
SUPERB
   SPORTLINE

ŠKODA



Elegance ir ieguvusi sportisku veidolu. Iekāpiet 
ŠKODA SUPERB SPORTLINE un izbaudiet, cik 
izveicīga un izsmalcināta var būt automašīna.

Sportiskās dizaina līnijas piešķir automašīnai nopietnas spējas 
pievērst sev uzmanību, sportiskās detaļas eksterjerā un salonā 
piešķir tai nepārspējamu attieksmi. Un būdams ŠKODA 
flagmanis, tas, protams, ir aprīkots ar virkni Simply Clever 

risinājumu un progresīvām savienojamības iespējām, kas 
piešķir automašīnas elegancei praktiskuma pieskaņu

SUPERB SPORTLINE ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai 
veidot skaistus automobiļus, ar kuriem mūsdienās braukt ir 
tikpat aizraujoši kā tad, kad tikai sākām.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

VILKS 
VILKA ĀDĀ



KVĒLOJOŠS KARSTUMS,
    NEPIESPIESTS VĒSUMS



ŠKODA SUPERB SPORTLINE ir mantojis 
SUPERB raksturīgu virsbūves struktūru un ir 
bruņots ar dinamiskām detaļām. Automašīna ir 
aprīkota arī ar sporta šasiju, kas pozitīvi ietekmē 
aerodinamiku, kā arī aktīvas braukšanas 
baudījumu.

SKATS NO AIZMUGURES  
Sportisko stilu vēl vairāk 
paspilgtina melns, spīdīgs 
izkliedētājs un unikāli 
izpūtēju gali.

SĀNSKATS
Spīdīgi melnas detaļas, kā ārējie sānu 
spoguļi, logu rāmji un sānu durvju līstes 
pasvītro automašīnas sportisko raksturu. 

SunSet tonētie aizmugurējie logi uzlabo 
automašīnas ārējo izskatu un pasažieru 
komfortu salonā.SKATS NO PRIEKŠPUSES

Skatoties uz automašīnu 
no priekšpuses, jūs 
nevarat nepamanīt 
spīdīdu, melnu priekšējā 
radiatora resti un tonētos 
priekšējos lukturus.

SPRIEDIET PAR ŠO 
AUTOMAŠĪNU PĒC TĀS 
IZSKATA



MELNS BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA VĀKA SPOILERIS  
Liftbeka versija aprīkota ar spīdīgu, 
melnu bagāžas nodalījuma vāka 
spoileri, kas palīdz samazināt gaisa 
pretestības koeficientu.

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Pat praktisks aprīkojums, kā 
piemēram, durvju sliekšņu 
uzlikas, ir veidots sportiskā stilā 
un piešķir automašīnas dizainam 
papildus unikālu raksturu.

EMLBĒMA
SportLine emblēma 
atrodama uz abu 
priekšējo riteņu 
arkām.

JUMTA SPOILERIS UN MELNI JUMTA RELIŅI 
Aerodinamiska dizaina jumta spoileris 
virsbūves krāsā atspoguļo combi versijas 
specifisko aprīkojumu.

ZENITH DISKI 
18" Zenith 

vieglmetāla diski 
platīna krāsā iekļauti 
standartaprīkojumā.

VEGA DISKI 
19" Vega 

vieglmetāla diski 
antracīta krāsā 
pieejami 
papildaprīkojumā.



Aktīva dizaina tematika turpinās arī SUPERB SPORTLINE 
salonā. Iekārtojieties ērti vadītāja sporta sēdeklī, ko ieskauj 
atbilstoša dizaina durvju apdare, un izbaudiet automašīnas 
sportisko raksturu nepieredzētā komfortā un telpas plašumā.

RUNĀ KAPTEINIS INFORMĀCIJA UN IZKLAIDE
SportLine versiju iespējams aprīkot ar informācijas 
un izklaides sistēmu, kas cita starpā atspoguļo 
dzinēja eļļas un dzesēšanas šķidruma temperatūru. 
Tai ir arī LapTimer apļa laika taimera funkcija, kas 
papildina sportisko braukšanas pieredzi.

PERSONALIZĒŠANA
Jūs varat baudīt lieliskas personalizēšanas iespējas, ļaujot dažādiem 
vadītājiem izveidot un saglabāt pašiem savus individuālos iestatījumus. 

Tie iekļauj sevī braukšanas režīmu, elektriski regulējamo sēdekļu 
iestatījumus, Climatronic gaisa kondicionieri, radio un navigācijas 
vadību, kā arī daudz ko citu.

BRAUKŠANA UN KOMUNIKĀCIJA
Multifunkcionālā sporta stūre ar melnu, perforētas ādas apdari ļauj jums vadīt radio, 
telefonu un DSG (divsajūgu) pārnesumkārbu. Turklāt to iespējams aprīkot arī ar 
apsildes funkciju, ko iespējams vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu. 
Neierobežotas komunikācijas iespējas  nodrošina informācijas un izklaides sistēma 
kopā ar ŠKODA CONNECT, kas ietver divu veidu pakalpojumus. Informācija un 
izklaide tiešsaistē nodrošina reāla laika navigācijas informāciju, piemēram, par 
satiksmi, bet CareConnect uzlabo drošību un sniedz atbalstu, ietverot sevī 
ārkārtas zvana funkciju.

