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Din ŠKODA-forhandler:

NÅ SOM DU HAR LEST OM DEN, HAR DU 

KANSKJE LYST TIL Å PRØVE OGSÅ? 

 

RING OSS FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING 

 

 

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr 
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg  
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr 
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer 
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer.  
 
Vi tar forbehold om trykkfeil.

ŠKODA

SUPERB



Superbs design er ikke bare iøynefallende, 
men får deg også til å sperre opp øynene. 

SETT FORFRA  
Kraftige linjer på panseret blir      

komplimentert av profilerte konturer 
på frontlyktene. Designet er en 

hyllest til tsjekkisk glassproduksjon.

SETT FRA SIDEN 
De perfekte balanserte proporsjonene, 
det store glassarealet og frontlykter som 
strekker seg langs sidene gir Superbs  
profil en ekstraordinær, visuell tilstede-
værelse og emosjonell appell.

SETT BAKRFRA 
Samspillet mellom design og karakteristiske former skaper et flott bilde av reflekser. 
LED-teknologien kombinert med de krystall-inspirerte linjene  i de karakteristiske 
C-formede baklysene bidrar ytterligere til følelsen av eleganse.

UTVENDIG 
DESIGN
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PANORAMASOLTAK 
Det store panoramasoltaket åpner opp nye 
perspektiver og gir en opplevelse av større 
plass.

LED BAKLYKTER 
Superbs baklykter er tilgjengelig i to versjoner. 
Den strømsparende LED-teknologien gjør   
Superbs lyssignatur enda mer særpreget og 
spennende.

BI-XENON HOVEDLYS 
Bi-Xenon hovedlys med AFS (Adaptive Frontlight System) og LED kjørelys er ikke bare visuelt 
attraktive, men også teknisk avanserte. Ekstra lysstripe finner du i underkant av lykteglasset og 
kan leveres sammen med Adaptiv fjernlysassistent.
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DØRTERSKELLISTER 
Superbs eleganse understrekes av dekorative dørterskellister med 
Superb logo som viser hvordan form følger funksjon.

SIDESPEIL 
De elegante sidespeilene med integrerte blinklys gir et sporty       
utseende, samtidig som det store speilarealet gir god oversikt. 



AMBIENT  
INTERIØRBELYSNING

AMBIENT INTERIØRBELYSNING 
Du velger selv din favorittfarge       
for interiørbelysning. Ambiente.    
interiørbelysning i Superb tilbyr ti 
fantastiske fargealternativer å   
velge mellom.

BELYSNING AV                 
FOTBRØNNER  
Opplev den ultimate komfort 
takket være Superbs gode     
benplass. Len deg tilbake, juster 
interiørbelysningen, og nyt en 
diskret opplyst atmosfære    
under reisen.

Grønn interiørbelysning Hvit interiørbelysning

Gjør din plass mer koselig og komfortabel med 
et mykt, harmonisk interiørlys. Ambient interør-
belysning omgir hele innsiden av bilen og gir en 
perfekt stemning under reisen.
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INNVENDIG DESIGN



ŠKODA CONNECT: 
ALLTID ONLINE

DIGITALT                                
INSTRUMENTPANEL 
Det digitale instrumentpanelet 
gir deg en perfekt oversikt 
over bilens kjørecomputer-
funksjoner i kombinasjon   
med annen informasjon, som 
f.eks. navigasjon. Du kan   
velge mellom fem visnings-  
alternativ fra View-knappen   
på multifunksjonsrattet.

SOS-KNAPP  
Superbs tilkoblingsmuligheter omfatter 
også en egen nødtelefonlinje. Nødsystemet 
aktiveres ved å trykke på en rød knapp i 
taket over forsetene. Ved en kollisjon       
opprettes nødanrop automatisk.

ONLINE                                
TRAFIKKINFORMASJON 
Med oppdatert informasjon 
får du alltid perfekt oversikt 
over kjøreturen og kan velge 
den beste ruten. Du kan 
også raskt raskt tilpasse 
ruten etter endringer langs 
veien, som veiarbeid, ulykker 
og kø.

