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Wyobraź sobie samochód, w którym piękno jest  
jednocześnie funkcjonalne, a styl pozostaje w doskonałej 
harmonii z przestronnością. Wyobraź sobie, że masz miejsce 
na wszystko, tylko nie na kompromis. Nam udało się tę  
wizję urzeczywistnić. Taka właśnie jest ŠKODA SUPERB.

SUPERB budzi zainteresowanie, bo ukształtował go nowy, 
bardziej emocjonalny design. Stwarza niewiarygodną, 
kosmiczną wręcz przestrzeń zarówno dla zaspokojenia 
potrzeby komfortu, jak i dla rosnących ambicji, a przy tym 
doskonale sprawdzi się w roli samochodu rodzinnego  
i biznesowego. A skoro jest to ŠKODA, to zgodnie  
z filozofią Simply Clever znajdziesz w niej połączenie  
wygody z elegancją. 

SUPERB to po prostu kolejny dowód na to, jak sprawdza  
się towarzysząca nam od samego początku filozofia  
tworzenia pięknych samochodów projektowanych  
z myślą o radości z jazdy.

To właśnie jest filozofia Simply Clever. To jest ŠKODA.

SAMOCHÓD, KTÓRY W PEŁNI  
ZASŁUŻYŁ NA SWOJĄ NAZWĘ
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SUPERB swoim stylem przyciąga z daleka i fascynuje  
z bliska. Charakterystyczny zarys krzywizn i dynamiczne 
linie nadwozia znakomicie dowodzą, jak piękno całej 
bryły odbija się w jej ekscytujących detalach. W efekcie 
powstało porywające połączenie precyzji z wizją.

WIDOK Z TYŁU 
Z interakcji pomiędzy wypukłymi i wklęsłymi 
formami w tylnej części nadwozia rodzi się 
uderzająca gra światłocieni. A gdy mowa  
o świetle, warto wspomnieć, że dzięki 
połączeniu technologii LED z krystalicznymi 
elementami charakterystycznych świateł 
tylnych uformowanych na wzór litery C 
uzyskano efekt czystej elegancji.

GEOMETRIA 
PIĘKNA
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WIDOK Z PRZODU 
Ostre linie maski są idealnie dopełnione 
konturami reflektorów i równie sugestywnych 
przednich lamp przeciwmgłowych, których 
projekt to swoisty hołd oddany czeskiej 
tradycji artystycznej obróbki szkła.

WIDOK Z BOKU
Perfekcyjnie wyważone proporcje, duże 
powierzchnie szyb bocznych oraz reflektory 
przednie płynnie przechodzące w boczne 
linie podkreślają dynamiczną linię auta  
i dodają modelowi wyrazistości.
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NAKŁADKI PROGOWE
Stylistykę nadwozia od wersji AMBITION 
podkreśla dekoracyjna listwa progowa 
z napisem SUPERB, jako wyraźny symbol 
połączenia formy z funkcjonalnością.

LUSTERKA BOCZNE
Swój subtelnie usportowiony wygląd SUPERB 
zawdzięcza foremnym, zaostrzonym konturom 
lusterek bocznych ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami, natomiast ich wielkość 
zapewnia pełną funkcjonalność.
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PANORAMICZNE OKNO DACHOWE
Nowoczesne i eleganckie, elektrycznie 
sterowane panoramiczne okno dachowe 
ŠKODY SUPERB COMBI otwiera całkowicie 
nowe widoki i powiększa wizualnie wnętrze.
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WYRAZ 
OCZU

REFLEKTORY PRZEDNIE
W ŠKODZIE SUPERB dostępne są dwa 
warianty reflektorów przednich, a każdy 
z nich stanowi unikalne połączenie technologii 
i stylu. W reflektorach biksenonowych 
mieszczą się również światła drogowe, 
wykonane w formie ozdobnego ciętego 
kryształu, a zaawansowana technologia  
z funkcją SMART LIGHT ASSIST zachwyca 
estetyką podświetlanych „rzęs”.

Światło, rozświetlając ciemność, jednocześnie wskazuje kierunek 
oraz inspiruje. Czerpiąc z kryształowych form charakterystycznych 
dla czeskiej tradycji artystycznej obróbki szkła, stworzyliśmy 
imponujące i przenikliwie piękne reflektory ŠKODY SUPERB.
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TYLNE ŚWIATŁA
Elementy krystaliczne pojawiają się 
w „nieaktywnej” części lamp tylnych. Również 
tutaj światła cofania i kierunkowskazy, a także 
elementy LED świateł przeciwmgłowych 
ukryte są pod postacią swoistych „kamieni 
szlachetnych”, nadając dodatkowej 
wyrazistości oświetleniu ŠKODY SUPERB.
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WIDOK NA 
PRZESTRZEŃ

OŚWIETLENIE AMBIENTE
Wybierz swój ulubiony kolor 
oświetlenia lub wypełnij każdy dzień 
inną barwą. Oświetlenie wnętrza 
oferuje dziesięć zachwycających 
wariantów kolorystycznych.

OŚWIETLENIE PRZESTRZENI NA NOGI 
Poczuj wyjątkową wygodę dzięki 

bezkonkurencyjnej przestrzeni na nogi, 
jaką oferuje ŠKODA SUPERB. Usiądź 

wygodnie i ustaw oświetlenie, aby nadać 
wnętrzu przyjemny nastrój na czas jazdy.

