμα, αναλαμβάνουν δράση τα στοιχεία παθητικής ασφάλειας, όπως οι αερόσακοι. 

Μπορείτε πλέον να εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας με εννέα από αυτούς.

Ενώ ο αερόσακος του οδηγού είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, 
ο αερόσακος του συνοδηγού βρίσκεται στο ταμπλό και εάν 
χρειάζεται μπορεί να απενεργοποιηθεί, ώστε να μπορέσετε να 
βάλετε παιδικό κάθισμα στην μπροστινή θέση.

Ο αερόσακος γονάτων είναι τοποθετημένος κάτω από την 
κονσόλα τού τιμονιού και προστατεύει τα γόνατα και τις 
κνήμες του οδηγού.

Oι μπροστινοί πλευρικοί αερό-
σακοι, έχουν σχεδιαστεί για να 
προστατεύουν το θώρακα και τη 
λεκάνη σε περίπτωση πλευρικής 
σύγκρουσης.

Οι αερόσακοι κεφαλής, κατά την 
ενεργοποίησή τους, δημιουργούν 
ένα προστατευτικό τοίχωμα, που 
προφυλάσσει τους μπροστινούς 
και πίσω επιβάτες από πιθανούς 
τραυματισμούς στο κεφάλι.
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ΈΝΈΡΓΗΤΊΚΗ ΑΣΦΑΛΈΊΑ
Τα συστήματα υποβοήθησης του νέου Superb είναι στη διάθεσή σας, προσφέροντας 

ασύγκριτη ευκολία και ασφάλεια σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Ένα ακόμη σύστημα υποβοήθησης το οποίο 
χρησιμοποιεί την κάμερα πολλών λειτουργιών που 
είναι τοποθετημένη στον εσωτερικό καθρέφτη 
είναι η Αλλαγή Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Assist), 
που βοηθά το αυτοκίνητο να μην αποκλίνει από την 
πορεία του.

Απολαύστε τη διαδικασία στάθμευσης εξοπλίζοντας 
το αυτοκίνητό σας με κάμερα οπισθοπορείας, η 
οποία είναι τοποθετημένη στη χειρολαβή της 5ης 
πόρτας. Προβάλλει τον χώρο πίσω από το αμάξι 
καθώς και τις γραμμές κατεύθυνσης σύμφωνα με 
το πλάτος του αυτοκινήτου. Οι ενσωματωμένοι 
υαλοκαθαριστήρες ενισχύουν τη λειτουργικότητα 
της κάμερας.
 Τώρα πια μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα φώτα της "μεγάλης" σκάλας, 

χωρίς να τυφλώνετε τον οδηγό της αντίθετης κατεύθυνσης. Το προηγμένο 
σύστημα έξυπνων φώτων (Smart Light Assist), δεν αλλάζει απλώς τη σκάλα 
των φώτων, αλλά επίσης χαμηλώνει τους προβολείς, χρησιμοποιώντας μια 
κάμερα πολλών λειτουργιών, που βρίσκεται στον εσωτερικό καθρέφτη. 

Το Driver Alert αξιολογεί τα στοιχεία 
που λαμβάνει από τους αισθητήρες 
του συστήματος διεύθυνσης. Έτσι 
όταν το σύστημα εντοπίσει 
συμπεριφορά που δηλώνει 
κόπωση του οδηγού, τότε 
αναβοσβήνει προειδοποιητική 
ένδειξη στην οθόνη MAXI DOT.

Το Park Assist είναι ο καλύτερος 
βοηθός σας στη στάθμευση. Το 
σύστημα αυτό μπορεί αυτόματα 
να επιλέξει μια κατάλληλη θέση 
στάθμευσης, να παρκάρει το 
αυτοκίνητό σας σε μια σειρά 
παράλληλα ή κάθετα σταθ-
μευμένων οχημάτων. Στην 
περίπτωση παράλληλου 
παρκαρίσματος, χρειάζεται 
μόνο μια κενή θέση 60cm 
μεγαλύτερη από το μήκος 
του ίδιου του αυτοκινήτου. 