VÆR 
Få den siste værmeldingen 
for stedet der du er eller er 
på vei til. Du kan vise       
detaljerte prognoser, blant 
annet nedbørsprognoser og 
advarsler.

ŠKODA CONNECT 
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to typer tjenester. Mens Infotainment 
Online leverer navigasjon og informasjon i sanntid, fokuserer Care Connect på hjelp og     
sikkerhet og legger til rette for ekstern tilgang og kontroll over bilen. Den har også en   
veihjelp-tjeneste for alle situasjoner der du har behov for det.

KJØREDATA 
Informasjon om reisen, som gjennomsnittlig forbruk,      
gjennomsnittshastighet, kjørelengde og kjøretid, sendes 
til en server. Du kan vise personlige kjøredata og få en 
oversikt over alle turene dine.

PARKERINGSPOSISJON  
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte, kan du få opp 
bilens plassering direkte på mobiltelefonen – både 
adresse, klokkeslett og dato for parkering vises.
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Du kan lett kommunisere, arbeide eller la deg underholde i Superb. Den nye 
generasjonen av radio og navigasjonssystemer gir tilkobling på topp nivå 
slik at du kan nyte alle funksjoner til dine mobile enheter. Passasjerer i bak-
setet kan også koble til sine eksterne enheter. 

 



SMARTLINK+ 
Med SmartLink+-systemet (ŠKODA Connectivity-pakke som støtter MirrorLink®, 
Apple CarPlay** og Android Auto**) kan du trygt bruke telefonen via bilens info-    
tainmentsystem mens du kjører. I tillegg er alle apper på telefonen som er sertifisert 
som trygge for bil, kompatible med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto. 
SmartLink+-systemet omfatter også SmartGate-funksjonen. Med denne funksjonen 
kan du koble smarttelefonen til bilen via WiFi og få tilgang til kjøredata som 
kjøreøkonomi, kjøredynamikk og serviceinformasjon.*

*   På nettsidene våre finner du mer informasjon om SmartLink+, blant annet bruksbetingelser og informasjon om kompatibilitet. 
** Detaljert informasjon er tilgjengelig på Apple .co/ios/CarPlay og Android.com/Auto.

MULTIMEDIA COMMAND  
Multimedia Command applikasjon gir deg 
mulighet til å fjernstyre bilens infotainment 
system fra en smarttelefon eller tablet via 
WiFi. Systemet krever at din Superb er       
utstyrt med Columbus navigasjonssystem.

PHONE BOX 
Dette praktiske telefonrommet foran girspaken forsterker signalet 
til den mobile enheten din, samtidig som den lader telefonen 
trådløst mens du kjører.

COLUMBUS 
Columbus 3D-navigasjonssystemet har 9,2-tommers berøringsskjerm. Enheten har 
mange funksjoner, blant annet Bluetooth, SmartLink+-   systemet og WiFi. Du kan 
også velge en integrert telefonmodul med rask LTE-Internettkompatibilitet. Du er 
garantert perfekt lydkvalitet med fire høyttalere foran og fire høyttalere bak.

CANTON LYDSYSTEM                       
Canton lydsystem med tolv høyttalere 
inkludert midthøyttaler og subwoofer i 
bagasjerommet sørger for musikk og 
tale med et fantastisk klart lydbilde.

HJERTET I DITT            
DIGITALE UNIVERS
Infotainment har utviklet seg enormt. Superb byr både på attraktiv 
design og mange imponerende funksjoner, samt sømløs integrasjon 
med eksterne enheter. Og det beste av alt: Barna kommer aldri til å 
kjede seg på turen.

MULTIMEDIAHOLDER  
Multimediaholder for bakre midtarmlene eller nakkestøtte 
sørger for at din enhet er sikkert festet til enhver tid. Den integr-
erte telefonmodulen med rask LTE-kompabilitet er tilgjengelig i 
kombinasjon med Columbus navigasjonssystem. 230V uttak og 
USB-port for passasjerene i baksetet er standard.