Oświetlenie wnętrza w kolorze zielonym Oświetlenie wnętrza w kolorze białym.

Spraw, aby przestrzeń była bardziej harmonijna 
i wygodna, a miękkie, przytulne światła otoczenia 
biegły wzdłuż wnętrza samochodu, tworząc 
idealny nastrój dla każdej podróży.
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CONNECTIVITY



Bycie zawsze online to nie tylko dostęp do informacji  
i rozrywki, ale również możliwość uzyskania pomocy podczas 
podróży. ŠKODA CONNECT jest Twoim oknem na świat 
nieograniczonych możliwości komunikacji.
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ŠKODA CONNECT
Ta oferta zawiera dwa rodzaje usług: Infotainment Online zapewnia 
nawigację i informacje w czasie rzeczywistym, natomiast Care Connect 
dotyczy pomocy i bezpieczeństwa, umożliwiając zdalny dostęp 
i kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również usługi pomocy w każdej 
sytuacji, która jej wymaga. Informacje dotyczące waunków korzystania 
z usług ŠKODA CONNECT dostępne są na stronie internetowej: 
www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/poznaj-skoda-connect.

DANE JAZDY
Funkcja ta zapisuje dane Twojej podróży, takie jak średnie 
zużycie paliwa, prędkość, odległość i czas przejazdu. Możesz 
wyświetlać swoje osobiste dane podróży oraz uzyskać 
podgląd wszystkich przejazdów.

MIEJSCE PARKOWANIA 
Z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego 
sprawdzisz lokalizację swojego samochodu z dokładnymi 
informacjami o adresie, godzinie i dacie zaparkowania.

ŠKODA CONNECT:
ZABIERZ ŚWIAT  
ONLINE ZE SOBĄ
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INFORMACJE  
O RUCHU DROGOWYM
Zawsze najlepsza droga: 
aktualne informacje zapewniają 
dogodny przegląd całej trasy. 
Dzięki nim możesz również 
reagować na nowe zdarzenia, 
jak roboty drogowe, wypadki 
lub korki. 

VIRTUAL COCKPIT
VIRTUAL COCKPIT daje 
nam pełny ogląd na wszystkie 
parametry, wliczając w to 
informacje z komputera 
pokładowego lub inne dane 
– na przykład z nawigacji. 
Dostępnych jest 5 układów 
wyświetlacza kontrolowanych 
poprzez przycisk VIEW  
znajdujący się na kierownicy 
wielofunkcyjnej. 

POŁĄCZENIE ALARMOWE 
Funkcje łączności ŠKODY SUPERB obejmują 
również wzywanie pomocy. System alarmowy 
uruchamia się przyciskając czerwony 
przycisk umieszczony na podsufitce nad 
przednimi fotelami. W razie wypadku system 
automatycznie nawiązuje połączenie alarmowe.

INFOTAINMENT ONLINE 
Usługi Infotainment Online dostarczą Ci
wiadomości na temat aktualnej sytuacji na drodze.
Dla nawigacji AMUNDSEN Internet może być dostarczony 
poprzez hot spot z naszego smartfona lub zewnętrzny modem 
USB CarStick. Przy nawigacji COLUMBUS do tego celu można 
wykorzystać połączenie poprzez hot spot lub zintegrowany 
modem LTE. 
Wszelkie koszty związane z transmisją danych ponosi Klient.

POGODA
Uzyskaj informacje o pogodzie 
dla swojej bieżącej lokalizacji 
lub miejsca docelowego, 
obejmujące szczegółowe 
prognozy, przewidywane opady  
i ostrzeżenia pogodowe.
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SMARTLINK+ 
Dzięki systemowi SmartLink+ (rozwiązania 
łączności ŠKODA obsługujące systemy 
MirrorLink®, Apple CarPlay i Android Auto) 
system multimedialny umożliwia kierowcy 
bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego 
podczas jazdy. Co więcej, wszystkie zainstalowane 
aplikacje, które zostały zatwierdzone jako 
bezpieczne, są kompatybilne z systemami 
MirrorLink®, Apple CarPlay lub Android Auto. 
System SmartLink+ zawiera również funkcję 
SmartGate. Umożliwia ona połączenie smartfona 
z siecią WiFi samochodu w celu przesyłu danych 
dotyczących jazdy, takich jak zużycie paliwa, osiągi 
lub informacje serwisowe.*

* Informacje dotyczące warunków 
korzystania oraz kompatybilności systemu 
SmartLink+ dostępne są na naszej stronie 
internetowej.

PHONE BOX
Praktyczny schowek na telefon zlokalizowany przed lewarkiem 
zmiany biegów zapewnia wzmocnienie sygnału urządzenia mobilnego. 
Jednocześnie bezprzewodowo ładuje telefon w czasie jazdy.

ZSYNCHRONIZUJ 
WSZYTKIE STRONY ŻYCIA
W ŠKODZIE SUPERB możesz się z łatwością komunikować, pracować 
i oddawać rozrywce. Utrzymane w ekskluzywnej stylistyce systemy 
multimedialne doskonale integrują się z urządzeniami mobilnymi, zapewniając 
dostęp do funkcji przydatnych podczas podróży. Swoje urządzenia mogą 
również podłączyć pasażerowie siedzący z tyłu. 