Το Adaptive Cruise Control, πέρα από τη βασική λειτουργία 
της σταθερής ταχύτητας που παρέχει, φροντίζει επίσης 
για τη διατήρηση επαρκούς απόστασης ασφαλείας από τα 
προπορευόμενα αυτοκίνητα. Χρησιμοποιεί μια συσκευή 
ραντάρ που είναι εγκατεστημένη στον μπροστινό 
προφυλακτήρα. Όπως και με το Front Assist (Μπροστινό 
σύστημα Προειδοποίησης Κινδύνου), είναι σχεδιασμένο 
να ελέγχει την απόσταση από τα άλλα οχήματα, να 
μειώνει την ταχύτητα και να φρενάρει αυτόματα. Στην 
περίπτωση μιας επερχόμενης σύγκρουσης το Crew 
Protect Assist (το Σύστημα Προστασίας Επιβατών) 
μετριάζει τις πιθανές συνέπειες, ενεργοποιώντας τους 
προστατευτικούς μηχανισμούς. Το Emergency Assist 
(Σύστημα Επείγουσας Κατάστασης), το οποίο τίθεται σε 
λειτουργία όταν το Adaptive Cruise Control και το Lane 
Assist είναι ενεργοποιημένα, μειώνει τον κίνδυνο 
ατυχήματος, όταν ο οδηγός δυσκολεύεται να οδηγήσει.

 Το Βlind Spot Detect 
( Σύσ τημα Ανίχ νευσης 
Τυφλού Σημείου), χρησι-
μοποιεί αισθητήρες ρα- 
ντάρ στον πίσω προφυ-
λακτήρα για να ελέγξει τις 
κρυφές περιοχές στο πίσω 
μέρος και στα πλαϊνά τού 
αυτοκινήτου. Ανάλογα 
με την απόσταση και 
την ταχύτητα των γύρω 
οχημάτων προειδοποιεί 
έγκαιρα τον οδηγό. 

Το Rear Traffic Alert, χρησιμοποιώντας τους ίδιους αισθητήρες 
ραντάρ, σάς βοηθάει να βγείτε με ασφάλεια από έναν χώρο 
στάθμευσης με την όπισθεν, ακόμα και όταν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα καθαρής οπτικής επαφής. Επίσης, μπορεί να 
ενεργοποιήσει και τα φρένα έκτακτης ανάγκης εάν ανιχνεύσει 
άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης.
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ΈΠΊΔΟΣΈΊΣ
ασυΓΚΡιτΗ ΟμΟΡΦια Και δυΝαμΗ

ΚΊΝΗΤΗΡΈΣ
Εάν η σχεδίαση του Superb σάς εντυπωσίασε, τότε σίγουρα μια ματιά κάτω από το καπό, θα σας έκοβε την ανάσα. Η νέα γενιά κινητήρων 

προσφέρει εξαιρετική άνεση και αποδοτικότητα χωρίς να αποτελεί απειλή για το περιβάλλον. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τα όρια τού 

αυτοκινήτου μπορούν να διαλέξουν την έκδοση με σπορ σασί, η οποία προσφέρει απόλυτη σταθερότητα. Έτσι, όσο πιο γρήγορο το 

αυτοκίνητο, τόσο πιο σταθερό το τιμόνι του.

Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα, 
διατίθεται 6τάχυτο μηχανικό ή αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. Το αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων διατίθεται σε δύο εκδόσεις 
είτε με 6, είτε με 7 σχέσεις DSG (Direct 
Shift Gearbox-Κιβώτιο άμεσης αλλαγής 
ταχυτήτων).

Ο δαθέσιμος βενζινοκινητήρας 1.4 Λίτρων 150hp 
διαθέτει τεχνολογία ACT (Ενεργό Σύστημα Δια-
χείρισης Κυλίνδρων), η οποία απενεργοποιεί 2 
κυλίνδρους, όταν αυτοί δεν χρειάζονται, μειώ- 
νοντας έτσι, σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. 
Ο δυνατότερος κινητήρας 2.0 λίτρων diesel έχει 
καθαρή απόδοση 190hp. Για παράδειγμα η έκδοση 
limo, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυ-
τήτων και κίνηση στους εμπρός τροχούς, έχει μικτή 
κατανάλωση καυσίμου μόνο 4.1 l/100 km.

Απολαύστε την υψηλή απόδοση του αυτοκινήτου σας με απόλυτη άνεση και ασφάλεια. 
Το Σύστημα Δυναμικής Ρυθμισης Πλαισίου (Dynamic Chassis Control, DCC), συνεχώς 
επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης (φρενάρισμα, 
επιτάχυνση, στροφές) παρέχοντάς σας ακριβέστερο έλεγχο του αυτοκινήτου και 
τέλεια οδηγική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, σάς δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε 
μεταξύ τριών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας: Normal, Comfort ή Sport. 
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lAurin &
Klement

Η εΠιτΟμΗ τΟυ αυΘεΝτιΚΟυ στυλ

lAurin & Klement
Η έκδοση εξοπλισμού Laurin & Klement αντιπροσωπεύει τον τέλειο συνδυασμό υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. 