IN-CAR KOMMUNIKASJON 
Systemet fungerer slik at førerens stemme 
forsterkes og det blir lettere for fører og 
passasjerer å føre en samtale.
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ARMLENE 
Et nedfellbart armlene med koppholdere gjør at også 
passasjerene i baksetet sitter mer komfortabelt.

OPPBEVARINGSLOMME  
Oppbevaringslomme finnes også på innsiden av passasjersetet. 
Perfekt til mindre gjenstander som telefon, nøkler etc.

OPPBEVARINGSBOKS UNDER SETET 
Under passasjersetet finner du en 
praktisk boks for bøker, kart etc.

OPPBEVARINGSROM I FORDØRENE 
I det romslige oppbevaringsrommet i fordøren 
finner du flaskeholder for en 1,5-liters flaske. 

OPPBEVARINGSLOMME FOR REFLEKSVEST 
Refleksvest oppbevares i en av dørlommen foran.  
Da vil du alltid ha den innefor rekkevidde.
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FULL KONTROLL OVER  
ALLE DINE GJENSTANDER

OPPBEVARINGSROM UNDER FREMRE MIDTARMLENE 
Det romslige oppbevaringsrommet finner du under det fremre armlenet. Her kan du     
oppbevare elektroniske komponenter som telefon, kamera etc. mens bilen står parkert. 
Oppbevaringsrommet forsynes også med kjøling fra klimaanlegget slik at den kan brukes 
til oppbevaring av f.eks. mat og drikke. Dobbel koppholder finner du i fremkant av           
midtarmlenet.

Oppbevaringsrommene gjør bilen svært praktisk i bruk.     
Du får plass til mer, får bedre orden i bilen og bilturen blir 
mer behagelig for alle passasjerene. Superb har en rekke 
rom, lommer og holdere som holder det elegante interiøret          
ryddig og dine eiendeler trygge.

HANSKEROM 
Det klimaregulerte hanskerommet forsynes 
med kjøling fra klimaanlegget under kjøring.

FOTSTØTTE 
Komfortgulvmatten Lounge 
Step med fotstøtte bidrar til 
en ergonomisk sittestilling og 
en avslappende kjøretur.

HOLDER FOR PARAPLY 
I frontdørene finner du to smarte   
løsninger. Hver dør har en egen 
holder for paraply. Holderene er      
designet slik at vannet blir drenert 
bort etter bruk.

UNIBAG 
Den uttakbare UNIBAG passer  
utmerket for transport av ski og 
snøbrett. UNIBAG oppbevares 
bak midtarmlenet når den ikke er.   
i bruk.



BAGASJEROMSTREKK 
Det automatiske bagasjeromstrekket går til midtre posisjon 
når bakluken åpnes for enkel tilgang til bagasjen. 

VARIABELT LASTEGULV  
Bagasjerommet på Superb stasjonsvogn leveres med variabelt 
lastegulv som enkelt kan justeres i to nivåer. På denne måten får du.   
lavere lastehøyde og samtidig et ekstra oppbevaringsrom under.

LASTEELEMENTER 
Dette praktiske tilbehøret forhindrer at løse gjenstander 
beveger seg i bagasjerommet. Kan låses enkelt til bagasje-
romsmatten med strips.

KAPASITET 
Bagasjerommet i Superb stasjonsvogn tilbyr en 
eksepsjonell lastekapasitet på hele 660 liter og 
1.950 liter med baksetet nedfelt.
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BAGASJEROM
Med en kapasitet på opptil 660 liter som kan økes opp til 1.950 
liter hvis baksetene felles ned, er den nye Superb på toppen av sin 
klasse når det kommer til lastekapasitet. Men å maksimere plass 
betyr ingenting uten å maksimere anvendelighet. Derfor har vi 
lagt til Simply Clever løsninger som gjør håndtering av bagasje 
enda enklere.