APLIKACJA MY ŠKODA 
Poznaj Paula, interaktywnego asystenta 
aplikacji MyŠKODA (dla systemów Android lub 
iOS), który pomoże Ci w wielu codziennych 
sytuacjach. Z jego pomocą możesz uzyskać 

informacje o swoim samochodzie lub pełny opis wszystkich 
elementów sterowania, kontrolek itp. Paul pomoże Ci również 
dopilnować ważnych dat w Twoim terminarzu. Oprócz tego, że 
nie zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój asystent poradzi  
Ci również, jak na nie dotrzeć.
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MEDIA COMMAND 
Ta aplikacja umożliwia bezprzewodowe 
sterowanie funkcjami multimedialnymi 
samochodu z tabletu lub smarfona za 
pomocą WiFi z dowolnego miejsca. 
Funkcja dostępna wyłącznie w wariancie  
z systemem nawigacji COLUMBUS.

COLUMBUS 
System nawigacji 3D COLUMBUS wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 9,2 cala. Urządzenie 
zapewnia nie tylko wygodną obsługę dotykiem, lecz także obsługuje sterowanie gestami, co 
umożliwia nawigację w menu i przewijanie list. W standardzie dostępnych jest wiele funkcji, takich 
jak Bluetooth, system SmartLink+ oraz Wi-Fi. Dostępny jest również moduł telefoniczny z obsługą 
szybkiego Internetu LTE.

NAGŁOŚNIENIE CANTON 
Czy słuchasz muzyki, czy mowy, ciesz się 
doskonałą jakością dźwięku, gwarantowaną 
przez system nagłośnienia CANTON  
z dwunastoma głośnikami, w tym głośnikiem 
środkowym i subwooferem w bagażniku.

UCHWYT MULTIMEDIALNY 
Uchwyt multimedialny pozwala na 
bezpieczne zamocowanie urządzenia 
przenośnego do tylnego podłokietnika lub 
przedniego zagłówka. We wnętrzu auta 
może się również znaleźć gniazdo 230 V,  
a także dodatkowy port USB dla pasażerów 
podróżujących na tylnej kanapie. 

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ POJAZDU
Funkcja cyfrowej poprawy głosu ułatwia 
komunikację pomiędzy pasażerami wewnątrz 
auta poprzez odseparowanie hałasu z kabiny 
i odtwarzanie oczyszczonego głosu w tylnych 
głośnikach.
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SIMPLY
     CLEVER



NIGDY WIĘCEJ NIC CI SIĘ 
NIE ZAPODZIEJE

JUMBO BOX
Przedni podłokietnik kryje w sobie schowek JUMBO BOX. 
Możesz w nim schować urządzenia elektroniczne lub schłodzić 
jego wnętrze, aby zachować świeżość przekąsek. W konsoli 
środkowej znajduje się również podwójny uchwyt na napoje.

Wszystko powinno mieć swoje miejsce, także  
w samochodzie. SUPERB oferuje wiele schowków, 
kieszeni i uchwytów, które pomogą zachować ład 
w eleganckim wnętrzu, a jednocześnie sprawią, że 
wszystko pozostanie na swoim miejscu.

SCHOWEK PASAŻERA
Schowek ukryty w desce rozdzielczej 
po stronie pasażera posiada funkcję 
chłodzenia, która działa, gdy włączona 
jest klimatyzacja.
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UCHWYTY NA NAPOJE  
Pasażerowie korzystający  
z tylnej kanapy z pewnością 
docenią uchwyty na napoje  
w podłokietniku.

KIESZENIE 
W kieszeniach na bokach oparć foteli przednich 
znajdziesz miejsce na niewielkie przedmioty, takie 
jak telefony komórkowe, klucze, notesy itp.

UKRYTY SCHOWEK   
Utrzymuj porządek w aucie. Pod 
fotelem pasażera znajduje się schowek 
z uchylną pokrywą, w którym można 
zmieścić różne drobiazgi.

UCHWYT NA BUTELKI   
Przestronny schowek  
w drzwiach przednich 
pomieści  butelki  
o pojemności 1,5 litra.

SCHOWEK 
W schowkach drzwi przednich  
i tylnych można wygodnie schować 
kamizelkę odblaskową, aby zawsze 
mieć ją pod ręką.
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PODNÓŻEK
Komfort dla Twoich stóp. 
Kątowy podnóżek z tyłu łączy 
się z materiałowym dywanikiem 
podłogowym, sprawiając, że 
dłuższa podróż będzie bardziej 
komfortowa.

SCHOWEK NA PARASOL
Wewnątrz drzwi przednich 
kierowcy i pasażera znajdują 
się pomysłowe schowki 
na oryginalne parasole 
ŠKODY SUPERB. Schowki 
zaprojektowano w taki 
sposób, by woda z parasoli 
była odprowadzana na 
zewnątrz auta.

TORBA UNIBAG
Po złożeniu podłokietnika  
w oparciu tylnej kanapy z łatwością 
umieścisz w samochodzie specjalnie 
zaprojektowaną torbę Unibag na 
narty czy deski snowboardowe.
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BEZDOTYKOWE OTWIERANIE I ZAMYKANIE ELEKTRYCZNIE 
STEROWANEJ POKRYWY BAGAŻNIKA
Jak otworzyć bagażnik, gdy ręce są zajęte? Wystarczy przesunąć 
stopą pod zderzakiem, a pokrywa otworzy się sama. Opcja zapewnia 
bezdotykowe otwieranie bagażnika, dostępne  jako opcja w modelu 
z elektronicznie sterowaną pokrywą bagażnika i bezkluczykowym 
systemem obsługi samochodu (KESSY).

