
Osta uus ŠKODA täna ja 
maksame suve lõpuni 
liisingmaksed sinu eest!

Vali maksepuhkus!

Pakkumine kehtib kuni 30.06 aadressil kampaania.skoda.ee kirjeldatud pakkumistele. ŠKODA tasub esimese 4 kuu liisingmaksed.
Ilma liisinguta väljaostul võidad hinnas! Lisainfo ŠKODA esindustest üle Eesti või saada päring aadressil kampaania.skoda.ee

SUPERB LUUKPÄRA HINNAKIRI 

SUPERB COMBI HINNAKIRI 

ACT - süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib/aktiveerib kütusesäästmiseks kahte keskmist silindrit (Active Cylinder management Technology). 
SCR - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).
Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 53.

Bensiinimootorid Võimsus kW / hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K
1,5 TSI ACT 110 / 150 6-k. manuaal 21 900 € 24 800 € 29 300 € 27 900 € 30 200 €
Kuumakse 225 € 255 € 302 € 287 € 311 €
1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 7-k. automaat 24 800 € 27 600 € 32 200 € 30 700 € 33 000 €
Kuumakse 255 € 284 € 331 € 316 € 340 €
2,0 TSI DSG 140 / 190 7-k. automaat 26 400 € 29 300 € 33 800 € 32 300 € 34 600 €
Kuumakse 272 € 302 € 348 € 332 € 356 €
2,0 TSI DSG 4x4 200 / 272 7-k. automaat - 35 500 € 40 100 € 38 600 € 40 900 €
Kuumakse 365 € 413 € 397 € 421 €
Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K
2,0 TDI SCR 110 / 150 6-k. manuaal 26 600 € 29 500 € 33 900 € 32 500 € 34 800 €
Kuumakse 274 € 304 € 349 € 334 € 358 €
2,0 TDI SCR DSG 110 / 150 7-k. automaat 28 200 € 31 100 € 35 600 € 34 200 € 36 500 €
Erihind 27 600 € 32 200 € 30 700 € 33 000 €
Kuumakse 290 € 284 € 331 € 316 € 340 €
2,0 TDI SCR DSG 140 / 190 7-k. automaat 30 100 € 33 000 € 37 500 € 36 000 € 38 300 €
Kuumakse 310 € 340 € 386 € 370 € 394 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 / 190 7-k. automaat 32 700 € 35 500 € 40 100 € 38 600 € 40 900 €
Kuumakse 337 € 365 € 413 € 397 € 421 €
Pistikhübriid Võimsus kW/hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K
1,4 TSI PHEV 160 / 218 6-k. automaat - 32 800 € - 35 900 € 37 600 €
Kuumakse 338 € 369 € 387 €

Bensiinimootorid Võimsus kW / hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
1,5 TSI ACT 110 / 150 6-k. manuaal 23 000 € 25 800 € 30 300 € 28 900 € 31 200 € -
Kuumakse 237 € 266 € 312 € 297 € 321 €
1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 7-k. automaat 25 800 € 28 700 € 33 200 € 31 700 € 34 000 € -
Kuumakse 266 € 295 € 342 € 326 € 350 €
2,0 TSI DSG 140 / 190 7-k. automaat 27 400 € 30 300 € 34 900 € 33 300 € 35 700 € -
Kuumakse 282 € 312 € 359 € 343 € 367 €
2,0 TSI DSG 4x4 200 / 272 7-k. automaat - 36 600 € 41 100 € 39 600 € 41 900 € 40 500 €
Kuumakse 377 € 423 € 408 € 431 € 417 €
Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
2,0 TDI SCR 110 / 150 6-k. manuaal 27 600 € 30 500 € 35 000 € 33 500 € 35 800 € -
Kuumakse 284 € 314 € 360 € 345 € 368 €
2,0 TDI SCR DSG 110 / 150 7-k. automaat 29 200 € 32 100 € 36 700 € 35 200 € 37 500 € -
Erihind 28 700 € 33 200 € 31 700 € 34 000 €
Kuumakse 300 € 295 € 342 € 326 € 350 €
2,0 TDI SCR DSG 140 / 190 7-k. automaat 31 100 € 34 000 € 38 600 € 37 100 € 39 400 € -
Kuumakse 320 € 350 € 397 € 382 € 405 €
2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 / 190 7-k. automaat 33 700 € 36 600 € 41 100 € 39 600 € 41 900 € 40 600 €
Kuumakse 347 € 377 € 397 € 408 € 431 € 418 €
Pistikhübriid Võimsus kW/hj Käigukast Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
1,4 TSI PHEV 160 / 218 6-k. automaat - 33 900 € - 36 900 € 38 600 € -
Kuumakset 349 € 380 € 397 €
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PAKETIS LISAKS  
STANDARDVARUSTUSELE:

ACTIVE PLUS
Paketi tavahind: 1 885 €
Paketi soodushind: 1 280 €

AMBITION PLUS
Paketi tavahind: 1 150 €
Paketi soodushind: 570 €

ELEGANCE PLUS
Paketi tavahind: 1 990 €
Paketi soodushind: 1 220 €

L&K PLUS
Paketi tavahind: 2 720 €
Paketi soodushind: 1 500 €

Tagumised parkimisandurid;
kokkuklapitavad küljepeeglid;
automaatne kliimaseade;
roolisoojendus;
tumedaks toonitud klaasid taga.

Digitaalne näidikupaneel;
KESSY;
adaptiivne kiirushoidik.

Tagurduskaamera;
digitaalne näidikupaneel;
adaptiivne kiirushoidik;
roolisoojendus;
navigatsioonisüsteem Amundsen;
juhtmeta laadimine.

Digitaalne näidikupaneel;
adaptiivne kiirushoidik;
tagurduskaamera;
soojendusega esiklaas;
külgturvapadjad taga;
navigatsioonisüsteem Amundsen;
roolisoojendus;
juhtmeta laadimine;
täiendava mürasummutusega 
küljeklaasid.

PLUS PAKETT SUPERB HB
JA SUPERB COMBI  
KEREVERSIOONILE
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SCOUT
SUPERB

Hind alates 40 500 €
Kuumakse 417 €

Valikus:
2,0 TSI, 272 hj, 4x4, 7-k. DSG automaat, bensiin
2,0 TDI, 190 hj, 4x4, 7-k. DSG automaat, diisel

Varustuses: 
Maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad, kurvifunktsiooniga LED-udutuled ees, full-LED tagatuled, 
kahetsooniline automaatne kliimaseade, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni 
juhtimisega, elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual Pedal", interjööri LED-valgustuse 
pakett, sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection - režiimid Normal, Sport, Eco ja Individual), raadio 
Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, USB liides, SD-kaardipesa, Bluetooth audioühendus, 
häälkäsklused, Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse), 
elektrooniline stabiilsuskontroll, 7 turvapatja, , vihmasensor, sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem 
(Front Assist, automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral), kiirushoidik, parkimisandurid 
ees ja taga + "Manoeuvre Assist" abisüsteem(auto pidurdab tagurdamisel kokkupõrkeohu korral automaatselt), 
nõlvaltstardiabi(hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates) jpm.
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Turvalisus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkis-
kingad, apteek, ohukolmnurk) 

449 € 449 € 449 € 449 € 449 € 449 €

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC (ABS pidurid, veojõukontroll 
ASR, elektrooniline diferentsiaalilukk XDS+, järelhaagise stabiil-
suskontroll TSA+, järelkokkupõrke vältimise süsteem MKB, hüd-
rauliline pidurdusabi HBA, piduriketaste kuivatamise funktsioon 
RBS, elektrooniline pidurdusstabiilsuse kontroll CBC)

q q q q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel q q - q q q
Integreeritud peatoed esiistmetel, reguleeritava kõrgusega 
peatoed tagaistmel (3 tk)

- - q - - -

Kinnitamata turvavöö märguanne kõigil istmetel 9P5 q q q q q q
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav q q q q q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees PE1 q q q q q q
Külgturvapadjad taga PE2 310 € 310 € 310 € 310 € 310 € 310 €
Põlvede turvapadi juhile PE0 q q q q q q
Valgustuse abisüsteem (Light Assistant), jälgib päevavalguse 
taset ja lülitab vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled 
või päevasõidutuled. Sisaldab ka Coming Home/Leaving Home 
funktsiooni. Active'le ainult koos automaatselt tumenevate 
peeglitega PW3 / PW4.

8K3 65 € q q q q q

Vihmasensor; Active'le ainult koos automaatselt tumenevate 
peeglitega PW3 / PW4

PRE 140 € q q q q q

Juhi väsimust tuvastav süsteem (annab hoiatussignaali, kui 
registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke)

EM1 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

Proaktiivne turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist): 
avariiohu korral (näiteks hädapidurdus, juhitavuse kaotus) 
aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ja lahtised küljeaknad/katu-
seluuk suletakse automaatselt; ainult koos tagumiste külgturva-
patjadega PE2

7W2 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 €

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist), 
automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral

6K2 q q q q q q

Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võima-
lusega (võimaldab määrata kiiruselimiidi vahemikus 30 km/h - 
210 km/h), mida auto ei ületa.

8T6 q q q q q q

Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalu-
sega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades 
või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne kiiruseni 210 km/h

PLG 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €

Reavahetuse abisüsteem (Side Assist) - jälgib radarite abil sõiduki 
taha ja kõrvale jäävat ala (70 m ulatuses) ning hoiatab juhti tagant 
lähenevate sõidukite eest; Ambitionile ainult koos PNC / PWD

PWB - 540 € 540 € 540 € 540 € 540 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) koos reavahetu-
se abisüsteemiga (Side Assist)

PWC - 1 040 € 1 040 € 1 040 € 1 040 € 1 040 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) koos reavahetu-
se abisüsteemi (Side Assist) ja ummikus liikumise abisüsteemiga 
(Traffic Jam Assist); ainult DSG-käigukastile koos adaptiivse 
kiirushoidikuga PLG

PWE - 1 040 € 1 040 € 1 040 € 1 040 € 1 040 €

Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab pimedal ajal sõites 
kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele; ainult 
koos valgustuse abisüsteemiga 8K3 ja automaatselt tumenevate 
peeglitega PW3 / PW4 

PNC 280 € 280 € - - - -

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem jälgib multifunktsionaalse 
kaamera abil liiklusmärke ning kuvab need Maxi Dot infoekraani 
ja navigatsiooniseadme ekraanile; ainult koos navigatsioonisead-
mega RAC / RAG

PWD 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatak-
se ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile + "Manoeuvre 
Assist" abisüsteem: auto pidurdab tagurdamisel kokkupõrkeohu 
korral automaatselt

7X1 350 € q q - - -

Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga, info 
kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile + "Mano-
euvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab tagurdamisel kokkupõr-
keohu korral automaatselt

7X2 670 € 320 € 320 € q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Turvalisus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking 
Assistance System) - auto leiab sobiva parkimiskoha ning pargib 
end ise (juht peab vastavalt juhistele käike lülitama ja pidurdama), 
info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme 
ekraanile + "Manoeuvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab tagur-
damisel kokkupõrkeohu korral automaatselt

PPA 990 € 640 € 640 € 330 € 330 € 330 €

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselü-
litamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme 
ekraanile koos suunajuhistega