Αποτελεί την επιτομή της ομορφιάς, της πρωτοτυπίας, της ασφάλειας και της απόλυτης άνεσης. Για παράδειγμα το 

Σύστημα Δυναμικής Ρύθμισης Πλαισίου (Adaptive Chassis Control DCC), προσαρμόζει τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου 

στην κατάσταση του δρόμου και τις ρυθμίσεις σχετικά με το στυλ οδήγησης προσφέροντας μεγαλύτερη οδηγική 

απόλαυση.

Το εσωτερικό αυτής της αποκλειστικής έκδοσης διατίθεται σε 
κομψό Καφέ, Μπεζ ή Μαύρο δέρμα (διατίθεται και σε διάτρητο 
δέρμα) και διακόσμηση Piano Black. Τα μπροστινά καθίσματα 
είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και η θέση του οδηγού, επίσης 
διαθέτει λειτουργία μνήμης.

Το τριάκτινο, δερμάτινο τιμόνι, πολλαπλών λειτουργιών, με τα 
χρωμιωμένα διακοσμητικά στοιχεία, σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
το ηχοσύστημα και το τηλέφωνο. Η λαβή του λεβιέ ταχυτήτων 
έχει το λογότυπο Laurin & Klement. Ο βασικός εξοπλισμός επίσης 
περιλαμβάνει το ηχοσύστημα Bolero με SmartLink και Canton, 
εσωτερικό φωτισμό και άλλα πολλά.

Το ανάγλυφο λογότυπο Laurin & Klement στις 
πλάτες των δερμάτινων καθισμάτων είναι ακόμα ένα 
δείγμα αποκλειστικότητας.

Το αυθεντικό λογότυπο 
Laurin & Klement και στα 
δύο μπροστινά φτερά 
θυμίζει τους ιδρυτές τής 
εταιρείας μας, πάνω από 
έναν αιώνα πριν.

Μπορείτε να βρείτε τα 
διακοσμητικά μαρσπιέ 
στις μπροστινές και πίσω 
πόρτες. Στις μπροστά 
πόρτες διακρίνεται και 
το αυθεντικό λογότυπο 
Laurin & Klement.

Η μοναδικότητα της έκδοσης Laurin 
& Klement ενισχύεται περισσότερο 
από τις ζάντες αλουμινίου Phoenix 
19" σε ανθρακί χρώμα (προαιρετι-
κός εξοπλισμός).



ΈΞΑΤΟΜΊΚΈΥΣΗ
ΚαΝτε τΟ SUPERB αΠΟλυτα διΚΟ σασ.

AMBITIOΝ
O βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει χρωμιωμένα πλευρικά πλαίσια παραθύρων, 
διακοσμητικά μαρσπιέ στις μπροστινές πόρτες, εσωτερικό φωτισμό δαπέδου και εσωτερικού χειρολαβών, 
διζωνικό κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, εσωτερικό καθρέφτη με λειτουργία αυτόματης σκίασης, 
ηλεκτρονικό ρολόι στον πίσω αποθηκευτικό χώρο Jumbo Box, και άλλα πολλά.

Εσωτερικό Μαύρο Ambition, διακόσμηση Light 
Brushed, υφασμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό Γκρι Ambition, διακόσμηση σε Light 
Brushed, υφασμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό Μαύρο Ambition, διακόσμηση σε Light Brushed, υφασμάτινη ταπετσαρία.

Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης 
Style περιλαμβάνει πλευρικούς, 
ηλεκτρικούς καθρέφτες με φωτισμό, 
αισθητήρες στάθμευσης, μαρσπιέ 
στις μπροστά και πίσω πόρτες, 
φωτισμό LED και ηλεκτρικά ρυθμι-
ζόμενο κάθισμα οδηγού με λειτουργία 
μνήμης.

Εσωτερικό Μαύρο Style, διακό- 
σμηση σε Dark Brushed, δερμά-
τινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό Μαύρο Style, διακό- 
σμηση σε Dark Brushed δερμά-
τινη ταπετσαρία (διάτρητη).

Εσωτερικό Μπεζ Style, διακό-
σμηση σε Dark Brushed, υφασμά-
τινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό Μαύρο Style, διακό- 
σμηση σε Dark Brushed, Alcanta-
ra®/δερμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό Μπεζ Style, διακό-
σμηση σε Dark Brushed, Alcanta-
ra®/δερμάτινη ταπετσαρία.

style
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Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Laurin & Klement 
περιλαμβάνει φιμέ κρύσταλλα παραθύρων, προ-
βολείς Bi-Xenon με AFS (Λειτουργία Γωνιακής 
Κλίσης), αισθητήρες στάθμευσης μπροστά και 
πίσω, εσωτερικό φωτισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 
καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, ηχοσύστημα 
Bolero, σύστημα 12 ηχείων Canton.