PRZESTRZEŃ 
WCIĄŻ ROŚNIE
Pojemność bagażnika stawia ŠKODĘ SUPERB na 
pozycji lidera pod względem pakowności. Jednak 
sama przestrzeń bez praktycznej funkcjonalności 
to za mało. Dlatego zastosowaliśmy sprytne 
rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwiają 
umieszczanie i wyjmowanie bagażu.

LATARKA
Po lewej stronie komory 
bagażnika może znajdować 
się praktyczna wyciągana 
latarka LED. Latarka jest 
automatycznie ładowana 
podczas pracy silnika.

ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA
Sterowaną elektronicznie pokrywę bagażnika można otwierać i zamykać po dotknięciu przycisku 
na pilocie lub panelu środkowym, co przydaje się szczególnie w niekorzystnych warunkach 
pogodowych. W zależności od własnych potrzeb możesz również wyregulować wysokość, do 
której otwiera się pokrywa bagażnika.
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SKŁADANY HAK
Hak holowniczy składa się za pomocą dźwigni  
w bagażniku. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz 
już po każdym użyciu ściągać haka i nie będzie on 
zaburzać stylistyki nadwozia.

UCHWYTY ŁADUNKU
Dwie plastikowe listwy, mocowane za pomocą  
rzepów do podłogi bagażnika, to doskonałe rozwiązanie 
zapobiegające niepożądanemu przemieszczaniu się 
bagażu. Gdy nie są w użyciu, można je umieścić  
w specjalnych schowkach w nadkolach.

SYSTEM SIATEK
Zestaw siatek zwiększa 
elastyczność wykorzystania 
przestrzeni bagażowej i skutecznie 
chroni przewożone przedmioty. 
W zestawie znajdują się jedna 
siatka pozioma i dwie pionowe. 
Dodatkową siatkę można 
rozciągnąć pod górną półką 
bagażnika w nadwoziu liftback.

HACZYKI
Składane haczyki po bokach 
przestrzeni bagażowej ułatwiają 
bezpieczne przewożenie 
zakupów.
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NIEPRZECIĘTNA POJEMNOŚĆ
Bagażnik może poszczycić się wyjątkowymi parametrami.  
W nadwoziu combi (na zdjęciu) oferuje on 660 litrów pojemności, 
którą można zwiększyć do 1950 litrów po złożeniu oparć tylnej 
kanapy. Wersja sedan również posiada imponującą pojemność 
625/1760 litrów. Wszystkie samochody, w tym również wersje combi 
z podwójną podłogą, wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki.



35

S
im

pl
y 

C
le

ve
rAUTOMATYCZNA ROLETA

Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej zwija się do pozycji środkowej 
po otwarciu elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, co zapewnia 
bardzo wygodny dostęp do bagażu. Unikalne samopoziomujące 
zawieszenie NIVOMAT w nadwoziu combi zapewnia utrzymanie stałego 
prześwitu nawet przy pełnym obciążeniu.

PODWÓJNA PODŁOGA 
Kolejny sposób wykorzystania przestrzeni bagażowej dostępny jest 
w wersji combi. Schowek w podłodze bagażnika sprawia, że spód 
przestrzeni bagażowej znajduje się na tej samej wysokości co krawędź 
załadunkowa, umożliwiając łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie bagażu. 
Ponadto zapewnia dodatkowe, dyskretne miejsce do przechowywania 
niewielkich przedmiotów.

SCHOWEK
Praktyczny schowek pod roletą może służyć do 
bezpiecznego przechowywania przedmiotów, 
których nie chcemy przewozić bezpośrednio 
w bagażniku.
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ZAMÓW ROOM 
SERVICE
W wypełnionej po brzegi przemyślanymi 
rozwiązaniami przestrzeni ŠKODY SUPERB 
doświadczysz najwyższego komfortu, zarówno 
podczas dłuższej podróży, jak i pod względem 
funkcji rozrywki. 

PERSONALIZACJA
System multimedialny samochodu oferuje 
liczne możliwości personalizacji, umożliwiając 
różnym kierowcom dostosowanie go 
do swoich preferencji. Może to być na 
przykład ustawienie trybu jazdy, elektrycznie 
regulowanego fotela kierowcy, ustawienia 
klimatyzacji CLIMATRONIC, radia i systemu 
nawigacji. Samochód posiada trzy kluczyki, więc 
też każdy kierowca w rodzinie może korzystać 
z własnego.

3-STREFOWY CLIMATRONIC 
3-strefowa klimatyzacja CLIMATRONIC pozwala 
na ustawienie różnych temperatur dla kierowcy, 
pasażera oraz pasażerów podróżujących na tylnej 
kanapie. Układ wyposażony jest również w czujnik 
wilgotności powietrza, co znacznie ogranicza 
parowanie szyby przedniej.

WENTYLACJA  
I OGRZEWANIE 
Dodatkowy układ ogrzewania 
i wentylacji, który ogrzewa 
wnętrze pojazdu oraz silnik, 
a także umożliwia dopływ 
świeżego powietrza do 
środka, może być sterowany 
zdalnie z odległości do  
kilkuset metrów.