KA2 - 380 € 380 € 380 € 380 € 380 €

Kaameratesüsteem "Area View": neli kaamerat (küljepeeglites, 
iluvõre taga ja tagurduskaamera PWF tagaluugi käepideme 
juures) tagavad 360° vaate auto lähiümbrusest, pilt kuvatakse 
raadio või navigatsiooniseadme ekraanile, võimalik vaadata ka 
iga kaamera pilti eraldi; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV, koos 
parkimisanduritega 7X2 ja Side Assist paketiga PWB / PWC / 
PWE / PWF

KA6 - 830 € - 830 € 830 € -

Parkimisandurid ees ja taga koos haagisega tagurdamise abi-
süsteemiga Trailer Assist ja 360-kraadise vaatega kaamerasüs-
teemiga Area View (4 kaamerat); ainult mootorile 1,4 TSI PHEV, 
koos haagisekonksuga PK0 ja Side Assist paketiga PWB / PWC 
/ PWE / PWF

PPB - 1 420 € - 1 110 € 1 110 € -

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking 
Assistance System), haagisega tagurdamise abisüsteemiga Trai-
ler Assist ja 360-kraadise vaatega kaamerasüsteemiga Area View 
(4 kaamerat); ainult mootorile 1,4 TSI PHEV, koos haagisekonk-
suga PK0 ja Side Assist paketiga PWB / PWC / PWE / PWF

PPC - 1 740 € - 1 430 € 1 430 € -

Immobilisaator q q q q q q
Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma haka-
tes, säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul 
peale piduripedaali vabastamist

UG1 q q q q q -

Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma haka-
tes, säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul 
peale piduripedaali vabastamist + pidurdusabi mäest laskumisel

UG7 - - - - - q

Elektromehaaniline seisupidur, aktiveeritav keskkonsoolis asuva 
lüliti abil, rakendub tagaratastele

q q q q q q

Rehvirõhu monitooring - iga rehvi rõhku kontrollitakse pidevalt, 
rõhu vähenemise korral ilmub infoekraanile vastav märguanne

7K1 q q q q q q

LED-esilaternad: LED-tehnoloogiaga lähi-, kaug- ja päevasõidu-
tuled

q q - - - -

Maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad (valgusvihu jaotust, 
kaugust ja suunda reguleeritakse automaatselt) koos laternape-
suritega

PN0 - 1 730 € q q q q

LED-udutuled ees 8WB q - - - - -
Kurvifunktsiooniga LED-udutuled ees PNB - q q q q q
Tumedaks toonitud LED-udutuled ees - - q - - -
Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas) q q - - - -
Full-LED tagatuled: LED-tehnoloogiaga tagatuled (LED-val-
gustid nii kereosas kui ka tagaluugil asuvas laternakorpuses), 
pidurituled, dünaamilised suunatuled, tagurdustuled

8VM - - q q q q

ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel q q q q q q
ISOFIX lasteistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel 3G2 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit q q q q q q
KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem 
koos alarmsüsteemiga

PK6 q q - - - -

KESSY - võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitussüsteem koos 
alarmsüsteemiga

PK7 - 270 € q q q q

Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga q q q q q q
Elektriline lastelukk tagaustel - q q q q q
Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga q - - - - -
Kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi seadistatav juhile 
ja kaassõitjale, tolmu ja õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikese-
valguse intensiivsuse sensoritega; ainult koos PW3 / PW4

PH1 700 € q q - - q

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi seadistatav ju-
hile ja kaassõitjale ning tagaistujatele, tolmu ja õietolmu filtri ning 
õhuniiskuse ja päikesevalguse intensiivsuse sensoritega

PH2 - 270 € 270 € q q 270 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS



6

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk (mõõtudega 1002 x 1200 
mm), mehaanilise päikesesirmiga; välistab standardist prillilaeka 
laekonsoolis (luukpära); ei saa koos salongilaega Alcantara 6NN

PH9 1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 € 1 070 €

Elektriajamiga toonklaasist katuseluuk, mehaanilise päikesesir-
miga; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis  (Combi); ei saa 
koos salongilaega Alcantara 6NN

PH0 1 210 € 1 210 € 1 210 € 1 210 € 1 210 € 1 210 €

Elektromehaaniline roolivõimendi q q q q q q
Varieeruva ülekandega sportlik roolisüsteem (Progressive Stee-
ring), ainult koos sportvedrustuse PFB või adaptiivse vedrustuse-
ga PFC; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

1N7 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € -

Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni 
juhtimisega

PLB q q - q q -

Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni 
juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile

PLE 95 € 95 € - 95 € 95 € -

Sportliku disainiga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni 
juhtimisega (ning DSG-käigukasti puhul käiguvahetuslabadega)

- - q - - -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool 
raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos kliimaseadmega PH1

PLC 130 € 130 € - 130 € 130 € q

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool 
raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG 
-automaatkäigukastile; ainult koos kliimaseadmega PH1

PLD 230 € 230 € - 230 € 230 € 95 €

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne sportrool 
raadio ja telefoni juhtimisega; ainult manuaalkäigukastile

P16 - - 140 € - - -

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne sportrool 
raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG 
-automaatkäigukastile

P17 - - 140 € - - -

230V pistik taga, USB liides käetoe laekas, 2 USB-liidest kesk-
konsooli tagaküljel, hoidik tahvelarvutile tagaistme käetoes; ei 
saa mootorile 1,4 TSI PHEV

PKK - 220 € 220 € 220 € 220 € 220 €

230V pistik taga, USB liides käetoe laekas, 2 USB-liidest kesk-
konsooli tagaküljel, hoidik tahvelarvutile tagaistme käetoes; ainult 
mootorile 1,4 TSI PHEV

PKL - 220 € - 220 € 220 € -

230V pistik taga, USB liides käetoe laekas, 2 USB-liidest kesk-
konsooli tagaküljel; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV

RA6 - 200 € - 200 € 200 € -

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 4E7 - q q - - -
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual 
Pedal" (tagaluugi avamine kaitseraua all asuva liigutussensori abil) 
ja "Tip to Close" sulgemisfunktsiooniga (luugi sulgemiseks piisab 
puutemärguandest); ainult koos PK7

PK9 - 180 € 180 € q q q

Soojendusega esiklaas; Activele ainult koos automaatselt tume-
nevate küljepeeglitega PW3/PW4

PKV 280 € 280 € 280 € 280 € 280 € 280 €

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeri-
tud suunatuledega

q - - - - -

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega, kokkuklapitavad 
küljepeeglid

PW0 65 € - - - - -

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, mälu-
funktsiooniga, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, 
automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel

PW3 410 € q q q q q

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, auto-
maatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev 
salongi tahavaatepeegel

PW4 410 € - - - - -

Soojendusega esiistmed 4A3 q q q q q q
Soojendusega tagaistmed (kaks äärmist istet) 4A4 - 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
Elektriliselt seadistatav juhiiste koos mälufunktsiooniga, val-
gustatud jalaruum ees ja taga; ainult koos mälufunktsiooniga 
küljepeeglitega PW3.

PB0 530 € q q q - q

Elektriliselt seadistatavad esiistmed, juhiiste mälufunktsiooniga, 
kõrvalistuja istme reguleerimisnupud ka tagaistujale ligipääse-
tavad, valgustatud jalaruum ees ja taga, ilma sahtlita kõrvalistuja 
istme all

PB1 - 460 € - 460 € 0 € 460 €

Elektriliselt seadistatavad esiistmed, mõlemad mälufunktsioo-
niga, valgustatud jalaruum ees ja taga, ilma sahtlita kõrvalistuja 
istme all

PB4 - 530 € 530 € 530 € q 530 €

Elektriliselt seadistatavad esiistmed koos istmepadja sügavuse 
reguleerimisega, mälufunktsioon, valgustatud jalaruum ees ja 
taga, ilma sahtlita kõrvalistuja istme all

PB5 - - 670 € - - -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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7q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Elektriliselt seadistatavad esiistmed koos istmepadja sügavuse 
reguleerimisega, juhiiste massaažifunktsiooniga, mälufunktsioon, 
valgustatud jalaruum ees ja taga, ilma sahtlita kõrvalistuja istme all

PB7 - - - 830 € 830 € -

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega; ainult koos 
elektriliselt seadistatavate esiistmetega PB1 / PB4; ei saa mooto-
rile 1,4 TSI PHEV

PHC - 1 990 € - 700 € - -

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega; ainult koos 
elektriliselt seadistatavate esiistmetega PB1 / PB4; ainult mooto-
rile 1,4 TSI PHEV

PHF - 1 990 € - 700 € - -

Ventileeritavad esiistmed, L&K; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV PHB - - - - 480 € -
Ventileeritavad esiistmed, L&K; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV PHE - - - - 480 € -
Juhiistme massaažifunktsioon; ainult koos elektriliselt seadista-
tavate esiistmetega PB1 / PB4 ja ventileeritavate esiistmetega 
PHC / PHB

8I0 - - - 180 € 180 € -

Esiistmete kõrgus reguleeritav q - - - - -
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel PK2 q q q q q q
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete 
transportimiseks; ei saa koos elektriliselt seadistatavate istmete-
ga (PB1 / PB4); välistab tasku seljatoe küljel

PKI 90 € 90 € - 90 € - 90 €

Tagaistme seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 - 90 € 90 € 90 € 90 € 90 €
Tagaistme seljatugi osadena (60/40) alla klapitav q q q q q q
Kokkuklapitav käetugi tagaistme keskel - q q q q q
3,5-tolline multifunktsionaalne must-valge infoekraan Maxi DOT, 
kuvab järgmisi andmeid: kuupäev ja kellaaeg, välistemperatuur, 
keskmine kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud tee pikkus, teel 
oldud aeg, keskmine kiirus, hetkekiirust, hoiatus- ja infomärguan-
ded. Lisaks ka telefoni-, audio-, navigatsiooni- ja abisüsteemide 
info kuva (nende olemasolul).