Εσωτερικό Mπεζ L&K, διακόσμηση 
Piano Black, δερμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό L&K Stone Beige, διακόσμηση σε 
Piano Black, δερμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό L&K σε Καφέ, διακόσμηση Piano 
Black, δερμάτινη ταπετσαρία.

Εσωτερικό L&K Stone Beige, διακόσμηση σε 
Piano Black, δερμάτινη ταπετσαρία leather 
(διάτρητη).

ΤΑΠΈΤΣΑΡΊΈΣlAurin & Klement
Μαύρο Ύφασμα-Ambition

Brown Native 
δέρμα-L&K*

Μαύρο Alcantara®/
δερμάτινο -Ambition*, Style*

Μαύρο Υφασμα

Μαύρο δέρμα
–L&K*

Μαύρο διάτρητο δέρμα
-L&K*

* Έξτρα εξοπλισμός

Μπεζ Alcantara®/
δερμάτινο-Style*

Μπεζ διάτρητο δέρμα
–L&K, Style*

Μπεζ δέρμα-L&K*, Style*

Μπεζ Ύφασμα 
-Style

Γκρι Ύφασμα-Ambition

Brown Native 
διάτρητο δέρμα-L&K

Μαύρο δέρμα 
Ambition*, Style*

Μαύρο Ύφασμα-Style Μαύρο διάτρητο δέρμα– 
Ambition*, Style*



Pacific BlueJungle Green μεταλλικό

Brilliant Silver μεταλλικό

Laser White 

Magnetic Brown μεταλλικό Business Grey μεταλλικό

Candy White

Moon White μεταλλικό

Corrida Red

Cappuccino Beige μεταλλικό Quartz Grey μεταλλικό Black Magic περλέ

Lava Blue μεταλλικό 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΝΤΈΣ

Ζάντες αλουμίνιου 
Phoenix 19"

Ζάντες αλουμινίου 
Phoenix 19" σε ανθρακί

Ζάντες αλουμινίου Phoenix 19"
σε γυαλιστερό μαύρο

Ζάντες αλουμινίου Phoenix 19"
πολύ γυαλιστερές

Ζάντες αλουμινίου Sirius 
19"

Ζάντες αλουμινίου
Zenith 18"

Ζάντες αλουμινίου
Modus 18"

Ζάντες αλουμινίου
Pegasus 18"

Ζάντες αλουμινίου
Pegasus 18" σε ανθρακί

Ζάντες αλουμινίου
Helios 17"

Ζάντες αλουμινίου 
Stratos 17"

Ζάντες αλουμινίου
Zeus 17"

Ζάντες αλουμινίου
Orion 16"

31
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ΑΞΈΣΟΥΑΡ
To νέο Superb μπορεί να υποστηρίξει τον μοναδικό τρόπο ζωής σας. Χάρη στα αυθεντικά αξεσουάρ ŠKODA 

μπορείτε εύκολα να εξατομικεύσετε το αυτοκίνητό σας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

Το ασφαλιζόμενο κουτί εξοπλισμού σκι 
και snowboard χωράει πέντε σετ σκι ή 
τέσσερα snowboards και είναι διαθέσιμο 
σε μαύρο, λευκό ή ασημί χρώμα.

Η βάση για multimedia 
συσκευές, η οποία μπο-
ρεί να τοποθετηθεί στα 
προσκέφαλα των μπρο-
στινών καθισμάτων, σί- 
γουρα θα εντυπωσιάσει 
τους επιβάτες των πίσω 
θέσεων. Συνδυάζεται με 
καλώδιο σύνδεσης.

Το λαστιχένιο πατάκι που 
καλύπτει το κεντρικό 
πίσω μέρος προστατεύει 
την ταπετσαρία τού 
αυτοκινήτου. 

Τα λαστιχένια πατάκια με 
τις ανασηκωμένες πλευρές 
προστατεύουν το εσωτερικό, 
σε αντίξοες συνθήκες καιρού, 
ενώ τα υφασμάτινα πατάκια 
υψηλής ποιότητας με το 
λογότυπο Superb, το κάνουν 
πιο άνετο.

Το διαχωριστικό πλέγμα του χώρου 
αποσκευών, επιτρέπει είτε να χωρίσετε 
στα δύο το χώρο αποσκευών ή να τον 
διαχωρίσετε από την καμπίνα επιβατών.

Η επένδυση του χώρου αποσκευών 
παραμένει καθαρή χάρη στο λαστιχένιο 
πατάκι που διαθέτει, ανεξάρτητα από το 
φορτίο που μεταφέρετε.

