
SIMPLY CLEVER

НОВИЙ 
ŠKODA SUPERB
НОВИЙ 
ŠKODA SUPERB
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Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, 
дизайну, оснащення, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без 
попереднього повідомлення про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого 
обладнання, представлені в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі  стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови 
та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA .
Дані надано станом на 1 серпня 2015 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)
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Уявіть собі автомобіль , для якого краса та функціональність 

є синонімами. В якому стиль та просторість створюють ідеальну 

гармонію. Де знайдеться місце для всього, крім компромісу. Ми 

уявили такий автомобіль і назвали його Новий ŠKODA Superb. 

Створений новою, більш емоційною, мовою дизайну, Superb миттєво 

змушує говорити про себе. Він не лише неймовірно про сто рий, він 

також є найзручнішим засобом, щоб відкривати нові шляхи як для 

подорожей, так і для Вашого самовдосконалення — ідеальний як 

для родини, так і для бізнесу. І оскільки це автомобіль ŠKODA, він 

демонструє кращі з наших «розумних рішень», такі як вір ту альна 

педаль для доступу в багажне відділення без допомоги рук.

Цей автомобіль втілює у собі 120 років прогресивного мислення, 

відданост і  створенню  автомобілів ,  як і  дарують  ст ільки  ж 

задоволення від керування , як і тоді , коли ми лише починали . 

Тому що ми не озираємося на нашу багату подіями історію, ми 

використовуємо ї ї для натхнення, щоб зазирнути в майбутнє.

Це справді «розумне рішення». Це — ŠKODA.

АВТОМОБІЛЬ ,  ЯКИЙ  ДІЙСНО 
ЗАСЛУГОВУЄ  НА  СВОЄ  ІМ ’Я



Головний дизайнер Йозеф Кабан про походження нової емоційної мови 
дизайну Superb і те, як органічно вона поєднує захопливу естетику із 
принципами функціональності ŠKODA.

Будучи флагманською моделлю, Superb прокладає шлях до 

майбутнього компанії. Тож ми занурилися у глибини нашої багатої 

спадщини і відшукали натхнення в минулих моделях ŠKODA, 

що були піонерами свого часу.

Так народилася нова мова дизайну чітких геометричних ліній, які 

роблять автомобіль динамічним та ефектним водночас. Та якби 

він втратив функціональність, це був би не ŠKODA. Тож ми збіль-

шили внутрішні габарити для створення дивовижно просторого 

та ком фортного інтер’єру з більшою, ніж будь-коли, кількістю 

«розумних рішень». Я сподіваюсь, що водії отримуватимуть 

таке ж задоволення від керування цим автомобілем, яке отримав 

я під час його створення.

ЗАВТРА НАРОДЖУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ
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Поєднання виступів та заглиблень у задній частині автомобіля змушує світло дивовижно 
грати на поверхнях. Відчуття впевненої елегантності підсилюють традиційні С-подібні 
комбінації задніх ліхтарів зі світлодіодами та кристалічними гранями розсіювачів .

ЗОВНІШНІЙ 
ДИЗАЙН
Дизайн Superb не просто привертає увагу, він не дозволяє відірвати погляд. 

Характерні рельєфні контури та стрімкі, динамічні лінії демонструють, 

як цілісне розуміння краси розкривається в захопливих деталях . Так 

народжується незабутній, бездоганний образ.

Ідеально збалансовані пропорції, великі 
вікна та видовжені вздовж боків фари 
надають профілю автомобіля величного та 
надзвичайно привабливого вигляду.

Виразні лінії капота доповнюють чітко окреслені контури 
фар головного світла і протитуманних фар — створених 
з пошаною до старовинних склоробних традицій чеських 
майстрів.



Обтічні, майже трикутні, корпуси зовнішніх дзеркал заднього огляду із вбудованими 
повторювачами покажчиків повороту підкреслюють спортивну стилістику, а великі 
поверхні дзеркал забезпечують абсолютну функціональність.

Стилістична довершеність автомобіля підкреслюється декоративними наклад-
ками на пороги із написом Superb. Ще одне підтвердження гармонійного 
поєднання форми та функціональності автомобіля. 

Superb відкриє нові перспективи завдяки панорамному скляному даху 
із електронним регулюванням, який розширює відчуття простору.
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Для третього покоління автомобілів Superb про по ну ють ся 
три типи фар, кожен з яких унікальний за тех но ло гією та 
стилем. Оздоблення фар в комплектації преміум-класу нагадує 
гранування славетних богемських майстрів.