9S5 q - - - - -

3,5-tolline värviline multifunktsionaalne infoekraan Maxi DOT: 
lisaks must-valge Maxi DOT infoekraani funktsioonidele ka 
animeeritud märguanded

9S6 - q q q q q

Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" 
värviekraaniga, valida saab erinevate näitude kuvaprofiilide vahel 
(Classic, Extended, Modern, Basic)

9S0 - 430 € 430 € 430 € 430 € 430 €

Interjööri LED-valgustuse pakett: LED-salongivalgustus, luge-
mislambid ees ja taga, ukselinkide, jalaruumi ja päikesesirmides 
asuvate peeglite LED-valgustid 

PNF - - q q q q

12V pistik pagasiruumis q q q q q q
230V pistik keskkonsooli tagaosas, USB liides käetoe laekas, 2 
USB liidest käetoe tagaküljel; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

RA4 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - valikus 
režiimid Normal, Sport, Eco ja Individual. Auto mootor, DSG-käi-
gukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/Stop-süsteem, esi-
laternate adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade, adaptiivne 
vedrustussüsteem ja adaptiivne kiirushoidik (nende olemasolul) 
seadistuvad automaatselt ümber vastavalt valitud režiimile. Sea-
distused on kasutajapõhiselt salvestatavad ja aktiveeruvad uste 
avamisel antud kasutaja võtmest; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

PFD - 200 € q 200 € - q

Lisavõti, individuaalselt seadistatav; lisavarustusena ainult moo-
toriga 1,4 TSI PHEV

8QG - 35 € q 35 € q q

Sportvedrustus, 15mm võrra madalam kliirens; ei saa koos PFC / 
PF1 / PF0; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

PFB 230 € 230 € q 230 € - -

Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control) koos sõidu-
režiimi valikuga Driving Mode Selection - vedrustus kohandub 
automaatselt teeolude ja juhi sõidustiiliga; ei saa koos PF1 / PFB / 
PFD. Seadistused on kasutajapõhiselt salvestatavad ja aktivee-
ruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest; ei saa mootorile 1,4 
TSI PHEV

PFC - 1 050 € 640 € 1 050 € q -

Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control)  koos sõidurežiimi 
valikuga Driving Mode Selection. Seadistused on kasutajapõhiselt 
salvestatavad ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest

PF2 - - - - - 810 €

Uinakupakett -  spetsiaalse kujundusega peatoed teises istme-
reas; ainult istmekatetega nahk/Alcantara ja koos PKK 

3Q7 - 110 € 110 € 110 € 110 € 110 €

Katusereelingud, musta värvi (Combi) q q - - - -
Läikivmustad katusereelingud (Combi) - - q - - -
Katusereelingud, anodiseeritud - läikiv alumiinium (Combi) 3S9 105 € 105 € - q q q

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Vihmavarju hoidik koos vihmavarjuga juhile - q q q q q
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga q q q q q q
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) q q - q q q
Taskud esiistmete seljatugede sisekülgedel - q - q q q
Prügikast uksepaneelis 3LE 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
Päikesesirmid peeglite ja valgustusega q q q q q q
Rulookardin tagaaknal ja tagumistel külgakendel (luukpära) 3Y3 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € -
Rulookardin tagumistel külgakendel 3Y4 170 € 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) q q q q q q
SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist 4KF 230 € q q q q q
Täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad + tumedaks 
toonitud klaasid taga, alates B-piilarist (SunSet)

PKY - 140 € 140 € 140 € 140 € 140 €

Kaugjuhtimisega seisuküte, diiselmootoritel välistab standardist 
elektrilise lisasoojenduse (7E6)

PHD 990 € 990 € 990 € 990 € 990 € 990 €

Valgustuse ja jahutusega kindalaegas q q q q q q
Salongivalgustus, lugemislambid ees ja taga (katuseluugi korral 
puuduvad lugemislambid ees)

q q q q q q

Pagasiruumi valgustus + LED-taskulamp pagasiruumi seinal 
asuvas hoidikus

q q q q q q

Pagasiruumi kate koos pagasivõrguga; ainult luukpärale koos 
rulookardinatega 3Y3; ei saa koos 3Y4 

3U3 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € -

Automaatselt avanev pagasiruumi kate: tagaluugi avamisel nih-
kub pakiruumi kokkuklapitav kate automaatselt keskasendisse, 
võimaldamaks paremat juurdepääsu pagasile (Combi)

3U2 - q q - - -

Automaatselt avanev pagasiruumi kate: tagaluugi avamisel 
nihkub pakiruumi kokkuklapitav kate automaatselt keskasen-
disse, võimaldamaks paremat juurdepääsu pagasile; sisaldab ka 
multifunktsionaalset panipaika katte all (Combi)

3U7 - 55 € 55 € q q q

Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks 1D7 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € -
Haagisekonks (mehaaniliselt kokkuklapitav) PK0 860 € 860 € 860 € 860 € 860 € 860 €
Eemaldatav suusakott tagumise istme käetoe taga 3X5 - 120 € 120 € 120 € 120 € 120 €
3 kinnitusvõrku pagasiruumis 6M3 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 €
Pagasiruumi topeltpõhi (Combi); standardse varuratta asemel 
ruumisäästev varuratas; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

3GN 170 € 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €

Pagasiruumi topeltpõhi, kinnitusvarras, 6 pagasikinnitusaasa 
(Combi); standardse varuratta asemel ruumisäästev varuratas; ei 
saa mootorile 1,4 TSI PHEV

3GG 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CX 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 €
Suletav panipaik pagasiruumi külgseinas koos pagasikinnitusva-
henditega; v.a. luukpära Active varustusastmel

3N2 q q q q q q

Elektriline salongi lisasoojendus, ainult diiselmootoritele 7E6 q q q q q q
Klaasipühkija tagaaknal (Combil standardis) 8M1 85 € 85 € 85 € 85 € 85 € q
Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele 9JC 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
Tuhatoos ja sigaretisüütaja keskkonsoolis ees ja taga; ei saa koos 
käed-vabad telefoniseadmega PT1 / PT3 / PT5

9JB 35 € - - - - -

Soojendusega klaasipesurite düüsid 9T1 q q q q q q
Esilaternate pesurid P0S 135 € - q q q q
Mootori ja käigukasti kaitse (plastist); ei saa mootorile 1,4 TSI 
PHEV

PF0 120 € 120 € - 120 € 120 € 40 €

Raskete teeolude pakett: mootori ja käigukasti kaitse (plastist), 
standardist 15mm võrra kõrgem kliirens; ei saa koos 1N7 / PF0 / 
PFB / PFC; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

PF1 125 € 125 € - 125 € - q

Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga 0TD 45 € 45 € q 45 € q q
Tekstiilist põrandamatid, jalatoega Lounge Step tagaistujale 0TR 145 € 145 € - 145 € 145 € 100 €
Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes lülitub moo-
tor välja, ning käivitub automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaa-
li) vajutamisel

q q q q q q

Garantii 4 aastat või 120 000 km EA2 q q q q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat 
/ 150 000 km)

EA9 590 € 590 € 590 € 590 € 590 € 590 €

AUTO VARUSTUS
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AUTO VARUSTUS

Audio ja kommunikatsioon Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
4 kõlarit ees, 4 taga q q q q q q
Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, USB 
liides, SD-kaardipesa, Bluetooth audioühendus, häälkäsklused, 
Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine 
tagumistesse kõlaritesse)

RAB q q q q q q

Navigatsioonisüsteem Amundsen: 8" puutetundlik värviekraan, 
AM/FM raadio, USB liides, kaks SD-mälukaardipesa, Euroopa 
riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), häälkäsklused, Digital Voice 
Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistes-
se kõlaritesse); ainult koos käed-vabad telefoniseadmega PT4 / 
PT5; standardis mootoril 1,4 TSI PHEV

RAC 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Navigatsioonisüsteem Columbus: 9,2" puutetundlik värviekraan, 
DVD-mängija, SSD-kõvaketas integreeritud kaarditarkvaraga (Eu-
roopa riigid), AM/FM raadio, internetiühenduse jagamise võimalus 
(Hotspot) nutiseadme abil, kaks SD mälukaardipesa, USB liidesed, 
häälkäsklused, Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja 
kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse); ainult koos käed-va-
bad telefonisüsteemiga PT2 / PT3; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

RAG 1 390 € 1 390 € 1 390 € 1 390 € 1 390 € 1 390 €

Navigatsioonisüsteem Columbus: 9,2" puutetundlik värviekraan, 
DVD-mängija, SSD-kõvaketas integreeritud kaarditarkvaraga (Eu-
roopa riigid), AM/FM raadio, internetiühenduse jagamise võimalus 
(Hotspot) nutiseadme abil, kaks SD mälukaardipesa, USB liidesed, 
häälkäsklused, Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja 
kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse), digitaalne näidikupa-
neel "Digital Instrument Panel"; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV

RNE - 1 200 € - 1 200 € 1 200 € -

Audiosüsteem Canton: 6 kõlarit ees, 4 taga, 1 keskel arma-
tuurlauas, 1 aktiivbassikõlar (200W) pagasiruumis, digitaalne 
võimendi, koguvõimsus 610W; ainult koos KESSY-ga (PK7); ei 
saa mootorile 1,4 TSI PHEV

RA3 - 540 € 540 € 540 € q 540 €

Audiosüsteem: 6 kõlarit ees, 4 taga, 1 keskel armatuurlauas, di-
gitaalne võimendi; ainult koos KESSY-ga (PK7); ainult mootorile 
1,4 TSI PHEV

RA2 - 460 € - 460 € q -

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem q q - - - -
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos telefonilaekaga 
(ühendus välisantenniga), juhtmeta laadimise funktsioon (Wire-
less Charging), häälkäskluste võimalus

PT1 290 € 290 € q q q q

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsio-
naalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse 
integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart 
ei kuulu komplekti), digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon 
(DAB); ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus RAG

PT2 330 € - - - - -

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsio-
naalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse 
integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi abil (kaart 
ei kuulu komplekti), telefonilaekaga (ühendus välisantenniga), 
juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging), häälkäskluste 
võimalus, digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon (DAB); 
ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus RAG; ei saa moo-
torile 1,4 TSI PHEV

PT3 610 € 610 € 330 € 330 € 330 € 330 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos navigatsioo-
niseadmega RAC / RAG

PT4 0 € - - - - -

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, telefonilaegas, juhtmeta 
laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigat-
siooniseadmega RAC / RAG; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV

PT5 290 € 290 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon (DAB) QV3 110 € 110 € 110 € 110 € 110 € 110 €
SmartLink Plus: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist 
raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu ning Smartga-
te-funktsiooni abil auto elektroonilisel juhtplokil Wi-Fi kaudu 
nutitelefoni edastada auto kiirust, kütusekulu, läbisõitu ja arvukalt 
teisi näitajaid ning parameetreid, mida saab erinevate rakenduste 
abil kuvada, salvestada ning analüüsida

9WT q q q q q q

Wireless SmartLink Plus Apple CarPlay-le; standardis mootoril 
1,4 TSI PHEV

9WJ - q - q q -

Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja 
tugiteenuseid ning hädaabikõne funktsiooni 14 aastaks + kaug-
juurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks aastaks; ei 
saa mootorile 1,4 TSI PHEV

YOQ - q q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

Audio ja kommunikatsioon Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" 
üheks aastaks; ainult koos navigatsioonisüsteemiga RAC / RAG

YOU 0 € - - - - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" 
üheks aastaks + teenustepakett "Care Connect" rikkeabi, hool-
dus- ja tugiteenuste ning hädaabikõne funktsiooniga 14 aastaks, 
kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks 
aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega RAC / RAG; standar-
dis mootoril 1,4 TSI PHEV

YOY - 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Voolukaabel ühefaasilisele ühendusele (230 V); standardis moo-
toril 1,4 TSI PHEV

- q q q q -

Voolukaabel kolmefaasilisele ühendusele (400 V); ainult mooto-
rile 1,4 TSI PHEV

EV8 - 150 € - 150 € 150 € -

Välimus Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
Metallikvärv või pärlefektvärv * 520 € 520 € 180 € 520 € 520 € 520 €
Erivärv Candy White valge CHR 350 € 350 € - 350 € 350 € 350 €
Erivärv Steel Grey, hall CHR - - 0 € - - 350 €
Premium-metallikvärv Velvet Red, punane (K1K1) või Crystal 
Black, must (6J6J)

EXC 940 € 940 € 600 € 940 € 940 € 940 €

Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, 
autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas

XTR 940 € 940 € - 940 € 940 € -

Eksklusiivne spetsiaalvärv Dragon Skin, rohekaskuldne metallik XTR - - 600 € - - -
Eksklusiivne spetsiaalvärv Tangerine Orange metallik XTR - - - - - 940 €
Energy Blue, sinine standardvärv q q - q q q
Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi q q - q q -
Külgakende liistud musta värvi q - q - - -
Kroomitud külgakende liistud ja iluvõre - q - q q q
Armatuurlaua dekoratiivliistud Satin Anthracite 5MA q - - - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Brushed 5MI - q - - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud SportLine 5TT - - q - - -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Argenzo Zebrano 5TB - - - q - -
Läikivmustad armatuurlaua dekoratiivliistud Piano Black 5MV - - - - q -
Armatuurlaua dekoratiivliistud Dark Brushed 5MQ - 120 € - - - 0 €
Armatuurlaua dekoratiivliistud Beige Brushed 5MT - - - 0 € 0 € -
Tekstiilist istmekatted, musta värvi 5TV q q - - - q
Istmekatted Alcantara/kunstnahk; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV PL2 - 1 290 € - q - -
Istmekatted nahk/kunstnahk; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV PL1 - 1 520 € - 230 € - -
Istmekatted nahk/kunstnahk; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV PL4 - 1 520 € - 230 € - -
Istmekatted Alcantara/kunstnahk; ainult mootorile 1,4 TSI PHEV PL5 - 1 290 € - q - -
Musta värvi sportistmed perforeeritud istmekatetega Alcantara/
nahk

- - q - - -

Istmekatted nahk/kunstnahk, pruuni või beeži värvi - - - - q -
Istmekatted Scout, musta värvi Alcantara / kunstnahk PL3 - - - - - 1 310 €
Musta värvi salongilagi, ainult interjööriga BR/EX 6NW - - - - 80 € -
Salongilagi Alcantara; ainult koos interjööridega BS/BT/BR/EX 6NN - - 730 € - 730 € -
Läikivmusta korpusega küljepeeglid ja iluvõre, musta värvi spoi-
leriliist tagaluugi serval (luukpära) või kere värvi spoiler tagaakna 
ülaservas (Combi), musta värvi aknaliistud ja küljeliistud uste 
allservas, musta värvi tagadiffuusor ja sportliku disainiga summu-
titorude otsad 

- - q - - -

Sportlikud, metallkattega pedaalid VF1 - - q - 90 € q
Lävepaku dekoratiivliistud ees - q - - - -
Lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga (standardis L&K 1,4 TSI 
PHEV-il)

7M3 70 € q q q - q

Kroomliistud külguste allservas, lävepaku dekoratiivliistud ees ja 
taga (puuduvad L&K 1,4 TSI PHEV-il)

7M7 - - - - q -

Veljed ja rehvid Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
16" valuveljed Orion, rehvid 215/60 R16 95V PJ0 q - - - - -
17" valuveljed Stratos (Active'l standardis mootoriga 200kW) 
215/55 R17 94W; asendavad standardvelgi

PJ2 350 € q - q - -

17" valuveljed Triton, rehvid 215/55 R17; asendavad standardvelgi PJ1 350 € 0 € - 0 € - -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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Veljed ja rehvid Kood Active Ambition SportLine Elegance L&K Scout
17" valuveljed Drakon, läikiv antratsiithall; rehvid 215/55 R17; 
asendavad standardvelgi; ei saa mootorile 2,0 TDI 140kW DSG 
4x4 

PJY 450 € 110 € - 110 € - -

18" musta värvi valuveljed Propus Aero, rehvid 235/45 R18 U16 - - - - q -
18" valuveljed Braga, rehvid 235/45 R18 C1M - - - - - q
18" antratsiithallid valuveljed Braga, rehvid 235/45 R18; asenda-
vad standardvelgi

PCA - - - - - 200 €

18" valuveljed Antares, rehvid 235/45 R18; asendavad standard-
velgi

PCB - 400 € - 400 € 0 € -

18" valuveljed Zenith, rehvid 235/45 R18; asendavad standard-
velgi

PJ4 - 400 € - 400 € - -

18“ musta värvi valuveljed Zenith, rehvid 235/45 R18 45S - - q - - -
19“ antratsiithallid valuveljed Manaslu, rehvid 235/40 R19; asen-
davad standardvelgi

PCD - - - - - 1 800 €

19" valuveljed Canopus, rehvid 235/40 R19; asendavad standard-
velgi

PCE - 840 € - 840 € 260 € -

19" musta värvi valuveljed Canopus, rehvid 235/40 R19; asenda-
vad standardvelgi

PCF - - - 940 € 360 € -

19“ antratsiithallid valuveljed Acamar, rehvid 235/40 R19; asenda-
vad standardvelgi

PKA - 940 € - 940 € - -

19" antratsiithallid valuveljed Vega, rehvid 235/40 R19; asendavad 
standardvelgi

PJU - - 480 € - - -

19" musta värvi valuveljed Vega Aero, rehvid 235/40 R19; asenda-
vad standardvelgi

PCC - 1 030 € - 1 030 € 450 € -

19" musta värvi valuveljed Supernova, rehvid 235/40 R19; asen-
davad standardvelgi

PJZ - - 560 € - - -

19" valuveljed Trinity, antratsiithallid, rehvid 235/40 R19; asenda-
vad standardvelgi

PJ8 - - - - 450 € -

19" valuveljed Trinity, poleeritud, rehvid 235/40 R19; asendavad 
standardvelgi

PKM - - - - 1 610 € -

Varuratas, tungraud ja veljevõti; mootoril 200kW ja Scoudil 
ruumisäästev varuratas; puudub varustusest PHEV-il

PJA q q q q q q

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.

2014 20182016
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Mootor 1,5 TSI ACT 
(DSG)

1,4 TSI PHEV 2.0 TSI DSG 2,0 TSI DSG 
4x4

2,0 TDI (DSG) 
SCR

2,0 TDI SCR 
DSG

2,0 TDI SCR 
DSG 4x4

Kütus bensiin pistikhübriid bensiin bensiin diisel diisel diisel

Silindrite arv / töömaht (cm3) 4 / 1498 4 / 1395 4 / 1 984 4 / 1 984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Võimsus, kW/hj 110 / 150 bensiinimoo-
tor 115 / 156; 
elektrimootor 
85 / 115; hüb-
riid 160 / 218

140 / 190 200 / 272 110 / 150 140 / 190 140 / 190

Suurim pöördemoment,  
Nm, 1/min puhul

250 /  
1500 - 3500

bensiinimootor 
250 / 1550-
3500; elektri-
mootor 330; 
hübriid 400;

320 /  
1500 - 4100

350 /  
2000 - 5400

340 (360) / 
1700 - 2750

400 /  
1900 - 3300

400 /  
1900 - 3300

Käigukast 6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

6-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

7-k. aut DSG 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km/h 220 (219) 224 240 250 221 (220) 240 232

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 9,0 (9,2) 7,7 7,7 5,6 9,1 8,3 8,0

Keskmine kütusekulu WLTP, 
l/100 km

5,959 - 7,275 
(5,977 - 7,914)

1,098 - 1,868 6,633 - 8,002 8,038 - 9,263 4,589 - 5,732 
(4,750 - 5,893)

5,219 - 6,356 5,578 - 7,134

Heitgaaside CO2 sisaldus  
WLTP (g/km)

135,30 - 165,20 
(135,70 - 179,70)

24,83 - 42,38 150,00 - 181,10 182,10 - 
209,60

120,30 - 150,30 
(124,60 - 154,60)

136,70 - 
166,50

146,10 - 186,90

Tühimass, kg  
(koos juhiga, 75kg)

1455 - 1631 
(1470 - 1646)

1730 - 1861 1535 - 1708 1645 - 1821 1555 - 1731 
(1575 - 1751)

1589 - 1765 1 665 - 1 831

Kandevõime, kg  
(koos juhiga, 75kg)

648 - 472  
(648 - 472)

465 - 596 638 - 465 680 - 504 648 - 472 648 - 472 705 - 529

Täismass, kg 2028 (2043) 2251 2098 2250 2128 (2148) 2162 2295

Lubatud haagise mass  
piduritega / piduriteta, kg

1600  / 720 
(730)

1600 / 750 1800 / 750 2200 / 750 2000 / 750 2000 / 750 2200 / 750

Pikkus mm 4869

Laius mm 1864

Kõrgus mm 1469  (1484 * / 
1454 ** / 1459 
*** / 1484****)

1468 1469  (1484 * / 
1454 ** / 1459 
*** / 1484****)

1468  (1483 * / 
1453 ** / 1458 
*** / 1483****)

1469  (1484 * / 1454 ** /  
1459 *** / 1484****)

1468  (1483 * / 
1453 ** / 1458 
*** / 1483****)

Teljevahe, mm (tühimassi korral 
/ täismassi korral)

2841 / 2836 ; 2841 / 2838* ; 2841 / 2837** ; 2841 / 2836*** ; 2841 / 2838****; 2841 / 2839 PHEV

Pöörderingi läbimõõt, m 11,1

Kliirens, mm 150 137 138 136 147 (139) 139 136

Kliirens halbade teeolude  
paketiga, mm

165 - 153 151 162 (153) 153 151

Kliirens sportvedrustusega, mm 135 - 123 121 132 (123) 123 121

Kliirens adaptiivse  
vedrustusega, mm 

140 - 129 126 137 (128) 128 126

Kliirens adaptiivde vedrustuse ja 
halbade teeolude paketiga, mm

165 - 153 151 162 (153) 153 151

Maksimaalne pakiruumi maht 
(ilma varurattata), l

625 485 625 625 625 625 625

Maksimaalne pakiruumi maht 
allaklapitud istmetega (ilma 
varurattata), l

1760 1610 1760 1760 1760 1760 1760

Kütusepaagi maht, l 66 50 66 66 66 66 66

Sõiduulatus elektriga WLTP, km - 61,9 - 47,2 - - - - -

Elektritarve WLTP, Wh/km - 153,12 - 181,16 - - - - -

SUPERB LUUKPÄRA  
TEHNILISED ANDMED

* – andmed raskete teeolude paketiga
** – andmed sportvedrustuse korral

*** – andmed adaptiivse vedrustuse korral
**** – andmed adaptiivse vedrustuse ja raskete teeolude paketi korral

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit. Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Või-
malik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).
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Mootor 1,5 TSI ACT 
(DSG)

1,4 TSI PHEV 2.0 TSI DSG 2,0 TSI DSG 
4x4

2,0 TDI (DSG) 
SCR

2,0 TDI SCR 
DSG

2,0 TDI SCR 
DSG 4x4

Kütus bensiin pistikhübriid bensiin bensiin diisel diisel diisel

Silindrite arv / töömaht (cm3) 4 / 1 498 4 / 1395 4 / 1 984 4 / 1 984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Võimsus, kW/hj 110 / 150 bensiinimootor 
115 / 156; elekt-
riajam 85 / 115; 
koguvõimsus 
160 / 218

140 / 190 200 / 272 110 / 150 140 / 190 140 / 190

Suurim pöördemoment,  
Nm, 1/min puhul

250 /  
1500 - 3500

bensiinimootor 
250 / 1550-
3500; elektri-
mootor 330; 
hübriid 400;

320 /  
1500 - 4100

350 /  
2000 - 5400

340 (360) / 
1700 - 2750

400 /  
1900 - 3300

400 /  
1900 - 3300

Käigukast 6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

6-k. aut DSG 7-k. aut DSG 7-k. aut DSG 6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