PAKIET 
KOMFORTOWEGO SNU
Samochody, wyposażone 
w tapicerkę skórzaną 
bądź Alcantara®, mogą 
być wyposażone 
w Pakiet Komfortowego 
Snu. Zawiera on 
regulowane zagłówki 
przy zewnętrznych 
siedzeniach tylnych, które 
pomagają utrzymać głowę 
w wygodnej pozycji 
podczas snu, oraz dwa 
koce. 
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OŚWIETLENIE  
OTOCZENIA LED
Unikniesz kałuż w ciemności. 
Lampki LED oświetlające 
strefę wsiadania do 
samochodu znajdują się  
w lusterkach zewnętrznych.

FOTEL KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ I FUNKCJĄ MASAŻU
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci pozwala 
zapisać do trzech różnych ustawień siedzenia i lusterek bocznych.  
Dodatkowo fotel kierowcy może być wyposażony w funkcję masażu. 
Uzupełnieniem najwyższego poziomu komfortu są wentylowane 
przednie fotele wykończone tapicerką ze skóry perforowanej.

PODGRZEWANA 
KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana 
kierownica może posiadać 
funkcję podgrzewania, 
sterowaną za pomocą systemu 
multimedialnego.
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BEZPIECZEŃSTWO



SMART LIGHT ASSIST
Teraz możesz dłużej korzystać ze świateł drogowych, 
nie martwiąc się o to, czy oślepiasz kierowców 
nadjeżdżających z przeciwka. Funkcja SMART 
LIGHT ASSIST nie tylko przełącza światła pomiędzy 
poszczególnymi trybami, lecz również automatycznie 
przyciemnia światła drogowe, korzystając 
z wielofunkcyjnej kamery umieszczonej wewnątrz 
lusterka wstecznego.

DRIVER ALERT
Sprytna funkcja DRIVER 
ALERT analizuje dane uzyskane 
z układu wspomagania 
kierownicy, aby rozpoznać 
zachowania, które mogą 
być oznaką zmęczenia 
kierowcy. W takim przypadku 
wyświetlacz MAXI DOT*  
ostrzega kierowcę i sugeruje 
przerwę.

TRAVEL ASSIST 
Ta funkcja korzysta z wielofunkcyjnej  
kamery i systemu nawigacji do 
rozpoznawania i wyświetlania na 
wyświetlaczu MAXI DOT* i ekranie  
nawigacji niektórych znaków drogowych.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich możliwości technologicznych i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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ŠKODA SUPERB oferuje kierowcom 
szereg systemów wspomagania 
zapewniających niezrównaną wygodę 
i bezpieczeństwo nawet w najbardziej 
niespodziewanych sytuacjach. 

BEZPIECZEŃSTWO
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE



ADAPTACYJNY 
TEMPOMAT
Korzystając z czujnika 
radarowego w osłonie chłodnicy, 
oprócz podstawowego 
kontrolowania prędkości jazdy 
system ten utrzymuje stałą 
odległość od poprzedzającego 
pojazdu.

LANE ASSIST
Zadanie utrzymania pojazdu 
na swoim pasie ruchu możesz 
powierzyć funkcji asystenta toru 
jazdy LANE ASSIST. Funkcje 
systemu wyświetlane są na 
wyświetlaczu MAXI DOT*.

* Alternatywnie, na VIRTUAL COCKPIT.
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TRAFFIC JAM ASSIST
Funkcja wspomagania jazdy w korku TRAFFIC 
JAM ASSIST zwiększa komfort jazdy pojazdem 
wyposażonym w skrzynię biegów DSG. 
Kontrolując pracę silnika, hamulców i układu 
kierowniczego, funkcja ta sprawia, że samochód 
rusza, hamuje i skręca zgodnie z ruchem 
pojazdów w pobliżu (do prędkości 60 km/h).



MANOEUVRE ASSIST
Korzystając z czujników parkowania, system ten 
zapewnia ochronę przed przeszkodami w zasięgu pojazdu 
(przy prędkości do 10 km/h) podczas cofania i jazdy 
do przodu. W razie wykrycia przeszkody w zależności 
od odległości do niej i prędkości samochodu system 
uruchamia hamowanie awaryjne.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko w ramach ich możliwości technologicznych i nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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KAMERA COFANIA 
Zaparkujesz z jeszcze 
większą łatwością dzięki 
opcjonalnej kamerze cofania, 
która znajduje się  
w klamce pokrywy 
bagażnika. Jej działanie 
polega na obserwacji 
przestrzeni z tyłu 
samochodu oraz 
wyznaczaniu torów jazdy 
względem szerokości 
pojazdu. Funkcjonalność 
kamery zwiększają 
zintegrowane spryskiwacze.

PARK ASSIST
Znacznie łatwiejsze 
parkowanie dzięki 
PARK ASSIST. System 
automatycznie wybiera 
dostępne miejsce 
w rzędzie pojazdów 
zaparkowanych równolegle 
lub prostopadle.



REAR TRAFFIC ALERT 
Funkcja, która wchodzi w skład systemu wykrywania 
martwego pola i wykorzystuje te same czujniki 
radarowe, pomaga w bezpiecznym wycofywaniu 
z miejsca postojowego w warunkach ograniczonej 
widoczności. Może ona nawet automatycznie 
zatrzymać pojazd w razie wykrycia potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji.