Εάν θέλετε να μεταφέρετε αντικείμενα 
που μπορεί να λεκιάσουν το χώρο 
αποσκευών, ο πλαστικός δίσκος με 
το υπερυψωμένο πλαίσιο είναι η 
τέλεια λύση, καθώς μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί και να πλυθεί.

Με τις διακοσμητικές 
βαλβίδες ελαστικών, 
το αυτοκίνητό σας 
θα φαίνεται κομψό 
μέχρι την παραμικρή 
λεπτομέρεια. 

Το πακέτο πλεγμάτων, είναι ένα πολύ λειτουργικό αξεσουάρ που αποτρέπει 
την άτακτη μετακίνηση των αποσκευών και άλλων αντικειμένων στον χώρο 
αποσκευών.
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σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου ''ORION'' 6,5Jx16'' με ελαστικά 215/60 R16 ● - -
Ζάντες αλουμινίου ''STRATOS'' 7Jx17'' με ελαστικά 215/55 R17 - ● -
Ζάντες αλουμινίου ''PEGASUS'' 8Jx18'' (σε ανθρακί χρώμα) με ελαστικά 235/45 R18 - - ●
Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών ● ● ●
Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος ● ● ●
Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας ● ● ●
Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες ● ● ●
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα (στις εκδόσεις Combi) ● - -
Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα (στις εκδόσεις Combi) - ● ●
Εξωτερικός σχεδιασμός "Aluminum-look" ● ● ●
Πίσω αεροτομή (στις εκδόσεις Combi) ● ● ●
Εσωτερικό "Ambition satin black" με υφασμάτινη επένδυση ● - -
Εσωτερικό "Style satin black" με υφασμάτινη επένδυση - ● -
Εσωτερικό "L&K satin black/stone beige" ή "L&K satin black/native brown" με δερμάτινη επένδυση - - ●
Εσωτερική διακόσμηση χρωμίου (κεντρική κονσόλα, πίνακας οργάνων,  
κεντρικό υποβραχιόνιο, τιμόνι & λεβιές ταχυτήτων)

● ● ●

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών με φωτισμό LED ● ● ●
Δερμάτινη επένδυση μοχλού ταχυτήτων ● ● ●
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED ● ● ●
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση  
και χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου

● ● ●

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT'' ● - -
 Έγχρωμη oθόνη υγρών κρυστάλλων "Color MAXI DOT" - ● ●
LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος (φώτα οροφής/ανάγνωσης  
εμπρός & πίσω, λαβές θυρών, χώρος ποδιών, καθρέφτες σκιαδίων)

○ ● ●

ασφάλεια

ΕSC με XDS+ Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, MKB ● ● ●
Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision brake) ● ● ●
Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και πίσω,  
αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού

● ● ●

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης ● ● ●
Καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την προστασία του αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος ● ● ●
Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης ● ● ●
Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος μετά από σύγκρουση ● ● ●
Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης ● ● ●
Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist"  
(με σάρωση εμπρός και αυτόματο φρενάρισμα)

● ● ●

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και προεντατήρες ● ● ●
3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω ● ● ●
Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις ● ● ●
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες ● ● ●
Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών ● ● ●
Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις ● ● ●
Προβολείς Bi-Xenon με +AFS+LED φώτα ημέρας - ● ●
Προβολείς ομίχλης εμπρός ● - -
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία γωνιακής κλίσης - ● ●
Πίσω φώτα ομίχλης ● ● ●
Τρίτο φως φρένων LED ● ● ●
Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στον πίσω προφυλακτήρα & πίσω πόρτες ● ● ●
λειτουργικότητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης ● ● ●
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά ● ● ●
Υπολογιστής ταξιδίου ● ● ●
Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και με ρύθμιση στήριξης μέσης ● ● ●
Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων ● ● ●
5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ● ● ●
Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού (με LED φωτισμό για τις εκδόσεις Style και L&K) ● ● ●
Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα ● ● ●

Ambition Style L & K
Χώροι αποθήκευσης στις πλάτες & στις εσωτερικές πλευρές των εμπρός καθισμάτων ● ● ●

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο φωτιζόμενο ταμπλό, με παροχή κλιματισμού ● ● ●

Χώροι αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών (στις 2 πλευρές) ● ● ●

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες ● ● ●

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο "JUMBO BOX" (με ψηφ. ενδείξεις πίσω) ● ● ●

Χώροι αποθήκευσης κάτω από τα καθίσματα του οδηγού & συνοδηγού ● ● ●

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων στις εμπρός πόρτες ● ● ●

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω ● ● ●

Υποδοχή για μπουκάλια χωρ. 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός & πίσω θυρών ● ● ●