7-k. aut DSG 7-k. aut DSG

Suurim kiirus, km/h 211 (212) 224 230 250 213 (212) 230 223

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 9,1 (9,3) 7,8 7,7 5,7 9,2 (9,2) 8,4 8,1

Keskmine kütusekulu WLTP, 
l/100 km

5,959 - 7,275 
(5,977 - 7,914)

1,098 - 1,868 6,633 - 8,002 8,038 - 9,263 4,589 - 5,732 
(4,750 - 5,893)

5,219 - 6,356 5,578 - 7,134

Heitgaaside CO2 sisaldus  
WLTP (g/km)

135,30 - 165,20 
(135,70 - 179,70)

24,83 - 42,38 150,00 - 181,10 182,10 - 
209,60

120,30 - 150,30 
(124,60 - 154,60)

136,70 - 
166,50

146,10 - 186,90

Tühimass, kg  
(koos juhiga, 75kg)

1477 - 1680 
(1492 - 1695)

1752 - 1901 1557 - 1756 1667 - 1870 1577 - 1780 
(1597 - 1800)

1611 - 1814 1687 - 1890

Kandevõime, kg  
(koos juhiga, 75kg)

674 - 471 465 - 614 664 - 465 715 - 512 674 - 471 674 - 471 715 - 512

Täismass, kg 2076 (2091) 2291 2146 2307 2176 (2196) 2210 2327

Lubatud haagise mass  
piduritega / piduriteta, kg

1600  / 730 
(740)

1600 / 750 1800 / 750 2200 / 750 2000 / 750 2000 / 750 2200 / 750

Pikkus mm 4862 (Scout  4863)

Laius mm 1864

Kõrgus mm 1477 (1492 * / 
1462 ** / 1467 
*** / 1497****)

1477 / 1476*** 1477 (1492 * / 
1462 ** / 1467 
*** / 1497****)

1476 (Scout  
1496) / 1491* / 
1461**/ 1466*** 
/ 1491****

1477 (1492 * / 1462 ** / 1467 
*** / 1497****)

1476 (Scout - 
1496) / 1491* 
/ 1461** / 
1466*** 

Teljevahe, mm (tühimassi korral 
/ täismassi korral)

2841 / 2836 (Scout - 2841 / 2838) ; 2840 / 2837* ; 2841 / 2836** ; 2841 / 2836*** ; 2840 / 2837****; 2 841 / 2 
837 PHEV

Pöörderingi läbimõõt, m 11,1

Kliirens, mm 150 138 139 136  
(Scout  151)

147 (139) 139 136

Kliirens halbade teeolude pake-
tiga, mm

165 - 154 151 162 (154) 154 151

Kliirens sportvedrustusega, mm 135 - 124 121 132 (124) 124 121

Kliirens adaptiivse vedrustuse-
ga, mm 

140 - 129 126 137 (129) 129 126

Kliirens adaptiivde vedrustuse ja 
halbade teeolude paketiga, mm

165 - 154 151 162 (154) 154 151

Maksimaalne pakiruumi maht 
(ilma varurattata), l

660 510 660 660 660 660 660

Maksimaalne pakiruumi maht 
allaklapitud istmetega (ilma 
varurattata), l

1950 1800 1950 1950 1950 1950 1950

Kütusepaagi maht, l 66 52 66 66 66 66 66

Sõiduulatus elektriga WLTP, km - 61,9 - 47,2 - - - - -

Elektritarve WLTP, Wh/km - 153,12 - 181,16 - - - - -

SUPERB COMBI  
TEHNILISED ANDMED

* – andmed raskete teeolude paketiga
** – andmed sportvedrustuse korral

*** – andmed adaptiivse vedrustuse korral
**** – andmed adaptiivse vedrustuse ja raskete teeolude paketi korral

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit. Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Või-
malik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta (Active Cylinder management Technology);
SCR – heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® (Selective Catalytic Reduction).

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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SUPERB TEHNILISED ANDMED
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Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle) uus katsemenet-
lus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja CO2 heitmete katseprotse-
duur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, mis võivad olla varasemate andmetega 
võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused. 

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse NEDC 
väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud andmed on esitatud võimal-
damaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel. Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal, veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele 
teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprot-
seduuride erinevuste kohta leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp
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Luksus ei tähenda kulda ega sära. See tähendab tõeliselt oluliste asjade otsimist 
ja alalhoidmist. Uus ŠKODA SUPERB on auto, mis sisaldab ehtsat luksust, 
aga ilma tavaliste klišeedeta. Läbimõeldud disain, mugav tehnika ja lõpmatu 
praktiline kasutamisväärtus teevad sellest auto, kus kõik oluline muljet avaldab.

SUPERB rahuldab ka kõige nõudlikumaid soove välimuse ja varustuse osas 
ning on saadaval selliste ainulaadsete versioonidena nagu eksklusiivne Laurin & 
Klement, stiilne SportLine ning nüüd ka sitke ja vastupidav Scout.

See ongi Simply Clever. See ongi ŠKODA.

LUKSUS TÄHENDAB OMADA OLULIST
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Uues SUPERBis saavad kokku elegants ja harmoonia. Esiosale annavad 
uue disainiga kaitseraud ja esitulede vaheline võre dünaamilise, kuid samas 
otsusekindla ilme. Uuendatud kujuga udutuled omavad lisaks praktilisele 
väärtusele ka võtmerolli ninaosa disainis.

JULGELT  
TAGASIHOIDLIK

STIIL JA 
FUNKTSIONAALSUS
SUPERB tunneb uhkust 
oma päritolu üle, seda 
kuulutab suurte tähtedega 
kiri „ŠKODA“ tagaluugil. 
Tagaluugi disaini täiendab 
veel horisontaalne 
kroomliist, mis tuleb 
kaasa ainult täis-LED-
tagatuledega.
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KÜLGVAADE
Täiuslikult tasakaalustatud proportsioonid annavad autole graatsilise 
välimuse. Tumedakstoonitud klaasid taga parandavad nii välimust kui 

ka reisijate mugavust.

KATUSELUUK
Lisaks oma põhifunktsioonile on 
elektriajamiga katuseluuk ka pilkupüüdev 
disainielement.
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TULED EI NÄITA,  
VAID TOOVAD ESILE
SUPERBi valgusdisain teeb moodsa tehnika ilusaks. See on esimene 
ŠKODA, mis saab LED-maatriksesituled – need valgustavad teed 
paremini ja tõstavad liiklusohutust.

TAGATULED
Täis-LED-tagatuled on varustatud ani-
meeritud suunatuledega, mis annavad 
märku juhi soovist pöörama hakata 
ning lisavad samal ajal auto välimusse 
dünaamikat. Tagatuled moodustavad 
ŠKODAle tüüpilise C-tähe kujulise val-
gusmotiivi, mida uuel Superbil on pisut 
moodsamaks kohendatud.

ESITULED JA UDUTULED
Esiklaasi taga asuvat kaamerat 

kasutades tuvastavad SUPERBi täis-
LED-maatriksesituled eesliikuvaid ja 

vastutulevaid autosid. Vastavalt sellele 
reguleeritakse sujuvalt kaugtulede 

kiirtevihu kuju. See tagab Sulle parima 
nähtavuse kaasliiklejaid pimestamata. 
LED-tehnika on ka udutulede eesku-

julike talitlusomaduste taga. Maatriks-
funktsionaalsusega LED-esilaternad 

kuuluvad Elegance varustusastme 
standardvarustusse ja on Ambitionile 

saadaval lisavarustusena, 1730 €
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KVALITEET 
PÕHIVARUSTUSES
Kogu interjöör on loodud ühe eesmärgiga – muuta reisimine 
mugavamaks. Luksuse hõngu võimaldavad Sul nautida pilkupüüdvad 
ehisosad, tepingutega käetoed ustel, kroomitud detailid ning kogu 
interjööri täitev LED-meeleoluvalgustus.
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EHISOSAD
Interjööri ilmestavad kvaliteetsed 

materjalid ja täpne koostetöö, 
mis hästi hakkab silma näiteks 

tepingutega käetugedel ja polstritel. 
Armatuurlaualt, ustelt, roolilt ja 

käigukangilt võib leida ka rohkesti 
kroomitud detaile.

Roheline meeleoluvalgustus

Kümne värvitooniga LED-meeleoluvalgustus
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LED-MEELEOLUVALGUSTUS
Võid valida välja oma lemmikvärvi või kujundada iga päev meeleolu ühega 
kümnest saadaolevast värvitoonist. Sama tooniga valgust kasutatakse ka 

digitaalse näidikuploki ja Maxi DOT-näidiku taustavalgustuses.
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ŠKODA CONNECT: VÕTA 
INTERNETIMAAILM ENDAGA KAASA
Interneti püsiühendus tähendab mitte ainult meelelahutust ja infot, 
vaid vajadusel ka abiteenusi. ŠKODA CONNECT on Sinu värav 
piiramatute sidevõimaluste maailma.

ŠKODA CONNECT
See pakkumine sisaldab kahte tüüpi teenuseid. 
Online-teabeteenus edastab reaalajas liiklus- ja 
muud infot, Care Connect-teenused aga kesken-
duvad turvalisusele ja abiandmisele, võimaldades 
kaugjuurdepääsu sõidukile. Samuti pakuvad need  
abi igas olukorras, kus seda tarvis läheb. Pakett 
Care Connect üheks aastaks kuulub Ambiton 
ja Elegance varustusastmete standardvarustu-
se hulka.

LUKUSTUS JA AVAMINE
See funktsioon võimaldab Sul oma sõidukit 
ŠKODA Connecti rakenduse abil lukustada ja 
avada mistahes kohast. Näiteks kui Sa oma 
auto lukustamata unustasid, saad seda teha 
oma nutitelefonilt, kustahes Sa ise ka viibid.

VIIMANE PARKIMISKOHT
Vaata, kus Su auto seisab – kasvõi teiselt 
poolt maakera. ŠKODA Connect näitab 
Sinu nutitelefonil parkimiskoha aadressi ja 
parkimise algusaega.

SMARTLINK+
Süsteem SmartLink+ (Škoda ühenduvuspakett, mis toetab MirrorLinki, Apple CarPlayd ja 
Android Autot) võimaldab juhil turvaliselt kasutada oma nutitelefoni sõidu ajal teabe- ja 
meelelahutussüsteemi abil. Lisaks ühilduvad kõik sõidukite jaoks turvaliseks tunnistatud 
rakendused MirrorLinki, Apple CarPlay ja Android Autoga. SmartLink+ võimaldab Sul samuti 
nutitelefoni ja auto ühendamist, mille järel pääsed ligi huvitavatele sõiduandmetele nagu 
kütusekulu, sõidudünaamika ja hooldusinfo. (SmartLink+ kasutamistingimuste ja ühilduvuse 
kohta leiad infot meie veebilehelt.)
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HÄDAABIKÕNE
Hädaolukorra puhul võtab 
süsteem automaatselt SOS-
kõne. Laekonsoolis asuvat punast 
nuppu vajutades saab kõnet 
alustada ka käsitsi. Hädaabikõne 
funktsioon kuulub Ambiton 
ja Elegance varustusastmete 
standardvarustusse.

TANKLAD
Näed kaugust tanklani, 
saadaolevate kütuste 
liike ja hindu. Infot 
kuvatakse reaalajas. 
Süsteem tuvastab ja 
kuvab sõidukile sobiva 
kütuseliigi andmeid 
automaatselt.