BLIND SPOT DETECT
Za pomocą czujników radarowych w tylnym 
zderzaku funkcja BLIND SPOT DETECT kontroluje 
martwe pola za samochodem i obok niego. 
Na podstawie odległości i prędkości pojazdów 
w otoczeniu decyduje o tym, czy ostrzec kierowcę.
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PODUSZKA KOLANOWA  
Poduszka kolanowa znajdująca się 
w dolnej  
części kolumny kierownicy chroni  
kolana i golenie kierowcy. 

PODUSZKI PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
Poduszka kierowcy zamontowana jest w kierownicy, 
natomiast poduszka pasażera umieszczona została 
wewnątrz deski rozdzielczej. W razie potrzeby możesz 
ją wyłączyć, gdy na przednim fotelu przewozisz dziecko 
w foteliku.

PEWNE 
BEZPIECZEŃSTWO
Są sytuacje, w których pewność liczy się bardziej niż 
szczęśliwy los i właśnie tę pewność gwarantuje ŠKODA 
SUPERB. W sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych,  
w których nie masz już wpływu na rozwój wydarzeń, do 
akcji wkraczają zabezpieczenia pasywne, takie jak poduszki 
bezpieczeństwa. Możesz wyposażyć swój samochód  
w maksymalnie dziewięć takich poduszek. 



ELEKTRYCZNIE STEROWANA BLOKADA TYLNYCH DRZWI  
Podróż Twoich dzieci będzie bezpieczniejsza dzięki blokadzie, która 
uniemożliwia otwieranie tylnych okien i drzwi. Przyciski sterujące 
znajdują się w drzwiach kierowcy.
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KURTYNY POWIETRZNE
Po uaktywnieniu kurtyny 
powietrzne tworzą ochronną 
barierę wzdłuż szyb, która chroni 
pasażerów samochodu z przodu  
i z tyłu przed urazami głowy.

PODUSZKI BOCZNE 
PRZEDNIE I TYLNE
Te cztery poduszki powietrzne chronią 
miednicę i klatkę piersiową kierowcy oraz 
pasażerów w przypadku kolizji bocznej.
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DYNAMICZNA KONTROLA ZAWIESZENIA 
Ciesz się wysokimi osiągami samochodu, zachowując maksymalny poziom wygody i bezpieczeństwa. Funkcja 
adaptacyjnego zawieszenia DCC nieustannie analizuje i reaguje na zmieniające się w trakcie jazdy warunki 
(hamowanie, przyspieszanie, skręcanie), dostosowując do nich poszczególne parametry elementów tłumiących 
i układu kierowniczego. W menu systemu multimedialnego kierowca może, stosownie do potrzeb, wybrać 
jeden z trzech trybów jazdy: Comfort, Normal lub Sport.

ZDZIAŁAJ 
CUDA

Już sama stylistyka ŠKODY SUPERB przyciąga uwagę, lecz gdy zajrzysz pod maskę, Twój puls 
przyspieszy. Dostępna oferta silników zapewnia wyjątkowy poziom komfortu bez pogorszenia 
osiągów i z zachowaniem troski o środowisko naturalne. Kierowcy chcący w pełni wykorzystać 
temperament auta mogą wybrać sportowe zawieszenie, które zapewnia pewność prowadzenia. 
Im szybciej jedziesz, tym bardziej układ kierowniczy zyskuje na sztywności. 
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DSG
W zależności od wersji silnika 
samochód może być wyposażony 
w automatyczną, 7-biegową 
skrzynię biegów DSG (Direct Shift 
Gearbox). Najlepszym polecanym 
przez nas połączeniem jest 
skrzynia DSG i napęd na cztery 
koła.

SILNIKI
Najwyższym oferowanym modelem jest 2-litrowy silnik 
benzynowy o imponującej mocy 200 kW i napędzie 
na cztery koła. W ofercie dostępny jest również silnik 
benzynowy o mocy 110 kW wspomagany przez technologię 
aktywnego sterowania pracą cylindrów ACT (Active Cylinder 
Management), która wyłącza 2 cylindry, gdy nie są potrzebne, 
ograniczając zużycie paliwa. Najmocniejszy silnik diesla to 
jednostka o mocy 140 kW i imponujących osiągach.     
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Wersja wyposażenia Laurin & Klement stanowi doskonałe 
połączenie wysokiego standardu i zaawansowanej technologii. 
Jest uosobieniem piękna, wyjątkowości i pełni komfortu. 
Dostojnie płyniesz nad drogą, choćby dzięki zawieszeniu 
adaptacyjnemu (DCC), które dostosowuje parametry pracy 
podwozia do warunków drogowych i sposobu prowadzenia. 

KORZYSTAJ Z NASZEGO 
DZIEDZICTWA

STYLISTYKA WNĘTRZA
Ekskluzywne wnętrze wykończone 
jest skórą w kolorze brązowym (Native 
Brown), beżowym (Stone Beige) lub 
czarnym, z opcją skóry perforowanej 
oraz z dekorem Piano Black. 
Uzupełnieniem czarnego i brązowego 
wnętrza może być czarna podsufitka. 

PLAKIETKA
Oryginalna plakietka Laurin & Klement 
na obu błotnikach przednich upamiętnia 
twórców naszej firmy, którzy założyli 
ją ponad sto lat temu w miejscowości 
Mladá Boleslav. 