Βάση ομπρέλας στα καθίσματα του οδηγού & συνοδηγού ● ● ●

Σύστημα συγκράτησης γιλέκου ασφαλείας στις πόρτες ● ● ●

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής ● ● ●

Αναδιπλούμενα άγκιστρα στον χώρο αποσκευών για σακούλες ● ● ●

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) ● ● ●

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο ● ● ●

Φώς ανάγνωσης πίσω ● ● ●

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός (εμπρός και πίσω για τις εκδόσεις Style και L&K) ● ● ●

Φωτισμός χώρου αποσκευών ● ● ●

Πρίζα 12V Χ 2 στην κεντρική κονσόλα ● ● ●

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών ● ● ●

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών ● ● ●

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας και συχνότητας  
(Combi: πίσω υαλοκαθαριστήρας "AERO" με διακοπτόμενη λειτουργία) 

● ● ●

Φώτα ημέρας (LED) ● ● ●

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων ● ● ●

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα ● ● ●

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) ● ● ●

Άνοιγμα καλύμματος στομίου δεξαμενής καυσίμου με πίεση και δυνατότητα κλειδώματος ● ● ●

Σύστημα Start/Stop ● ● ●

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT" με δυναμική ρύθμιση πλασίου "ACC" ○ ○ ●

Θήκη γυαλιών (όχι με ηλιοροφή) ● ● ●

Κάλυμμα χώρου αποσκευών ● ● ●

Άνεση

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος  
και εκκίνησης δίχως το κλειδί στο χέρι (ΚESSY)

● ● ●

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω ● ● ●

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες ● ● ●

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - ● ●

Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους και στήριξης μέσης καθίσματος οδηγού με λειτουργία μνήμης - ● ●

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο ● ● ●

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας ● ● -

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος τριζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας - - ●

Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας - ● ●

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (μεγάλη σκάλα) ○ ○ ●

Αισθητήρας βροχής και λειτουργίας φώτων ● ● ●

Πακέτο καπνιστή ● ● ●

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET) ○ ● ●

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών & καλύμματος χώρου αποσκευών (ρολό) - - ●

Εικονικό πεντάλ - - ●

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO" με οθόνη αφής + σύνδεση μέσω BLUETOOTH + έλεγχος  
τηλεφώνου από οθόνη ηχοσυστήματος + ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου

● ● ●

Σύστημα ήχου"CANTON" με 12 ηχεία και ψηφιακό equalizer ○ ○ ●

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός ○ ● ●

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω ● ● ●

Λειτουργία SmartLink (MirrorLink, Car Play, Android Auto) ● ● ●

Λειτουργία SmartGate ○ ○ ○

Αριθμός ηχείων 8 8 12

Ambition Style L & K

ŠKODA Superb & Superb Combi



Τεχνικές Προδιαγραφές - Superb Τεχνικές Προδιαγραφές - Superb Combi

αμάξωμα 5θέσιο, 5θυρο, 2 διαμερίσματα εξωτερικές διαστάσεις

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,263-0,309 ανάλογα με τον κινητήρα Μήκος [χιλ] 4861

Πλάτος [χιλ] 1864

σασί Ύψος [χιλ] 1468

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο Μεταξόνιο [χιλ] 2841

Πίσω άξονας Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με διαμήκη 
και εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον κινητήρα) [χιλ] 1584/1572, 1586/1574

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια  
διασύνδεση, με Dual Rate και υποβοήθηση διεύθυνσης

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 149, 148

– Εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– Πίσω φρένα Δισκόφρενα διαστάσεις εσωτερικού

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω [χιλ] 1507/1520

Ζάντες 6,5Jx16", 7Jx17", 8Jx18" Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω [χιλ] 991/980

Ελαστικά 215/60 R16 , 215/55 R17 , 235/45 R18 Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών [λιτ]

–  χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες πλάτες 
πίσω καθισμάτων 

625/1760

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 66 – με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι μικρότερες κατά 41 λίτρα

αμάξωμα 5θέσιο, 5θυρο, 2 διαμερίσματα εξωτερικές διαστάσεις

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,275-0,317 ανάλογα με τον κινητήρα Μήκος [χιλ] 4856

Πλάτος [χιλ] 1864

σασί Ύψος [χιλ] 1477

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο Μεταξόνιο [χιλ] 2841

Πίσω άξονας Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με διαμήκη  
και εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον κινητήρα) [χιλ] 1584/1572, 1586/1574

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια  
διασύνδεση, με Dual Rate και υποβοήθηση διεύθυνσης