ONLINE-LIIKLUSINFO
Vali alati parim marsruut: 
värskeim info annab 
Sulle täiusliku ülevaate 
eesseisvast reisist. Samuti 
võimaldab see reageerida 
olukorra muutustele, 
näiteks teetöödele, 
avariidele või ummikutele.

ILM
Saad värskeima 
üksikasjaliku info ilma 
kohta oma asukohas 
või sõidu sihtpunktis, 
sealhulgas ennustuse 
sademete kohta ja 
vajadusel ka hoiatused.
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TASKU  
KÕIGELE OLULISELE
SUPERBist võib leida arvukalt panipaiku, taskuid ja hoidikuid, 
mis hoiavad elegantse interjööri korras ning kaitsevad Sinu asju 
kaotsimineku, purunemise või mahaloksumise eest.

PANIPAIK ESIISTMETEVAHELISES KÄETOES
Esiistmete vahelisest käetoest leiad avara panipaiga. Seal võid hoida 
elektroonikaseadmeid või panipaika jahutada ja panna sinna oma suupisted. 
Keskkonsoolis asub ka kahekohaline Easy Open-funktsiooniga topsihoidik.

KINDALAEGAS
Armatuurlaua kaasreisija-poolses osas asuvat 
panipaika saab ka jahutada, kui kliimaseade on 
sisse lülitatud.

TASKUD SELJATOEL
Esiistme seljatoe siseküljel asuvasse hoiutaskusse mahub näiteks mobiiltelefon 
või mõni muu väiksem ese. Taskud esiistmete seljatugede sisekülgedel kuulub 
Ambiton ja Elegance varustusastmete standardvarustuse hulka.

PUDELIHOIDIK
Esiukse avaras paipaigas on koht 1,5-liitrisele 
joogipudelile ning tagaukses 0,5-liitrisele pudelile.
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VIHMAVARJUHOIDIK
Mõlemas esiukses on olemas nutikad 
panipaigad vihmavarju tarvis. Nende 
konstruktsioon laseb vee välja voolata 
ja jätab auto sisemuse kuivaks. 
Varustusse kuulub ka üks ŠKODA 
originaalvihmavari. Vihmavarju hoidik 
koos vihmavarjuga juhile kuulub 
Ambiton ja Elegance varustusastmete 
standardvarustuse hulka.

LUKUSTATAV HAAGISEKONKS
SUPERB pakub Simply Clever-lahendust ka haagise kasutajatele. 
Haagisekonks on lukustatav ja kokkuklapitav, hoob selle vabastamiseks asub 
pakiruumis. Tänu niisugusele lahendusel pole Sul tarvis haagisekonksu pärast 
kasutamist auto küljest eemaldada. Saadaval lisavarustusena, hind 860 €.

Hoob haagisekonksu kokkuklappimiseks.

SUUSAKOTT
Eemaldatav 

suusakott on 
mõeldud suuskade 

või lumelaudade 
transpordiks 

ning seda saab 
hoida pakiruumi 
ja reisijateruumi 

vahelises tühimikus. 
Eemaldatav 

suusakott tagumise 
istme käetoe 
taga saadaval 

lisavarustusena 
Ambition 

ja Elegance 
varustusastmetel, 

hind 120€.
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VÕTA KAASA 
KÕIK OLULINE
Pakiruumi suurus tõstab ŠKODA lipulaeva traditsiooniliselt oma klassi tippu. Universaalversiooni pakiruumi maht 
on 660 liitrit või tagaistmete allaklappimisel lausa 1950 liitrit, kuna luukpärakere puhul on need näitajad 625/1760 
liitrit. Kuid maksimaalne avarus ei tähenda midagi ilma maksimaalse praktilisuseta. Just seepärast lisasimegi Simply 
Clever-lahendused, mis hõlbustavad pagasiga hakkamasaamist. Pagasiruumi topeltpõhi, kinnitusvarras, 6 pagasikin-
nitusaasa (Combi); standardse varuratta asemel ruumisäästev varuratas saadaval lisavarustusena, hind 250 €.

TOPELTPÕHI
Pakiruumi topeltpõhi hõlbustab pagasi peale- ja mahalaadimist 
ning moodustab pilkude eest varjatud panipaiga, kergitates 
pakiruumi põranda laadimiskünnise tasemele.

PAKIVÕRGUD
Pakivõrkude komplekt lisab pakiruumile kasutusvõimalusi ja hoiab 
esemeid tõhusalt paigal. Komplekti kuuluvad üks horisontaal- ja kaks 
vertikaalvõrku. Luukpärakerega versioonil saab pakiruumi katte alla 
lisada veel täiendava pakivõrgu.

PAGASIKINNITUSVARRAS
Alumiiniumist valmistatud 
pagasikinnitusvarras (ainult pakiruumi 
topeltpõrandaga universaalidele) võimaldab 
Sul pakiruumi vastavalt vajadusele pooleks 
jagada ning aitab seal asju paigal hoida.
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MUGAVUSED SINU KÄSUTUSES
Tehnika on mõttetu, kui Sinu elu autos lihtsamaks ei tee. Läbimõeldud funktsioone 
ja moodsaid juhiabisüsteeme tulvil SUPERB hellitab Sind kõikvõimalike 
mugavustega ning toetab auto juhtimisel, hoides Sind ka pikal sõidul värskena ja 
hoolitsedes samal ajal meelelahutuse eest.

VÕTMETA AVAMIS-/LUKUSTAMIS- JA 
KÄIVITUSSÜSTEEM KESSY
KESSY uusversioon võimaldab autot lukust ava-
da kõikidest ustest. KESSY - võtmeta avamis/
lukustamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüs-
teemiga kuulub Elegance varustusastme stan-
dardvarustuse hulka, lisaks saadaval Ambition 
varustusastmel lisavarustusena, hind 280€.

ELEKTRIAJAMIGA TAGALUUK JA 
VIRTUAALPEDAAL
Elektriajamiga tagaluuk avaneb ja sulgub 
kaugjuhtimispuldil, keskkonsoolil või otse 
tagaluugil asuva nupu vajutamisel. Samuti 
saab tagaluugi avanemise kõrgust oma 
vajadustele vastavaks seadistada. Elektriliselt 
avatav ja suletav tagaluuk kuulub Ambiton 
varustusastme standardvarustuse hulka.
Tagaluugi võib varustada puutevaba avamist-
sulgemist võimaldava virtuaalpedaaliga. 
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos 
funktsiooniga "Virtual Pedal" (tagaluugi 
avamine kaitseraua all asuva liigutussensori 
abil) ja "Tip to Close" sulgemisfunktsiooniga 
(luugi sulgemiseks piisab puutemärguandest); 
ainult koos PK7, kuulub Elegance 
varustusastme standardvarustuse hulka. 
Lisaks saadaval Ambtion varustusatmel 
lisavarustusena, hind 180€.
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DIGITAALNE NÄIDIKUPANEEL
Digitaalne näidikupaneel tagab täieliku ülevaate pardakompuutri näitudest, 
mida saab kombineerida muu infoga, näiteks navigatsioonijuhistega. Saadaval 
on viis kuvaprofiili, mida vahetatakse multifunktsionaalroolil asuva View-nupu-
ga – Classic (pildil), Modern, Extended, Basic (sobiv öösel ja kiirteel kasutami-
seks) ja Sport. Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" vär-
viekraaniga on saadaval lisavarustusena Ambition ja Elegance varustusastme-
tel, hind 430€.

SUURENDATUD TELEFONILAEGAS
Uus SUPERB saab suurendatud telefonilaeka, mis tagab mobiiltelefo-

nile võimendatud signaali ja laeb sõidu ajal telefoni – kõik juhtmevabalt. 
Laegas on mitte ainult hästi ligipääsetav, vaid sobib ka suure ekraani-

ga seadmetele. Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, telefonilaegas, 
juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigat-

siooniseadmega RAC / RAG saadaval lisavarustusena Active ja Ambi-
tion varustusastmetel, hind 290€. Elegance varustusastmel hind 0€.
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MUGAVUSED TAGAISTMETEL
Esiistmetevahelises käetoes asuva panipaiga tagaküljelt leiad pistiku-
pesa (230 V või 12 V) ja kaks USB-liidest mobiiltelefoni laadimiseks. Kui 
auto on varustatud kolmetsoonilise kliimaseadmega Climatronic, asu-
vad samas ka kliimaseadme tagumise tsooni juhtnupud. 230V pistik 
keskkonsooli tagaosas, USB liides käetoe laekas, 2 USB liidest käetoe 
tagaküljel saadaval lisavarustusena, hind 200 €.

HELISÜSTEEM CANTON
Helisüsteem Canton Sound System võimaldab Sul nautida absoluutselt 

selget heli, olgu see muusika või kõne. 12 kõlarist üks asub armatuurlauas 
ning bassikõlar pakiruumis. Audiosüsteem Canton: 6 kõlarit ees, 4 taga, 1 
keskel armatuurlauas, 1 aktiivbassikõlar (200W) pagasiruumis, digitaalne 
võimendi, koguvõimsus 610W; ainult koos KESSY-ga (PK7) saadaval lisa-

varustusena Ambition ja Elegance varustusastmetel, hind 540€.

MÄLU- JA 
MASSAAŽI-

FUNKTSIOONID
Elektriliselt reguleeri-
tav mälufunktsiooni-

ga juhiiste suudab mee-
les pidada kolme sea-

distust. Soovi korral 
saab juhiistmele tellida 
ka massaažifunktsioo-
ni. Seda mugavuse üli-

mat taset täiendab alati 
esiistmete tuulutus, ist-
mekatted valmistatak-

se perforeeritud nahast. 
Elektriliselt seadistatav 

juhiiste koos mälufunkt-
siooniga, kuulub Ambi-
ton ja Elegance  varus-

tusastme standard-
varustuse hulka, lisaks 
saadaval Active varus-
tusastmel lisavarustu-

sena, hind 530€.
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VIP-KLASSI OHUTUS
SUPERB annab Sinu käsutuse hulga juhiabisüsteeme, pakkudes nendega 
enneolematuid mugavusi ja turvalisust ootamatute olukordade tarvis.

MAATRIKS-VALGUSVIHK
Täis-LED-maatriksesituled on maatriksvalgusvihuga. See võimaldab Sul pidevalt esitulesid kasutada, seejuures kaasliiklejaid pimestamata. 
Esiklaasi taga asuva kaamera kujutist analüüsides kohandatakse maatriksvalgusvihku liiklusoludega ning lülitatakse välja mõned valgussegmendid. 
Ülejäänud segmendid põlevad endiselt ja valgustavad teed. Maatriksvalgusvihu funktsioon kasutab ka navigatsioonisüsteemi andmeid. Tänu 
sellele lülituvad kaugtuled sisse ainult siis, kui Sa oled väljaspool asustatud punkte. Maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad kuuluvad 
Elegance varustusastme standardvarustusse ja on Ambitionile saadaval lisavarustusena, 1730 €

PARKIMISABISÜSTEEM
Parkimisabisüsteem vabastab 
Sind igasugusest peavalust 
parkimisel. Süsteem valib ise 
välja sobiva parkimiskoha, 
olgu see sõidusuunaga 
paralleelselt või risti.