NAKŁADKI NA PEDAŁY
Wyjątkowy wygląd samochodu 
podkreślają stylowe aluminiowe 
nakładki na pedały.
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LISTWY OZDOBNE
Wersja Laurin & Klement może zostać 
wyposażona w chromowane listwy 
boczne.
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KOMFORT
Wielofunkcyjna, wykończona 
skórą kierownica z elementami 
chromowanymi pozwala na sterowanie 
radiem i telefonem. Przednie fotele 
regulowane są elektrycznie, a fotel 
kierowcy wyposażony jest dodatkowo 
w funkcję pamięci. Wyposażenie 
standardowe samochodu obejmuje 
również system nawigacji satelitarnej 
COLUMBUS z systemem SmartLink+ 
i systemem nagłośnienia CANTON, 
dekoracyjne oświetlenie wewnętrzne  
i wiele innych funkcji.

NAKŁADKI PROGOWE
Dekoracyjne listwy zdobią 
progi zarówno przednich, 
jak i tylnych drzwi. Z przodu 
opatrzone są dodatkowo 
oryginalnym symbolem 
Laurin & Klement.

KOŁA TRINITY
Atrakcyjność wizualną wersji Laurin & Klement 
można podnieść jeszcze bardziej, decydując się 
na 19-calowe obręcze kół TRINITY, wykonane ze 
ze stopów lekkich w antracytowym wariancie 
kolorystycznym.

LOGO
Tłoczone logo Laurin & 
Klement na oparciu fotela to 
kolejny detal podkreślający 
ekskluzywny charakter 
wnętrza.
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ŠKODA SUPERB SPORTLINE to połączenie konturów nadwozia modelu 
SUPERB z detalami nadającymi mu dynamiki. Samochód jest wyposażony 
w sportowe zawieszenie i wyróżnia go między innymi czarna błyszcząca 
osłona chłodnicy, obramowania okien, lusterka zewnętrzne, listwy 
boczne, dyfuzor, spoiler pokrywy bagażnika (w wersji sedan) i relingi 
dachowe (wersja combi). Kolejnym akcentem są przyciemnione światła 
przeciwmgłowe. Sportowy charakter auta podkreślają dodatkowo 
ekskluzywne alufelgi i charakterystyczne końcówki wydechu. 

KIEROWNICA
Wielofunkcyjna, wykończona skórą 
kierownica w sportowym stylu, ze 
srebrnymi przeszyciami i chromowanymi 
wstawkami pozwala na sterowanie radiem 
i telefonem. 

WILK W WILCZEJ 
SKÓRZE

MULTIMEDIA
Wersja SportLine może być wyposażona w system  
multimedialny, który dostarczy Ci jeszcze więcej informacji 
i rozrywki. Wyświetla on między innymi temperaturę 
oleju lub płynu chłodzącego, a także posiada funkcję  
pomiaru czasu LapTimer, która jeszcze bardziej  
potęguje wrażenia ze sportowej jazdy.
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STYLISTYKA WNĘTRZA
Wnętrze ozdobione jest wstawkami karbonowymi 
z logo SportLine. Sportowe przednie i tylne siedzenia 
z tapicerką Alcantara® lub wykończone skórą ze srebrnymi 
przeszyciami zapewniają najwyższy poziom komfortu 
nawet podczas dynamicznej jazdy. W standardzie 
dostępny jest elektrycznie regulowany fotel kierowcy  
z funkcją pamięci. Sportowy charakter wnętrza 
podkreślają sportowe pedały i czarna podsufitka.

NAKŁADKI PROGOWE
Nawet wyposażenie 
praktyczne, jak listwy 
progowe, charakteryzuje 
sportowy design, który dodaje 
samochodowi wyjątkowości.

PLAKIETKA 
Plakietka SportLine 
umieszczona jest na obu 
nadkolach przednich.

KOŁA VEGA
Opcjonalnie dostępne są 
obręcze kół ze stopów 
lekkich VEGA 19” 
w wersji kolorystycznej 
antracyt. 

KOŁA ZENITH 
W standardzie 
dostępne są obręcze 
kół ze stopów 
lekkich 18” w kolorze 
czarnym . 

KOŁA SUPERNOVA
Opcjonalnie dostępne są 
obręcze kół ze stopów 
lekkich SUPERNOVA 19” 
w wersji kolorystycznej 
czarnej. 
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ACTIVE

WNĘTRZE ACTIVE 
Dekor szary metallic
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE ACTIVE
Dekor szary metallic
Tapicerka materiałowa

Standardowe wyposażenie wersji Active obejmuje lusterka boczne i klamki 
w kolorze nadwozia, przyciemniane szyby, tylne światła LED, zamek centralny 
sterowany pilotem, skórzaną kierownicę i drążek zmiany biegów, radio SWING 
z łączem Bluetooth, wyświetlacz MAXI DOT, elektrycznie sterowane przednie  
i tylne szyby, schowek JUMBO BOX z regulowanym podłokietnikiem i inne.
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AMBITION

WNĘTRZE AMBITION 
Dekor jasny szczotkowany
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION 
Dekor z jasnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka materiałowa

Standardowe wyposażenie Ambition obejmuje chromowane obramowania 
okien, ozdobne listwy progowe drzwi przednich, przedni podnóżek 
i podświetlenie klamek wewnętrznych, dwustrefową klimatyzację 
CLIMATRONIC, czujnik deszczu, automatyczne przyciemnianie lusterka 
wstecznego, zegar cyfrowy z tyłu schowka JUMBO BOX.