SENSORSTYRT ÅPNING AV BAGASJEROMSLUKEN                        
(IKKE AVBILDET) 
Hvordan åpne bakluken når begge hender er opptatt? Skyv benet                 
horisontalt under støtfangeren og bakluken åpnes automatisk. Systemet 
leveres sammen med elektrisk bakluke og KESSY (Keyless Entry, Start        
and exit System).

LED LOMMELYKT 
En praktisk uttakbar LED lommelykt finner du på venstre side i         
bagasjerommet.  Lommelykten lades automatisk når bilen kjører.

ELEKTRISK STYRT BAKLUKE  
Bakluken åpner og lukker du enkelt ved å trykke på 
knappen på fjernkontrollen, på midtpanelet eller   
direkte på bakluken. Du kan også justere baklukens 
øvre posisjon etter dine behov.

FOLDBART TILHENGERFESTE 
Det innsvingbare tilhengerfestet gjør at du ikke 
trenger å fjerne kroken når det ikke er i bruk. 
Opereres fra innsiden av bagasjerommet. 

FORSKJELLIGE NETT 
Ved hjelp av de tre nettene kan du inndele bagasjerommet 
etter behov. Settet inkluderer et horisontalt nett og to        
vertikale nett. Ytterligere et nett kan brukes under                  
hattehyllen om ønskelig.



LED-INNSTIGNINGSLYS 
Lysene på undersiden av sidespeilene 
lyser opp bakken ved siden av bilen. 
Dette gjør det enklere å oppdage 
vanndammer, søle og hindringer når 
det er mørkt ute. Du finner også 
tilsvarende lys under begge for- og 
bakdører. 

SOVEPAKKE  
Sovepakken med regulerbare 
hodestøtter på de ytre 
setene sørger for maksimal 
komfort for baksete-        
passasjerene og gjør det    
behagelig å ta seg en blund 
på lange turer. Pakken       
omfatter også to              
komfortable tepper.

ELEKTRISK JUSTERBART FØRERSETE MED MINNE OG MASSASJE-
FUNKSJON 
Den elektriske setejusteringen foran med minne gjør at du på få sekunder kan 
stille inn setet og speilene i din favorittposisjon. Førersetet kan også leveres 
med massasjefunksjon. Massasjefunksjon i kombinasjon med ventilasjon og 
perforert skinn vil gi deg en helt ny opplevelse av komfort. 

OPPVARMET RATT 
Multifunksjonsrattet kan også leveres med varmefunksjon.           
Innstillingene justerer du via bilens infotainmentsystem.

BESTILL       
ROOM SERVICE
Superb er full av gjennomtenkte funksjoner som gir 
deg topp komfort, enten du trenger å slappe av på de 
lengste reisene eller bli underholdt på kjøreturen.

INDIVIDUELLE TILPASNINGER 
Bilens infotainmentsystem gir en rekke        
muligheter for individuelle tilpasninger, noe 
som er særdeles praktisk om det er flere som 
bruker bilen. Eksempler på egne individuelle 
justeringer kan være kjøremodus, elektrisk 
setejustering , innstillinger for Climatronic      
klimaanlegg, radio og navigasjonssystem etc. 
Alle innstillinger lagres automatisk på en av 
bilens tre nøkler og når du  låser opp bilen vil 
den automatiske huske dine lagrede         
innstillinger.

3-SONERS CLIMATRONIC KLIMAANLEGG 
Climatronic 3-soners klimaanlegg med elektronisk regulering, 
automatisk omluft og mulighet for individuell temperatur i 3 
soner. Klimaanlegget har også en fuktighetssensor som            
reduserer dugg i bilen.

PARKERINGSVARMER  
Parkeringsvarmer for maksimal 
komfort på kalde vinterdager. 
Fjernkontrollen har en rekke-
vidde på inntill hundre meter, 
men parkeringsvarmeren kan 
også startes via en app i Škoda 
Connect.
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Flere aktive og passive assistentsystemer 
sørger for at hver eneste kjøretur i Superb er 
trygg og behagelig. Med disse assistentene 
ved din side kan du reagere raskt på det som 
måtte vente på veien.