Біксенонові фари включають у себе фари 
дальнього світла з декоративним оздобленням, 
подібним до граней кристала . Світлові «ві ї» 
також встанов  люються у фарах преміум-класу 
(із системою Smart Light Assist).

Кристалоподібні елементи використані в «неактивній» 
зоні вбудованих габаритних ліхтарів, доступ них у двох 
версіях . Крім того, ліхтарі заднього ходу, покажчики 
повороту, а також світлодіодні елементи проти туманних 
фар , немов приховані алмази , роблять особливе 
освітлення Superb ще більш виразним.

ДИЗАЙН 
ФАР
Фари автомобіля можуть не лише освітлювати дорогу, вони також 

здатні дарувати натхнення. Запозичені зі спадку чеського мистецтва 

виготовлення кришталю, фари нового Superb являють собою 

найпрекрасніші «очі» з усіх, що будь-коли освітлювали дорогу.



Жовте підсвічування салону. Зелене підсвічування салону. Блакитне підсвічування салону.

ПІДСВІЧУВАННЯ 
САЛОНУ
Зробіть свій простір більш затишним та комфортним завдяки м’якому, гармо-

ній ному підсвічуванню, розташованому по периметру салону автомобіля. Воно 

створюватиме особливий настрій під час будь-якої поїздки.

Відчуйте максимум комфорту в Superb 
завдяки неперевершеному простору для 
ніг. Влаштуйтеся зручніше, відрегулюйте 
підсвічування салону й насолоджуйтеся 
Вашою поїздкою.
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Речове відділення в панелі приладів з боку 
перед нього пасажирського сидіння також може 
охолоджуватися під час роботи кондиціонера.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ 
РЕЧЕЙ У САЛОНІ
Тут знайдеться місце для усього. В новому Superb передбачено безліч відділень, 

кишень та тримачів, які допоможуть зберегти порядок у Вашому елегантному салоні, 

а також не дозволять Вашим речам загубитися, зламатися чи розлитися.

Містке речове відділення Jumbo Box встановлено у корпусі переднього підлокітника. Його можна 
використо вувати для безпечного зберігання електронних гаджетів . У центральній консолі також 
передбачено подвійний тримач для напоїв.

Тримачі для 1,5-літрових пляшок знаходяться в містких 
відділеннях на передніх та задніх дверях.

Під пасажирським сидінням можна знайти потайне 
відділення із відкидною кришкою для різних 
невеличких предметів.

В кишені з внутрішнього боку спинок передніх 
сидінь можна покласти невеликі предмети, такі як 
мобільний телефон, ключі, записник тощо.

Тримачі для напоїв у підлокітнику 
стануть у пригоді пасажирам задніх 
сидінь.

Аварійні жилети можна покласти у від-
ділення на передніх та задніх дверях , 
щоб вони завжди були під рукою.
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Відділення для сонцезахисних окулярів над внутрішнім 
дзеркалом заднього огляду розташоване в межах досяжності  
рук водія та пасажира переднього сидіння.

Місце для Ваших ніг. Ця нахилена підставка, 
що кріпиться до текстильного килимка , 
зробить довгі поїздки на задньому сидінні 
більш ніж комфортними.

Всередині обох передніх дверей знаходяться добре продумані відділення 
з оригінальними парасолями Superb. Вони розроблені так, щоб вода зливалася 
назовні і автомобіль всередині залишався сухим.

Знімний чохол Unibag, призначений для перевезення лиж або 
сноубордів, може зберігатися в отворі між багажним відділенням та 
салоном.
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Практичний знімний світодіодний ліхтар зна-
хо диться з лівого боку багажного від ділення.  
Він автоматично заряджається під час роботи 
двигуна.

Дверцята багажного відділення з електроприводом відкриваються 
та закри ваються простим натисканням кнопки. Це особливо доречно 
в негоду. Також, відповідно до Ваших потреб, можна налаштувати рівень 
відкривання дверей. 

Як відкрити багажне відділення, якщо зайняті руки? Просто 
проведіть під ним ногою — і дверцята відкриються немов 
чарівною паличкою. Віртуальна педаль забезпечує без кон-
такт ний доступ до багажного відділення і передбачена лише 
для автомобілів із електроприводом дверей багаж  ного 
відділення та системою KESSY (Система доступу, запуску та 
виходу з автомобіля без ключа).