66
W

er
sj

e 
w

yp
os

aż
en

ia

STYLE

WNĘTRZE STYLE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium
Tapicerka skórzana 

Standardowe wyposażenie wersji Style obejmuje elektrycznie składane 
lusterka boczne z lampkami oświetlającymi przestrzeń wokół samochodu, 
czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ozdobne listwy progowe drzwi 
przednich i tylnych, system oświetlenia LED, elektrycznie regulowany 
fotel kierowcy z funkcją pamięci i wiele innych funkcji.



WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor Style w kolorze  
ciemnego aluminium

Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor Style w kolorze  
ciemnego aluminium

Tapicerka Alcantara®/skórzana

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE
Dekor Style w kolorze 
ciemnego aluminium
Tapicerka Alcantara®/skórzana

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE 
Dekor Style w kolorze 
ciemnego aluminium
Tapicerka materiałowa
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LAURIN & 
KLEMENT

WNĘTRZE L&K
Dekor Piano Black
Tapicerka ze skóry perforowanej

Standardowe wyposażenie wersji Laurin & Klement obejmuje lampy 
SMART LIGHT ASSIST z systemem adaptacyjnym AFS (Adaptive Frontlight 
System), zawieszenie adaptacyjne DCC, oświetlenie dekoracyjne wnętrza, 
tapicerkę skórzaną, system nawigacji satelitarnej COLUMBUS, system 
nagłośnienia CANTON, system siatek i wiele innych funkcji.
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WNĘTRZE L&K STONE 
BEŻOWE 

Dekor czarny fortepianowy
Tapicerka skórzana

WNĘTRZE L&K CZARNE
Dekor czarny fortepianowy
Tapicerka ze skóry perforowanej

WNĘTRZE L&K NATIVE 
BRĄZOWE

Dekor czarny fortepianowy
Tapicerka skórzana

WNĘTRZE L&K CZARNE
Dekor czarny fortepianowy
Tapicerka ze skóry perforowanej
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Czarna materiałowa – wersja Ambition
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Czarna Alcantara®/skórzana – wersja Ambition*, Style*



Ze względu na ograniczenia techniczne druku 
prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.
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Beżowa (Stone Beige) skórzana – wersja L&K*, Style*

Czarna skórzana – wersja Ambition*, Style*
Brązowa (Native Brown) skórzana perforowana – 
wersja L&K*
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Brązowa (Native Brown) skórzana – wersja L&K

* 
W

yp
os

aż
en

ie
 d

od
at

ko
w

e



72
W

er
sj

e 
w

yp
os

aż
en

ia

KOLORYSTYKA

S
R

EB
R

N
Y B

R
ILLIA

N
T

 M
ETA

LIZ
O

W
A

N
Y

S
Z

A
R

Y B
U

S
IN

ES
S

 M
ETA

LIZ
O

W
A

N
Y

B
R

Ą
Z

 M
A

G
N

ET
IC

 M
ETA

LIZ
O

W
A

N
Y

B
IEL M

O
O

N
 M

ETA
LIZ

O
W

A
N

Y

B
IEL C

A
N

D
Y N

IEM
ETA

LIZ
O

W
A

N
Y



Ze względu na ograniczenia techniczne druku 
prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.
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KOŁA

Obręcze kół ze stopów lekkich TRINITY 19"  

Obręcze kół ze stopów lekkich ZENITH 18"  Obręcze kół ze stopów lekkich MODUS 18"  

Obręcze kół ze stopów lekkich TRINITY 19" 
antracyt

Obręcze kół ze stopów lekkich TRITON 17"  

Obręcze kół ze stopów lekkich TRINITY 19" 
wysoki połysk

Obręcze kół ze stopów lekkich 

STRATOS 17"  

Obręcze kół ze stopów lekkich TRINITY 19" 
czarne z połyskiem
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Obręcze kół ze stopów lekkich ACAMAR 
19" antracyt

Obręcze kół ze stopów lekkich PEGASUS 18"  

Obręcze kół stalowe HERMES 16" 
z kołpakami 

Obręcze kół ze stopów lekkich 

PEGASUS 18" antracyt

Obręcze kół ze stopów lekkich ORION 16” Obręcze kół ze stopów lekkich DRAKON 17”  



W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu 

mieszanym od 5,1l/100km do 9,0l/100km, emisja CO2 

od 134g/km do 203g/km (dane na podstawie świadectw 

homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało 

określone zgodnie z procedurą WLTP. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SKODA są wykonywane 
z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi 
świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen 
Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 
użytkownikom samochodów marki SKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu 
ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej 
informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: www.skoda-auto.pl.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu 
w  Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą 
WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia 
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia 
paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, 
opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu 
art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. SKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia 
mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone 
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, 
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje 
prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania 
materiału do druku. Katalog dotyczy aut z roku modelowego 2019 
wyprodukowanych w 2019 r. W celu uzyskania najnowszych informacji 
prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA

Montaż akcesoriów  w pojeździe może mieć wpływ na poziom 
zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po 
pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
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Dealer ŠKODA

PRZYJEMNA LEKTURA? 
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI:
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu (broszurze) 
mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej 
formy umowy lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w 
wersji początkowej oraz niektóre funkcje, części oraz elementy 
wyposażenia, które mogą się różnić od wersji dostępnych w 
samochodach produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać 
informacje dotyczące funkcji, części i wyposażenia, prosimy 
o kontakt z najbliższym dealerem marki ŠKODA.