VIP 
SIKKERHET

TRAFFIC JAM ASSIST 
Traffic Jam Assist er en komfortfunksjon som forenkler kjøringen i kø ved å kontrollere motor,      
bremser og styring. Systemet vil automatisk følge foranliggende trafikk med hastighet inntil 60 km/t. 
Traffic Jam Assist leveres kun til biler utstyrt med DSG automatgirkasse.
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ADAPTIV FJERNLYSASSISTENT 
Nå kan du bruke fjernlysene lenger uten å blende motgående 
kjøretøy. Adaptiv fjernlysassistent skifter ikke bare automatisk 
mellom fjern- og nærlys, men kan også dimme fjernlysene    
gjennom multifunksjonskameraet.

TRETTHETSVARSLING 
Dette smarte assistentsystemet 
evaluerer data fra servostyrings-
sensorene og registrerer det 
dersom tretthet påvirker kjøre-     
atferden. I slike tilfeller varsler 
kjørecomputeren føreren om å   
ta en pause.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING  
Denne assistenten gjenkjenner visse trafikkskilt ved hjelp av             
multifunksjonskameraet og navigasjonssystemet og viser disse          
på kjørecomputeren og i navigasjonsdisplayet.

ADAPTIV CRUISE CONTROL 
Dette assistentsystemt har i     
tillegg til den grunnleggende   
cruise control-funksjonen en 
radar i grillen som gjør at det  
holder trygg avstand til bilen 
foran.

LANE ASSIST 
Oppgaven med å holde bilen i riktig 

kjørefelt kan du trygt overlate til kjøre-
feltassistenten. Systemet vises på    

kjørecomputeren.

RYGGEASSISTENT  
Ryggeassistenten bruker de samme radar-      
sensorene som blindsonevarsleren og overvåker 
området bak bilen ved rygging. Systemet kan til 
og med utløse bremsene automatisk ved        
øyeblikkelig fare.

BLINDSONEVARSLER        
Ved hjelp av radarsensorene i den bakre 
støtfangeren overvåker blindsonevarsleren 
blindsonene bak og på sidene av bilen.         
Systemet evaluerer avstanden og hastig-
heten til bilene rundt og varsler føreren       
ved behov.

RYGGEKAMERA  
For enklere parkering, kan du utstyre 
bilen din med ryggekamera. Kameraet 
viser området bak bilen og viser med 
markeringslinjer bilens bredde. Bildet 
vises på navigasjonsystemets skjerm og 
kamera leveres kun sammen med     
parkeringssensorer.

PARKERINGSASSISTENT 
Med Park Assist får du god hjelp til å 
parkere på trange steder. Systemet    
velger automatisk en egnet parkerings-
plass i en rekke med biler parkert på 
langs eller på tvers. Ved lukeparkering 
trengs det bare en plass som er 60 cm 
lengre enn bilen.

MANØVRERINGSASSISTENT 
Ved hjelp av sensorene til Parkerings-       
assistenten gir dette systemet beskyttelse 
mot hindringer både når du rygger og kjører 
fremover (i hastigheter opptil 10 km/t). 
Oppdager Manøvreringsassistenten et     
hinder foran eller bak bilen vil systemet 
automatisk bremse bilen.



KNEKOLLISJONSPUTE   
Knekollisjonsputen under rattstammen 
beskytter førerens knær og legger. 

HODEKOLLISJONSPUTER (IKKE AVBILDET) 
Hodekollisjonsputene på hver side strekker seg fra forsete til baksete når de aktiveres.  
Dette beskytter passasjerene foran og bak mot hodeskader.

SIDEKOLLISJONSPUTER 
Sidekollisjonsputene foran og bak beskytter 
hofte og bryst ved en ulykke. Sidekollisjons-
putene bak er plassert på siden av baksetet   
mellom seteryggen og døren.