MANÖÖVERDUSABI 
SÜSTEEM
Parkimisandureid kasutades 
tagab see süsteem kaitse 
sõiduki vahetus läheduses 
paiknevate takistuste eest 
(kiirusel kuni 10 km/h). 
Takistuse avastamisel 
rakendab süsteem pidureid 
sõltuvalt auto kiirusest ja 
takistuse kaugusest.
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PROGNOOSIV KIIRUSHOIDIK PCC
Kaamerat ja navigatsioonisüsteemi üksikasjalikke andmeid kasutades suudab prognoosiv kiirushoidik ennustada sõiduolusid järgmise 1–2 
kilomeetri jooksul. Vajadusel muudab PCC etteantud liikumiskiirust ja vahetab käike (DSG-käigukastiga sõidukitel). Prognoosiv kiirushoidik 
parandab juhi mugavust ja liiklusohutust, säästes kütust ja vähendades õhkupaisatava CO2 hulka. Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu 
seadmise võimalusega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni) kuulub lisavarustuse 
hulka, hind 450 €.

SÕIDUSUUNAS AUTO LÄHIÜMBRUST 
JÄLGIV RADARISÜSTEEM JA 

JALAKÄIJATE TUVASTUSSÜSTEEM
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv 

radarisüsteem kasutab esivõres 
paiknevat radariseadet ning on mõeldud 

eesliikuva sõiduki kauguse jälgimiseks, 
sisaldades ka hädapidurdusfunktsiooni. 

Uue SUPERBi sõidusuunas auto 
lähiümbrust jälgivat radarisüsteemi 

täiendab jalakäijate tuvastus- ja 
turvasüsteem, mis hoiatab juhti 

helisignaaliga, märgutulega ja ka 
kerge pidurdusimpulsiga. Kuulub 

standardvarustusse.

ÜMBERREASTUMISE ABISÜSTEEM 
SIDE ASSIST

Ümberreastumise abisüsteem kasutab auto 
taha ja küljele jääva ala jälgimiseks taga-
kaitserauas paiknevaid radariseademeid, 
mis suudavad kuni 70 meetri kauguselt 

tuvastada teisi autosid ja isegi jalgrattureid. 
Ümbritsevate sõidukite kiiruse ja kauguse 

põhjal otustab süsteem, kas juht vajab hoia-
tamist. Reavahetuse abisüsteem (Side Assist) 

- jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale 
jäävat ala (70 m ulatuses) ning hoiatab juhti 

tagant lähenevate sõidukite eest saadaval 
lisavarustusena varustusastmetele Ambition 

ja Elegance, hind 540 €.
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UMMIKUS  
LIIKLEMISE ABISÜSTEEM 
TRAFFIC JAM ASSIST
Süsteem on mõeldud 
DSGkäigukastiga sõidukite 
juhtimise lihtsustamiseks 
liiklusummikutes. Süsteem 
juhib mootorit, pidureid ja rooli, 
võimaldades sõidukil paigalt 
võtta, pidurdada ja pöörata, 
järgides ümbritsevate sõidukite 
liikumist (kiirusel kuni 60 
km/h) saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja 
Elegance, hind 1040 €.

SÕIDURAJAL PÜSIMISE 
ABISÜSTEEM
Sõidurajal püsimise abisüsteem 
suudab hoida Sinu autot 
alati õiges sõidureas 
saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja 
Elegance, hind 1040 €.

HÄDAOLUKORRA ABISÜSTEEM
Hädaolukorra abisüsteem (ainult DSG-ga sõidukitele), mis töötab koos sisselülitatud prognoosiva kiirushoidiku ja sõidurajal püsimise 
abisüsteemiga, vähendab avariiohtu näiteks juhi ootamatu terviserikke korral, peatades auto ja lülitades sisse ohutuled.
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TURVALINE VALIK
Äärmuslikes olukordades, kui juht enam aktiivselt sündmuste käiku mõjutada ei saa, asuvad tegevusse sõiduki 
passiivturvalisuse elemendid, näiteks turvapadjad. Viimaseid saab Sinu autosse paigaldada kuni üheksa. 
Standardvarustuses 7 turvapatja, Ambition ja Elegance’l võimalik lisavarustusena lisada tagumised külgturvapadjad.

PEATURVAPADJAD
Rakendumisel moodustavad peaturvapadjad seina, mis 
kaitsevad esi- ja tagaistmetel reisijaid peavigastuste eest.

ELEKTRILINE LAPSELUKK
Sinu laste reis on turvalisem tänu elektrilistele turvalukkudele, mis ei lase 
neil tagauksi ega -aknaid avada. Lapseluku lüliti asub juhiuksel.

PÕLVETURVAPADI
Roolisamba all paiknev turvapadi 
kaitseb juhi põlvi ja sääri.

KÜLGTURVAPADJAD EES JA TAGA
Need neli turvapatja kaitsevad reisijate vaagnapiirkonda ja rinnakor-
vi küljelt tuleva löögi korral. Saadaval lisavarustusena, hind 310€.

JUHI JA KAASREISIJA TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooliratta keskmes, kaasreisija oma aga armatuurlauas. 
Kaasreisija poolset turvapatja saab välja lülitada puhuks, kui esiistmele 
paigaldatakse lapseiste.
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Mootorid pakuvad silmapaistvat mugavust, tegemata järeleandmisi suutlikkuse 
või keskkonnasäästu alal. Sõiduki niigi muljetavaldavat juhitavust saab veelgi 
täiustada muutuva ülekandega rooliga. Sellega peab juht rooli vähem pöörama, 
mis eriti kurvide läbimisel tagab dünaamilisema sõiduelamuse.

LIIGUB IMELISELT

ADAPTIIVVEERMIK DCC
Oma sõiduki suutlikkust saad nautida täielikus 

mugavuses ja turvalisuses. Adaptiivveermik hindab 
pidevalt sõiduolusid ning vajadusel reageerib nende 

muutusele (pidurdamisele, kiirendamisele, pööramisele) 
vedrustuse ja rooli parameetreid seadistades. Teabe- 

ja meelelahutussüsteemi menüüst saad vastavalt oma 
soovidele valida ühe kolmest töörežiimist:  

Comfort, Normal või Sport. Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja Elegance, hind 1050 €.

DSG
Sõltuvalt mootoriversioonist saab 
sõidukit varustada 7-käigulise DSG-
automaatkäigukastiga. Täiusliku 
kombinatsiooni moodustab DSG ja 
nelikveo kooslus.

MOOTORID
Meie valiku tippvariant on 2-liitrine bensiinimootor, mille muljetavaldavad 200 kW võimsust 
kantakse teepinnale nelja veoratta kaudu. Võimsaim diiselmootor arendab 140 kW. 
Keskkonna säästmise ja heitmenormide täitmise nimel kasutatakse meie diiselmootorites 
heitgaaside järeltöötluseks selektiivseid katalüüsmuundeid. Sellesse süsteemi pihustatakse 
lämmastikoksiidide (NOx) hulga vähendamiseks AdBlue-d.
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TÕELINE LUKSUS  
ON VALIKUVÕIMALUS
Kui L&K on eksklusiivsuse märk, siis on ŠKODA SUPERB 
LAURIN & KLEMENT meie kõige erakordsem pakkumine. See, 
kõrgeima varustustasemega auto demonstreerib koostetöö 
ja -täpsuse meisterklassi, mida muuhulgas iseloomustavad 
arvukad kroomitud ehisosad välimuses ja interjööris, 
mugavusseadmed ja moodsaim tehnika. Tõeline luksus on ju 
võimalus seda kõike valida.
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STIILSED DETAILID
Armatuurlaua ehisosi täiendab Laurin 
& Klementi embleemiga dekoratiivne 
kroomliist.

LOGO
Veel üheks eksklusiivsuse märgiks on 
nahkistmete seljatoel tikitud Laurin & 
Klementi logo.

STIIL JA 
FUNKTSIONAALSUS
Eksklusiivsest 
interjöörist leiad pruuni, 
beeži või musta nahk-/
kunstnahkpolstri, Piano 
Black- või (soovi korral) 
Beige Brushed-ehisosad 
ning rohkelt kroomitud 
detaile. Tellida saab 
ka beeži või musta 
Alcantara-laepolstri. 
Mõlemad esiistmed 
on elektriliselt 
reguleeritavad, 
juhiistmele on 
sisse ehitatud ka 
mälufunktsioon.
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Kui kaitsepaneelide, kõrgema veermiku ja raskete teeolude 
paketiga varustatud ŠKODA SUPERB SCOUT ebatasastel teedel 
liigub, naudid Sina selle hämmastavalt avaras, kvaliteetsete 
materjalide ja detailidega viimistletud reisijateruumis 
endiselt täielikku mugavust. Koostetöö on tehtud ŠKODA 
meistritele omase täpsusega. Autot valmistatakse ainult 
universaalversioonina.

TEE LÕPEB, 
MUGAVUSED JÄÄVAD
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MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
Kvaliteetne tekstiilpolster on mitte 
ainult erakordselt vastupidav, vaid 
pakub ka maksimaalset mugavust 
kõigile reisijaile. Scout-versiooni 
interjööri saab polsterdada ka musta 
Alcantara ning naha ja kunstnaha 
kombinatsiooniga (pildil). Põhivarustusse 
kuulub elektriliselt reguleeritav 
mälufunktsiooniga juhiiste.

STIILSED DETAILID
Armatuurlauda ehivad Scouti 
embleem ning Ash Brown- või Dark 
Brushed-ehisosad koos dekoratiivse 
kroomliistuga. Sõiduki kogu sisemust 
hõlmav LED-meeleoluvalgustus pakkub 
võimalust valida kümne värvitooni vahel.

STIIL JA TURVALISUS
Nahkkattega multifunksionaalrool koos 
raadio, telefoni ja DSG olemasolul ka 
selle juhtseadistega võib saada veel 
ühe mõnusa täienduse – teabe- ja 
meelelahutussüsteemi kaudu juhitava 
soojenduse. Auto saab ka sõidurežiimide 
valiku, sealhulgas maastikusõidurežiimi 
ehk teisisõnu laskumisabi, mis järskudel 
langustel hoiab ühtlast kiirust.
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iV – selle märgi saavad ŠKODA kõige uuenduslikumad autod ehk hübriidid ja elektrisõidukid. 
Aga iV tähendab muudki peale uuenduslike sõidukite. See tähendab ka niisuguste sõidukite 

loomist, mis on intelligentsemad, individuaalsemad ja intuitiivsemad. Ikoonilised ja inspireerivad. 
Aga eelkõige igaühele mõeldud. Just sinnapoole meie hübriidid ja elektrisõidukid püüdlevad. 

Seepärast andsimegi neile märgi iV.

Uus ŠKODA SUPERB iV on üks neist leidlikest sõidukitest. See pakub 1.4 TSI bensiinimootori ja 
elektriajami kombinatsiooni. ŠKODA esimene pistikhübriid ühendab uuendusliku hübriidtehnika 

SUPERBi ikoonilise disaini ning ainulaadse ruumikuse ja mugavusega. 

PISTIKHÜBRIID  
SUPERB iV

UUS ŠKODA

ÜHENDA ENNAST TULEVIKKU

1,4 TSI PHEV, 218hj, 6-k. automaat

Hind alates 32 800€
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ELEGANTSELT 
KESKKONNASÕBRALIK

LAADIMINE
Esivõre taga paiknev laadimispesa võimaldab 
elektrimootorit käitavat akut laadida. Kodusel laadimisel 
tavalisest elektrivõrgust kulub täiesti tühja aku täielikuks 
täislaadimiseks 6 tundi ja 15 minutit. Laadimisjaamas asuva 
seinakilbiga, mis toetab kiirlaadimist, lüheneb see aeg nelja 
tunnini.