Складані гачки, встановлені по 
боках багажного відділення, 
дозволяють зручніше розмі-
щу ва ти та безпечніше пере-
во зи ти Ваші покупки.

БАГАЖНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Завдяки об’єму багажного відділення новий Superb є лідером у своєму класі за місткістю. 

Але великий простір нічого не вартий без високої практичності. Тож ми запропонували 

«розумні рішення», щоб зробити користування багажним відділенням ще простішим.

Щоб запобігти небажаному переміщенню багажу під 
час руху автомобіля, ідеально підійдуть два пластикових 
фіксуючих елементи з липучкою . Їх можна сховати у 
відділеннях за арками задніх коліс, коли вони не ви ко рис-
товуються.

Комплект сіток завдяки надійній фіксації предметів підвищує 
модульованість багажного відділення. Він складається з двох 
горизонтальних та двох вертикальних сіток . Додаткову сітку 
можна закріпити під багажною поличкою у версії із підйомними 
дверцятами багажного відділення.

Фаркоп оснащений пристроєм 
скла дання, керування яким здійс-
ню єть  ся за допомогою ручки у 
багаж ному відділенні. Завдяки цій 
ін но ва ції Вам не потрібно знімати 
фар коп після використання і він 
не псуватиме стильний ви гляд 
Вашого автомобіля.
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Параметри багажного відділення просто вражають. Версія Combi (на фото) пропонує багажник об’ємом 660 літрів, 
який можна збільшити до 1950 літрів, склавши спинки задніх сидінь. Об’єм багажника у версії з підйомними 
дверцятами багажного відділення також не залишить Вас байдужим — 625/1760 літрів. Автоматична висувна шторка багажного відділення згортається в центральне положення після відкривання 

дверцят за допомогою електропривода, значно полегшуючи доступ до багажного відділення.
Додаткова панель підлоги багажного відділення для версії 
Сombi піднімає нижню частину багажника до рівня заван та-
жуваль ного отвору, полегшуючи завантаження та виванта-
жен ня багажу. Крім того, завдяки цій панелі утворюється 
додаткове відділення для речей.

Практична кишеня під висувною шторкою багажного від-
ді лен ня стане безпечним місцем для речей, які б Ви хотіли 
перевозити окремо від іншого багажу.
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ІНФОРМАЦІЯ 
ТА РОЗВАГИ
На борту нового Superb Ви можете однаково легко спілкуватися, працювати або розважатися. 

Радіоприймач та навігаційна система нового покоління забезпечують взаємодію найвищого рівня, 

тож Ви можете безупинно насолоджуватися кращими функціями Ваших портативних пристроїв. 

Пасажири задніх сидінь також можуть підключати власні зовнішні пристрої.

Аудіосистема Bolero з кольоровим 6,5-дюй-
мо  вим сенсорним дисплеєм має функці ї 
радіоприймача АМ/FM, порти USB/AUX, 
слот для SD-карт, сумісна із пристроями 
Apple та Bluetooth. Стандартно встановлена 
функція SmartLink. Високу якість звучання 
забезпечують 4 передні та 4 задні динаміки.

Додаток Media Command забезпечує можливість з будь-якого 
сидіння керувати функціями інформаційно-розважальної системи 
автомобіля за допомогою планшета або смартфона через WiFi.
Доступний тільки для навігаційної системи Columbus.

Телефонний блок , розташований перед важелем пере ми-
кання передач, створює підсилений сигнал для портатив-
них пристроїв. Він також є безпечним місцем для зберіган ня 
Вашого телефону під час керування автомобілем. 

* Для отримання інформації щодо використовуваних термінів та сумісності зі SmartGate та SmartLink зверніться на наш веб-сайт.

Функція SmartGate дозволяє підключати смартфон до систем автомобіля 
через WiFi, щоб отримувати важливі дані, такі як економічність руху, динамічні 
характеристики або інформація про технічне обслуговування.*

Насолоджуйтеся абсолютною якістю звучан ня 
як музичних композицій, так і усного мов лен ня 
завдяки акустичній системі Canton із 12 дина-
мі ка ми, включно з центральним динаміком 
та сабвуфером у багажному відділенні.