FRONTKOLLISJONSPUTER FOR FØRER OG PASSASJER 
kollisjonspute for fører finner du i rattputen, mens  kollisjonspute 
for passasjer er lokalisert i instrument-panelet. Ønsker du å kjøre 
med bakovervendt barnesete foran kan kollisjonsputen enkelt 
deaktiveres.

KOLLISJONSPUTER
Vi anbefaler ikke å overlate noe til tilfeldighetene, men du kan virkelig stole på den 
nye Superb. I potensielt farlige situasjoner, der fører selv ikke kan påvirke utfall, vil 
bilens passive sikkerhetselementer ta over. Som for eksempel kollisjonsputer. I nye 
Superb finner du ni av dem - alt for at du og dine skal være sikrest mulig.
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MOTORER 
Vår top-of-the-line motor er en 2-liters bensinmotor med imponerende 272 hk.  
Vår sterkeste dieselmotor er på hele 190 hk og med forhjulstrekk er kombinert forbruk 
redusert til lave 4,1 l/100 km. 

KJØREYTELSER
Hvis Superbs utvendige design fristet deg, vil en nærmere titt under panseret få 
pulsen til å slå enda raskere. Den nye generasjonen av motorer gir utmerket komfort 
uten at det går på bekostning av ytelse eller miljøet. Med vårt store sortiment av    
motorer å velge mellom, er det garantert én som passer perfekt til deg.

ADAPTIVT UNDERSTELL (IKKE AVBILDET) 
Superb er en high performance bil når det kommer til maksimal komfort og sikkerhet. Adaptivt 
understell (Dynamic Chassis Control DCC) overvåker og responderer kjøresituasjonen. På 
brøkdelen av et sekund tilpasser systemet dempere og styring for enhver situasjon. Ved hjelp av 
infotainment-menyen kan du selv enkelt velge oppsett og modus; Normal, Comfort, Eco eller 
Sport (ekstrautstyr), avhengig av dine ønskede preferanser.

GIRKASSER 
Superb kan leveres med 7-trinns DSG automatkasse 
(Direct Shift Gearbox). Vi anbefaler 7-trinns DSG og  
4x4 som en perfekt match.



Laurin & Klements utstyrsliste representerer en perfekt kombinasjon av high-class og high-tech. Det er selve symbolet på skjønnhet,  originalitet, 
sikkerhet og komfort. Ett eksempel er det adaptive understellet, som justerer bilens fjæring etter veiforholdene og kjørestil, for maksimal kjørekomfort.

LAURIN & KLEMENT
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INTERIØRDESIGN 
Det eksklusive interiøret leveres standard med enten sort, brunt eller 
beige skinn (perforert skinn kan leveres som ekstrautstyr) og dekor-  
lister i sort pianolakk. Begge setene foran er elektrisk justerbare.      
Førersetet har i tillegg minnefunksjon for innstillinger.

TRINITY ALUMINIUMSFELGER 
19" Trinity aluminiumsfelger i antrasitt er  
ekstrautstyr på Laurin & Klement.

TERSKELLISTER 
Terskellister foran og bak 
med Laurin & Klement logo.  

KOMFORT 
3-eikers multifunksjonsratt i skinn lar deg styre blant annet 
radio og telefon. Standardutstyret inkluderer også Columbus 
navigasjon med 9,2" skjerm og SmartLink, Canton, ambient 
interiørbelysning, DCC og mye mer.

KROMLIST PÅ SIDENE 
Laurin & Klement leveres med sidelister i 
krom som standard.



2322

INFOTAINMENT 
Superb Sportline leveres med et lekkert infotainmentsystem 
for mer informasjon og underholdning. Infotainmentsystemet 
viser blant annet temperatur på olje eller kjølevæske, og tilbyr 
også en Laptimer funksjon, noe som ytterligere bidrar til 
følelsen av en sportslig kjøreopplevelse.