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 149 ,148

– Εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– Πίσω φρένα Δισκόφρενα διαστάσεις εσωτερικού

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω [χιλ] 1507/1520

Ζάντες 6,5Jx16", 7Jx17", 8Jx18" Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω [χιλ] 995/1001

Ελαστικά 215/60 R16 , 215/55 R17 , 235/45 R18 Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών [λιτ]

–  χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες πλάτες 
πίσω καθισμάτων 

660/1950

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 66 – με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι μικρότερες κατά 41 λίτρα

Κινητήρας 1.4 TSI/150 HP ACT 1.6 TDI CR DPF/120 HP 2.0 TDI CR DPF/150 HP 2.0 TDI CR DPF/190 HP

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κύλινδροι/Κυβισμός [κ.ε.] 4/1395 4/1598 4/1968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές [HP/σ.α.λ.] 150/5000-6000 120/3600-4000 150/3500-4000 190/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm/σ.α.λ.] 250/1500-3500 250/1600-3250 340/1750-3000 400/1750-3250

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα [χ.α.ω.] 220 206 220 (218) 237 (235)

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. [δευτ] 8.6 (8.8) 10.9 (11.0) 8.8 (8.9) 8.0 (7.7)

Κατανάλωση καυσίμου (99/100/EC)

– εντός πόλης [λιτ/100 χλμ]* 5.9/6.0/6.1 (6.2/6.3) 4.7/4.8/4.9 (4.5/4.5/4.6) 4.7/4.8 (5.2/5.3) 4.9 (5.4)

– εκτός πόλης [λιτ/100 χλμ]* 4.2/4.3/4.4 (4.3/4.4/4.5) 3.6/3.7/3.8 (3.7/3.8/3.9) 3.6/3.7 (4.0/4.1) 3.6/3.7 (4.0/4.1)

– μικτός κύκλος [λιτ/100 χλμ]* 4.8/4.9/5.0 (5.0/5.1) 4.0/4.1/4.2 (4.0/4.0/4.1) 4.0/4.1 (4.4/4.5) 4.1 (4.5/4.6)

Εκπομπές CO2 [γραμ/χλμ]* 113/115/116 (115/117/118) 105/108/109 (103/105/106) 106/108/109 (116/118/119) 106/107 (118/119)

Διάμετρος κύκλου στροφής [μ] 11.7 11.7 11.7 11.7

μετάδοση ισχύος

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Κιβώτιο μετάδοσης Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων με Tiptronic)

Βάρος

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 1395 (1425) 1465 (1480) 1485 (1500) 1505 (1555)

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 628 (632) 621 (620) 620 650 (636)

Συνολικό βάρος [κιλά] 1948 (1982) 2011 (2025) 2030 (2045) 2080 (2116)

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] 690 (710) 730 (740) 740 (750) 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα -12% [κιλά] 1600 1500 2000 2000

Κινητήρας 1.4 TSI/150 HP ACT 1.6 TDI CR DPF/120 HP 2.0 TDI CR DPF/150 HP 2.0 TDI CR DPF/190 HP

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας,  
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κύλινδροι/Κυβισμός [κ.ε.] 4/1395 4/1598 4/1968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές [HP/σ.α.λ.] 150/5000-6000 120/3600-4000 150/3500-4000 190/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm/σ.α.λ.] 250/1500-3500 250/1600-3250 340/1750-3000 400/1750-3250

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα [χ.α.ω.] 218 204 218 (216) 235 (233)

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. [δευτ] 8.7 (8.9) 11.0 (11.1) 8.9 (9.0) 8.1 (7.8)

Κατανάλωση καυσίμου (99/100/EC)

– εντός πόλης [λιτ/100 χλμ]* 6.1/6.2/6.3 (6.3/6.3/6.4) 4.8/4.9 (4.5/4.5/4.6) 4.8/4.8/4.9 (5.3/5.4/5.5) 5.0 (5.4)

– εκτός πόλης [λιτ/100 χλμ]* 4.4/4.5/4.6 (4.4/4.4/4.5) 3.7/3.8 (3.7/3.8/3.9) 3.7/3.7/3.8 (4.1/4.2/4.3) 3.8 (4.1)

– μικτός κύκλος [λιτ/100 χλμ]* 5.0/5.1/5.2 (5.1/5.1/5.2) 4.1/4.2 (4.0/4.0/4.1) 4.1/4.1/4.2 (4.5/4.6/4.7) 4.2 (4.6)

Εκπομπές CO2 [γραμ/χλμ]* 117/119/120 (117/119/120) 107/109/110 (104/105/107) 107/109/110 (119/121/122) 109/110 (119/120)

Διάμετρος κύκλου στροφής [μ] 11.7 11.7 11.7 11.7

μετάδοση ισχύος

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες ξηρού τύπου)

Κιβώτιο μετάδοσης Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο 
κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων με Tiptronic)

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο  
κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων με Tiptronic)

Βάρος

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 1415 (1445) 1485 (1500) 1505 (1520) 1525 (1575)

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 646 (662) 650 (640) 640 (664) 665

Συνολικό βάρος [κιλά] 1986 (2032) 2060 (2065) 2070 (2109) 2115 (2165)

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] 700 (720) 740 (750) 750 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα -12% [κιλά] 1600 1500 2000 2000

* Ανάλογα με την διάσταση και τον τύπο ελαστικού.

Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να 
επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται 
σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Ο κινητήρας 2.0 TDI CR DPF/190 HP είναι συμβατός με τις 
προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και 
την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx.

Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 13 λίτρων και 
διάρκεια 13.000 χλμ. Διαθέσιμη μόνο για τις εκδόσεις με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς 
πρόσθετο εξοπλισμό.

Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start/
Stop.

( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο.

ACT: Τεχνολογία κινητήρα (Active Cylinder management 
Τechnology)

* Ανάλογα με την διάσταση και τον τύπο ελαστικού.

Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να 
επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται 
σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Ο κινητήρας 2.0 TDI CR DPF/190 HP είναι συμβατός με τις 
προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και 
την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx.

Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 13 λίτρων και 
διάρκεια 13.000 χλμ. Διαθέσιμη μόνο για τις εκδόσεις με 
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς 
πρόσθετο εξοπλισμό.

Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start/
Stop.

( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο.

ACT: Τεχνολογία κινητήρα (Active Cylinder management 
Τechnology)
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Η ŠKODA AUTO έχει ως πρωταρχικό της στόχο τη δημιουργία και την κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον σε όλα τα στάδια 
του κύκλου ζωής τους, με έμφαση στην επιλογή ανακυκλωμένων υλικών. Τα αυτοκίνητα της ŠKODA κατασκευάζονται με προηγμένες τεχνολογικές 
προδιαγραφές, σε υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής που πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια. Η αντιδιαβρωτική προστασία των βαμμένων μερών 
του αυτοκινήτου γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτροστατική βαφή χωρίς μόλυβδο (KTL) και με υδατοδιαλυτά χρώματα.
Ο περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων είναι μέρος της στρατηγικής της εταιρείας μας. Έτσι οι κινητήρες μας πληρούν 
τις ισχύουσες οδηγίες για τις εκπομπές ρύπων. Όλα τα προϊόντα ŠKODA συμμορφώνονται πλήρως με τους νόμους και τους κανονισμούς για την 
προστασία του επίγειου και υδάτινου περιβάλλοντος.
Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, τα αυτοκίνητα ŠKODA πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Η ŠKODA AUTO 
συνεισφέρει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας άνεση στους πελάτες της.

Το περιβαλλοντικό λογότυπο της εταιρείας εκφράζει τη συνείδηση της ευθύνης που έχει η ŠKODA AUTO και το στόχο της για αειφόρο ανάπτυξη 
με φιλική προσέγγιση προς τη ζωή και τη φύση.

Μερικές εκδόσεις σε αυτόν τον κατάλογο παρουσιάζονται με προαιρετικό ή επιπλέον εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνεται απαραίτητα στον βασικό. Όλες οι λεπτομέρειες των τεχνικών
χαρακτηριστικών, της σχεδίασης, του εξοπλισμού, των υλικών, των εγγυήσεων και της εμφάνισης παρουσιάζονται με ακρίβεια και όπως ίσχυαν κατά το χρόνο εκτύπωσης 
του παρόντος. Ωστόσο, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών, χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο παρέχονται αποκλειστικά 
ως καθοδηγητικό υλικό. Λόγω περιορισμών στην τεχνολογία εκτύπωσης, τα χρώματα των αυτοκινήτων ή και άλλων υλικών αυτού του καταλόγου μπορεί να διαφέρουν από την 
πραγματικότητα. Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ŠKODA της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό, 
τις τρέχουσες τιμές και τους όρους παράδοσης. 

facebook.com/SKODAGreece

www.skoda.gr 

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:

Κατεβάστε τον διαδραστικό 
κατάλογο της ŠKODA και 
ανακαλύψτε το αυτοκίνητο 
από κάθε πλευρά.

Κατεβάστε το Service App για 
να απολαμβάνετε υποστήριξη 
στα ταξίδια σας.

Κατεβάστε το Manual App 
για πιο εύκολη πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες τού 
εγχειρίδιου χρήστη.