STILS UN DROŠĪBA
Melni griesti pastiprina sportiska stila izjūtu 
salonā, bet maigais vides apgaismojums ar 
desmit pārsteidzošu krāsu izvēli, piepildot 
jūsu telpu ar mājīgumu un komfortu. Bērnu 
drošības slēdzis neļaus jūsu bērniem atvērt 
aizmugurējos logus un durvis.

SPORTA SĒDEKĻI
Priekšējie un aizmugurējie sporta sēdekļi 

ar melnas Alcantara® un ādas apdari ar 
sudraba krāsas šuvēm nodrošina 

maksimālu komfortu pat dinamiskas 
braukšanas apstākļos. Elektriski 
regulējams vadītāja un priekšējā 

pasažiera sēdeklis ar atmiņu iekļauti 
standartaprīkojumā.

PEDĀĻU UZLIKAS 
Alumīnija dizaina 
pedāļu uzlikas ir vēl 
viens stilīgs interjera 
elements.



PASPILGTINĀTS
STILS
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Pieejams līdz 2018. gada maijam.

* Attiecas uz automašīnām ar pastiprināti zemas rites pretestības riepām.
**  Attiecas uz automašīnām ar zemas rites pretestības riepām.

***   Atbilstība EU6 emisijas normām panākta, pateicoties SCR sistēmai (selektīva katalītiskā samazināšana), kas iesmidzina AdBlue®, lai samazinātu mono slāpekļa oksīdu izmešus (NOx). AdBlue® tvertnes tilpums
ir 13 l un ar to var nobraukt 13 000 km.  

ACT  Aktīvā cilindru vadības tehnoloģija.

Lielākā daļa dzinēju aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

TIPS TRANSMISIJA

benzīns manuāla 6 pakāpju

KOMBINĒTAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 

UN CO2 IZMEŠI */**: LIFTBEKS 

5.999/6.0–6.1 l///100 km, 13777/139–140 g/km

KOMBINĒTAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN 

CO2 IZMEŠI */**: COMBI 

5.999/6.0–6.1 l/100 km, 1388/140–14441 g/km

1.4 TSI/110 kW benzīns automātiska 7 pakāpju DSG 5.7/5.8–5.9 l/100 km, 132/135–136 g/km 5.7/5.9 l/100 km, 1377 3/133 6–137 g/km

1.4 TSI/110 kW ACT benzīns manuāla 6 pakāpju 5.1/5.2 l/100km, 117/1177 9–121 g/km 5.1. /5.2–5.3 l/100 km, 118/18 21–122 g/km

1.4 TSI/110 kW ACT benzīns automātiska 7 pakāpju DSG 5.1. /5.2–5.3 l/100km, 118/18 21–122 g/km 5.1/5.2–5.3 l/100 km, 119/199 22–123 g/km

1.4 TSI/110 kW 4x4 ACT benzīns manuāla 6 pakāpju 5.7/5.77 8–5.9 l/100km, 133/13 35–137 g/km 5.8/5.8 9–6.0 l/100 km, 134/1344 7–1377 8 g/km

1.8 TSI/132 kW benzīns manuāla 6 pakāpju –/6.0–6.1 l/100 km, –/137–1377 8 g/km –/6.2 l/100 km, –/140–141 g/km

1.8 TSI/132 kW benzīns automātiska 7 pakāpju DSG –/5.9 l/100 km, –/134–135 g/km –/6.0–6.1 l/100 km, –/137–1377 8 g/km

2.0 TSI/162 kW benzīns automātiska 6 pakāpju DSG –/6.4–6.5 l/100 km, –/146–147 g/km –/6.5 l/100 km, –/147–1477 8 g/km

2.0 TSI/206 kW 4x4 benzīns automātiska 6 pakāpju DSG –/7.1 l/100 km, –/159–160 g/km –/7.2 l/100 km, –/163–164 g/km

2.0 TDI/110 kW*** dīzelis manuāla 6 pakāpju 4.2/4.3 l/100 km, 109/112–113 g/km 4.2/4.3–4.4 l/100 km, 110/113–114 g/km

2.0 TDI/110 kW*** dīzelis automātiska 7 pakāpju DSG 4.4/4.5–4.6 l/100 km, 113/113 6–118 g/km 4.4/4.4 5–4.6 l/100 km, 114/14 17–177 19 g/km

2.0 TDI/110 kW 4x4*** dīzelis manuāla 6 pakāpju 4.8/4.9–5.0 l/100 km, 127/129–130 g/km 4.9/5.0 l/100 km, 128/130–131 g/km

2.0 TDI/140 kW***// dīzelis manuāla 6 pakāpju –/4.5–4.6// l/100 km, –/117–119// g/km –/4.5–4.6//  l/100 km, –/118–120//  g/km

2.0 TDI/140 kW***// dīzelis automātiska 7 pakāpju DSG –/4.6–4.7 l/100 km, –/120–122//  g/km –/4.6–4.7//  l/100 km, –/121–123//  g/km

2.0 TDI/140 kW 4x4*** dīzelis automātiska 7 pakāpju DSG –/5.1–5.2 l/100 km, –/134–136 // g/km –/5.1–5.2 l/100 km, –/135–137// g/km
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Jūsu ŠKODA partneris

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa 
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS UZ 
TESTA BRAUCIENU

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo 
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar 
POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums 
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī 
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet visām 
nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā, vienalga, vai tie būtu 
braukšanas dati, degvielas atlikums, maršruta plānošana vai 
pat vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.