SPORTLINE LOGO 
SportLine logo finner du på begge framskjermer. 
Sportline leveres også med terskellister i sportslig 
utførelse (ikke avbildet).
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INTERIØRDESIGN 
Eksklusivt Superb Sportline interiør med dekorlister i  karbon-optikk. Sportstoler i sort      
Alcantara® / skinn med sølvsøm gir maksimal komfort og støtte, selv under dynamisk 
kjøring. Elektrisk justerbart førersete med innebygd minne er standard. Interiøret rundes    
av med sportslige detaljer som pedaler i aluminium og sort  innvendig taktrekk.

ALUMINIUMSFELGER 
19" Vega aluminiumsfelger leveres som standardutstyr.

ŠKODA Superb Sportline er en ny sportslig utstyrsversjon med fokus på  dynamiske og sportslige 
detaljer. Bilen er utstyrt med et sportslig avstemt understell og leveres standard med en rekke   
eksteriørdetaljer i sort. Mørke tåkelys, eksklusive Sportline aluminiumsfelger og karakteristiske 
eksosenderør setter virkelig prikken over i´en.

MULTIFUNKSJONSSPORTSRATT 
Et sportslig 3-eikers multifunksjons-
ratt i skinn er standard. Her kan du 
styre både radio og telefon på en enkel 
og intuitiv måte. Maxi DOT farge-
skjerm i kombiinstrumentet viser     
relevant informasjon under kjøreturen.

SPORTLINE.                   
ULV I ULVEKLÆR
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AMBITION STYLE

AMBITION BLACK INTERIØR  
Lys børstet dekorlister, stoff i seter.

AMBITION BLACK INTERIØR  
Lys børstet dekorlister, stoff i seter.

2524

STYLE BLACK INTERIØR 
Style sort interiør, mørk børstet dekor, skinn i seter.

STYLE BLACK INTERIØR 
Mørk børstet dekor,  alcantara/skinn i seter.

STYLE BLACK INTERIØR  
Mørk børstet dekor, perforert skinn i seter.

STYLE BEIGE INTERIØR 
Mørk børstet dekor, alcantara/skinn i seter.

L&K STONE BEIGE INTERIØR 
Pianosort dekorlister, skinn i seter.

L&K NATIVE BROWN INTERIØR 
Pianosort dekorlister, perforerte skinn i seter.

L&K BLACK INTERIØR 
L&K sort interiør, pianosort dekorlister,  
perforert skinn i seter.

L&K BLACK INTERIØR 
L&K sort interiør, pianosort dekorlister,  
perforert skinn i seter. Sort taktrekk.

LAURIN & KLEMENT

L&K STONE BEIGE INTERIØR 
Pianosort dekorlister, perforert skinn i seter.
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Sort stoff – Ambition
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Sort alcantara/skinn – Ambition*, Style
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ALUMINIUMSFELGER

19" TRINITY sølv

17" STRATOS sølv17" TRITON sølv

19" TRINITY antrasitt 19" TRINITY høyglans sort 19" ACAMAR antrasitt 18" PEGASUS sølv

18" PEGASUS antrasitt 18" MODUS sølv
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TEKNISKE DATA             
STASJONSVOGN

MOTOR 

Antall sylindre/slagvolum (cm3) 

Maks. effekt ved o/min 

Maks. dreiemoment ved o/min 

Tilfredsstiller utslippskrav 

Drivstoff* 

 

KJØREYTELSER 

Topphastighet (km/t) 

Akselerasjon 0–100 km/t (s) 

Drivstofforbruk WLTP ** 

– Blandet kjøring (100 km) 

CO2-utslipp WLTP (g/km)** 

NOx (mg/km) 

Vendediameter (m) 

 

KRAFTOVERFØRING 

Type 

Clutch 
 

Girkasse 

 

VEKT 

Egenvekt uten fører (kg) 

Nyttelast (kg) 

Totalvekt (kg) 

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg) 

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg) 

Drivstofftank (l)

Turbo bensin rekke- 
motor, vannkjølt  
direkte innsprøytning 
DOHC, tverstillt foran 
 