REŽIIMID JA FUNKTSIOONID
Vaikimisi valitud hübriidrežiim lülitab vedu automaatselt ümber sisepõlemis- ja 
elektrimootori vahel ning sellel on niisugused integreeritud funktsioonid nagu 

Battery Hold (hoiab aku laengu taset) ja Battery Charge (laeb akut TSI-mootoriga), 
mida saab hallata teabe- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Keskkonsoolil asuvate 

nuppudega saab valida E-režiimi, mille puhul auto liigub ainult elektri jõul ja Sport-
režiimi, kus on võimalik kasutada kogu süsteemivõimsust (160 kW). Autol on 

ka täiustatud süsteem energia regenereerimiseks mootoriga pidurdamise ajal. 
See võimaldab auto kineetilist energiat tõhusalt aku laadimiseks ära kasutada. 

Funktsioon aktiveerub, kui käiguvalits viia asendisse B ning tänu sellele saab 
elektri jõul läbida pikema vahemaa.

MOOTORID
1.4 TSI bensiinimootor pakub 115 kW, elektrimootor 

85 kW ning süsteemivõimsuseks kujuneb 160 kW. Aku 
mahutavusega 13 kWh asub põranda all tagasilla ees 

ning võib teid viia kuni 55 kilomeetri kaugusele (WLTP-
mõõtetsükli põhjal), tehes sellest mudelist ideaalse 

valiku linnasõitudeks: odava, rohelise ja vaikse (väline 
heligeneraator hoiatab jalakäijaid auto lähenemise 

eest). Maksimaalse sõidumugavuse tagamiseks on 
autos 6-käiguline automaatkäigukast DSG.

SUPERB iV saab endale spetsiaalse näidikuploki graafika 
ja nupud keskkonsoolile. See auto rahuldab kõige 

eripalgelisemaid nõudmisi väliskujunduse, siseruumi 
mugavuse, tehnika ja ühenduvuse alal ning on saadaval 

varustustasemetel Ambition, Elegance ja Laurin & 
Klement, samuti unikaalse SportLine-versioonina.
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Active-versiooni põhivarustusse kuuluvad kerevärvi küljepeeglid, toonitud aknad, 
LED-esituled koos LED-päevasõidutuledega, LED-udutuled, LED-tagatuled, võtmeta 
käivitussüsteem KESSY GO, nahkkattega rool, kroomitud seesmised ukselingid, 
elektriajamiga esi- ja tagaaknad, kliimaseade, panipaik esiistmetevahelises käetoes ja 
palju muud.

ACTIVE

INTERJÖÖR 
ACTIVE 
BLACK
Läikivmustad 
ehisosad
Tekstiil-
istmekatted

INTERJÖÖR 
ACTIVE 
BLACK
Läikivmustad 
ehisosad
Tekstiil-
istmekatted
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Ambition-versiooni põhivarustusse kuuluvad kroomitud esivõre, elektriliselt 
kokkuklapitavad isetumenevad lombilaternatega küljepeeglid, valgustuse 
abisüsteem, esiuste lävede katted, taskud esiistmete seljatoe tagaküljel, 
kaks vihmavarjupanipaika (sealhulgas üks ŠKODA vihmavari), kahetsooniline 
kliimaseade Climatronic, valgustus eesmistes jalaruumides ja seesmiste 
ukselinkide ümbruses ning palju muud.

AMBITION

INTERJÖÖR 
AMBITION 
BLACK
Light Brushed-
ehisosad
Tekstiil-
istmekatted

INTERJÖÖR AMBITION BLACK
Light Brushed-ehisosad
Tekstiilistmekatted

INTERJÖÖR AMBITION BLACK
Dark Brushed-ehisosad
Alcantara-/nahk-/kunstnahkpolster

INTERJÖÖR AMBITION BLACK
Dark Brushed-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed
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Elegance-versiooni põhivarustusse kuuluvad kurvifunktsiooniga LED-
udutuled, ukselävede ehisliistud ees ja taga, eesmiste ja tagumiste 
jalaruumide valgustus, elektriliselt reguleeritav mälufunktsiooniga juhiiste, 
manööverdusabi süsteem, parkimisabi ning palju muud.

ELEGANCE

INTERJÖÖR 
ELEGANCE 
BLACK
Argenzo 
zebrano-
ehisosad
Alcantara-/
nahk-/
kunstnahk-
polster

INTERJÖÖR ELEGANCE BLACK
Argenzo zebrano-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed

INTERJÖÖR ELEGANCE BLACK
Argenzo zebrano-ehisosad
Alcantara-/nahk-/kunstnahkpolster

INTERJÖÖR ELEGANCE BEIGE
Beige Brushed-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed
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Laurin & Klement-versiooni põhivarustusse kuuluvad kroomitud 
esivõre ja iluliistud ustel, täis-LED-maatriksesituled, täis-LED-
tagatuled koos animeeritud suunatuledega, ukselävede ehisliistud 
ees ja taga kirjaga „SUPERB“, adaptiivveermik, võtmeta avamis-/
lukustamis- ja käivitussüsteem KESSY, elektriliselt reguleeritavad 
esiistmed, mälufunktsiooniga juhiiste, 8-tollise ekraaniga teabe- ja 
meelelahutussüsteem Bolero ning palju muud.

LAURIN 
& KLEMENT

INTERJÖÖR 
LAURIN & 
KLEMENT 
BLACK
Piano Black-
ehisosad
Nahk-/
kunstnahk-
polster, 
tuulutusega 
esiistmed

INTERJÖÖR LAURIN & KLEMENT BROWN
Beige Brushed-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed

INTERJÖÖR LAURIN & KLEMENT BEIGE
Piano Black-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed

INTERJÖÖR LAURIN & KLEMENT BLACK
Piano Black-ehisosad
Nahk-/kunstnahkpolster, tuulutusega esiistmed



49

Scout-versiooni põhivarustusse kuuluvad kaitseelemendid nagu esi- ja 
kaitseraua lisadetailid, rattakoopaservade ja ukselävede plastkatted, küljepeeglite 
alumiiniumivärvi korpused, raskete teeolude pakett, võtmeta avamis-/lukustamis- 
ja käivitussüsteem KESSY, sõidurežiimide valik, elektriliselt reguleeritav 
mälufunktsiooniga juhiiste, 8-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutussüsteem Bolero 
ning palju muud.

SCOUT

INTERJÖÖR 
SCOUT BLACK
Dark Brushed-
ehisosad
Alcantara-/
nahk-/
kunstnahk-
polster, 
esiistmete 
kontrasttoonis 
servad

INTERJÖÖR SCOUT BLACK
Ash Brown-ehisosad
Alcantara-/nahk-/kunstnahkpolster, esiistmete 
kontrasttoonis servad

INTERJÖÖR SCOUT BLACK
Dark Brushed-ehisosad
Alcantara-/nahk-/kunstnahkpolster, esiistmete 
kontrasttoonis servad
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ISTMEKATTED
Active Black (tekstiil). Standardvarustusena 

Active ja Ambition varustusastmel.
Ambition Black (tekstiil). Standardvarustusena 
Active ja Ambition varustusastmel.

Ambition/Elegance/L&K Black (perforeeri-
tud nahk/kunstnahk), tuulutusega esiistmed. 
Saadaval lisavarustusena varustusastmetele 
Ambition, hind 1520€. Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Elegance, hind 230€.

Ambition/Style Black (Alcantara/nahk/
kunstnahk). Saadaval lisavarustusena 

varustusastmetele Ambition, hind 
1290€. Standardvarustusena Elegance 

varustusastmel.

L&K Brown (perforeeritud nahk/kunstnahk), 
tuulutusega esiistmed. Saadaval Elegance 
varustusastmel standardvarustuses.

Elegance/L&K Beige (perforeeritud nahk/
kunstnahk), tuulutusega esiistmed. Saadaval 

Elegance varustusastmel standardvarustuses.
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VELJED
19-tollised antratsiithallid valuveljed 
TRINITY. Saadaval L&K varustusast-
mel lisavarustusena, hind 450 €

19-tollised superläikega valuveljed 
TRINITY. Saadaval L&K varustusast-
mel lisavarustusena, hind 1610€

19-tollised valuveljed CANOPUS. 
Saadaval Ambition ja Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, 
hind 840 €, L&K varustusastmel 
lisavarustusena, hind 260€.

19-tollised läikivmustad valuveljed 
CANOPUS. Saadaval Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, 
hind 940 €, L&K varustusastmel 
lisavarustusena, hind 360€.

18-tollised valuveljed ZENITH. 
Saadaval Ambition ja Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, 
hind 400€. 

18-tollised mustad aerodünaamiliste 
katetega valuveljed VELA*

17-tollised valuveljed STRATOS. 
Saadaval Active varustusastmel lisa-
varustusena, hind 350€. Ambition 
ja Elegance varustusastmel stan-
dardvarustuses.

17-tollised valuveljed DRAKON. 
Saadaval Active varustusastmel lisa-
varustusena, hind 450 €, Ambition 
ja Elegance varustusastmel lisava-
rustusena, hind 110€.

19-tollised antratsiithallid valuveljed 
ACAMAR. Saadaval Ambition ja 
Elegance varustusastmel lisavarus-
tusena, hind 940 €.

19-tollised mustad valuveljed VEGA 
Aero. Saadaval Ambition ja Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, 
hind 1030 €, L&K varustusastmel 
lisavarustusena, hind 450€.

18-tollised valuveljed ANTARES. 
Saadaval Ambition ja Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, 
hind 400 €, L&K varustusastmel 
lisavarustusena, hind 0€.

18-tollised mustad valuveljed 
PROPUS Aero. Saadaval 
L&K varustusastmel 
standardvarustuses.

17-tollised valuveljed TRITON. Saadaval Active varustusastmel 
lisavarustusena, hind 350 €, Ambiton ja Elegance 
varustusastmel lisavarustusena, hind 0€.

16-tollised valuveljed ORION. 
Saadaval Active varustusastmel 
standardvarustuses.
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Hinnakiri kehtib alates jaanuar 2020. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud infor-
matsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike 
jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 
000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid 
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud 
ŠKODA partneriga.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu 
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot. 
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.

KUI NAUTISID LUGEMIST,  
SI IS KUJUTA ETTE, KUIDAS VEEL SÕITA ON.

HELISTA VÕI KIRJUTA MEILE JA BRONEERI PROOVISÕIT.

MyŠKODA rakendus
Sinu isiklik teekaaslane. My ŠKODA rakenduse 
allalaadimisel saad selle osana ka interaktiivse 
abilise PAUL, kes on valmis Sind abistama 
mitte ainult auto juures, vaid ka Sinu päeva 
korraldamisel.

ŠKODA Connecti rakendus
Naudi täielikku kontrolli oma auto üle. Laadi 
alla ŠKODA Connecti rakendus ja saad 
pideva juurdepääsu kõigile auto vajalikele 
funktsioonidele, olgu nendeks siis sõiduandmed, 
sõiduulatus, marsruudi kavandamine või isegi 
koht, kuhu auto viimati pargitud sai.

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee
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