Turbo bensin rekke- 
motor, vannkjølt 
direkte innsprøytning  
DOHC, tverstillt foran   
  

Turbo diesel rekke-                                     
motor, turbolader  
med variabel  
ladegeometri, direkte  
innsprøytning 

Turbo diesel rekke-                                     
motor, turbolader  
med variabel  
ladegeometri, direkte  
innsprøytning 

Turbo diesel rekke-                                     
motor, turbolader  
med variabel  
ladegeometri, direkte  
innsprøytning

4/1.498                                                             4/1.984 4/1.968 4/1.968                                                            4/1.968 

150/5.000–6.000                                                         272/5.500-6.500 150/3.500-4.000 190/3.500-4.000                                                         190/3.500-4.000 

250/1.500–3.500                                           350/2.000-5.400 340/1.750-3.000 400/1.750-3.250                                           400/1.750-3.250 

EU6                                                                   EU6 EU6 EU6                                                                 EU6 

Blyfri bensin                                                   Blyfri bensin Diesel Diesel                                                               Diesel 

 

 

209                                                                   250 209 224                                                                   221 

9,0                                                                     5,6 9,3 8,4                                                                     8,1 

  

7,1                                                                       8,7 5,7 5,8                                                                     6,5 

161                                                                     197 149 152                                                                    171 

29,4                                                                   19,1 33,1 38,5                                                                   43,3 

11,7                                                                     11,7 11,7 11,7                                                                    11,7 

 

  

Forhjulsdrift                                                     4x4 Forhjulsdrift  Forhjulsdrift                                                     4x4 

Twinkoaksial flerplateclutch,                                     Haldex-clutch Twinkoaksial flerplateclutch, Twinkoaksial flerplateclutch,                                   Haldex-clutch  
elektrohydraulisk styrt                                                 elektrohydraulisk styrt elektrohydraulisk styrt 

7-trinns automat DSG                                                 7-trinns automat DSG 7-trinns automat DSG 7-trinns automat DSG                                           7-trinns automat DSG    

 

 

1.414                                                                  1.576 1.507 1.520                                                                 1.602 

674                                                                    715 674 674                                                                    715 

2.088                                                                 2.291 2.181 2.194                                                                 2.317 

730                                                                   750 750 750                                                                   750 

1.600                                                                 2.200 2.000 2.000                                                               2.200 

66                                                                     66 66 66                                                                     66 

ØVRIGE SPESIFIKASJONER 

Karosseri  

Type 5-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke 

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,32-0,34 avhengig av motorisering  

Chassis  

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag  

Bakaksel MultiLink bakaksel med langs- og tverrgående stag, samt torsjonsstav  

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate 

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper 

– bak Skivebremser  

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo  

Felger 7,0J x 17", 7,0J x 18" avhengig av motorisering/utstyrsnivå 

Dekk 215/55 R17, 235/45 R18 avhengig av motorisering/utstyrsnivå

Utvendige mål 

Lengde/bredde (mm) 4.856/1.864 

Høyde (mm) 1.477 

Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.841 

Sporvidde foran/bak (mm) 1.584/1.572; 2.0 TSI: 1.586/1.574 

Bakkeklaring (mm) avhengig av motorisering 149/148 (Bad-road +15mm, Sport -15mm, DCC -10mm) 

Innvendige mål 

Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.507/1.520 

Effektiv innvendig takhøyde foran/bak (mm) 995/1.001 

Bagasjeromsvolum (l) 

U/reservehjul, med baksete slått opp/ned 660/1.950

1.5 TSI 150 hk 
(110 kW) 

2.0 TSI 272 hk 
(200 kW) 4x4 

2.0 TDI 150 hk  
(110 kW) 

2.0 TDI 190 hk 
 (140 kW) 

2.0 TDI 190 hk 
 (140 kW) 4x4

    *    Lavoktan bensin kan påvirke motorytelsene. 

  **    Fra-verdi avhengig av utstyr/dekk/felg.                                                     
 
Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr. 
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.
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