Завдяки функції SmartLink (пакет під клю-
чен ня ŠKODA із підтримкою MirrorLink®, 
Apple CarPlay та Android Auto) аудіосистема 
надає водієві можливість безпечно корис ту-
ватися телефоном під час руху. Всі встанов-
лені додатки, сертифіковані для безпечного 
використання в автомобілі, є сумісними із 
MirrorLink®, Apple CarPlay та Android Auto.*

Навігаційна система Columbus пропонує зруч не 
сен сорне керування за допомогою 8-дюй мо-
вого дисплея. Оснащена двома слотами для 
SD-карт і постачається із попередньо вста-
нов леними навігаційними картами. Також має 
всі стан дарт ні функції ви со ко якісної аудіо сис-
те ми і функцію SmartLink.

Тримач для мультимедійних пристроїв дозволить безпечно закрі -
пи ти Ваш девайс на задньому підлокітнику або підголівнику перед-
нього сидіння. Вбудований телефонний модуль зі швидкісним 
доступом в Інтернет пропонується у комплекті із навігаційною сис-
те мою Columbus. Також автомобіль може оснащуватися розеткою 
на 230 В та додатковим портом USB для пасажирів задніх сидінь.
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Сидіння водія з електронним регулюванням та 
вбудованим модулем пам’яті дозволяє зафіксувати три 
різні положення сидіння та зовнішніх дзеркал заднього 
огляду.

КОМФОРТ
Завдяки ретельно продуманому обладнанню новий Superb 

оточить Вас абсолютним комфортом і запропонує улюблені 

розваги і релакс у най дов ших подорожах.

Лампи Boarding Spots, призначені для підсвічування простору біля дверей, 
встановлені у зовнішніх дзеркалах заднього огляду та в нижній частині 
передніх і задніх дверей. Завдяки ним Ви, наприклад, не забрудните Ваше 
взуття в темряві.

Зовнішні дзеркала заднього огляду 
автоматично  ск ладаються  піс ля 
замикання автомобіля, що особ ливо 
корисно під час паркуван ня на вузьких 
вулицях міста. Дзеркала також мають 
функції автоматичного затемнення 
та запам’ятовування положення.

Багатофункціональне рульове колесо, обтягнуте шкірою й оздоблене хромованими елементами, 
передає виняткове задоволення від керування просто до Ваших рук. Моделі комплектації преміум-
класу оснащуються 3-спицевим рульовим колесом, оздобленим шкірою, з органами керування 
аудіосистемою, телефоном та автоматичною коробкою прямого перемикання передач (DSG).

Автомобіль обладнано системою 
KESSY (Система доступу, запуску 
та виходу з автомобіля без ключа) 
із кнопкою Start/Stop на рульовій 
колонці для запуску та вимикання 
двигуна без ключа.

Тризонна система клімат-контролю 
дозволяє встановити різну тем пе-
ра ту ру для водія, пасажира перед-
нього сидіння та пасажирів задніх 
сидінь . Вона також оснащена 
дат чиком вологості, який знижує 
за по тівання вітрового скла.
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СИСТЕМИ 
ДОПОМОГИ ВОДІЮ
В новому Superb до Ваших послуг цілий ряд систем допомоги 

водію, які пропонують виняткову зручність та безпеку навіть 

у непередбачуваних ситуаціях.

Насолоджуйтеся більш легким паркуван-
ням зав дя ки встановленню на Ваш авто-
мобіль камери зад ньо го огляду, яка знахо-
диться на ручці дверей ба гаж ного від  ді-
лення. Вона дозволяє контролювати прос-
тір позаду автомобіля і відображає кори дор 
руху від по відно до ширини автомобіля.

Система адаптивного круїз-контролю, окрім основної функції підтримування постійної 
швидкості, дозволяє підтримувати безпечну дистанцію до автомобіля попереду. Для ї ї 
роботи використовується радар, встановлений у передньому бампері. Як і система Front 
Assist, вона контролює відстань до автомобіля попереду, враховуючи його автоматичне 
сповільнення та гальмування. У випадку потенційної небезпеки система Crew Protect 
Assist мінімізує ймовірні наслідки, активуючи відповідне обладнання в зоні водія та 
пасажира переднього сидіння. Система Emergency Assist, яка працює одночасно із 
системами активного круїз-контролю та Lane Assistant, зменшує ризик зіткнення у разі 
несподіваної втрати водієм свідомості.

Система Traff ic Jam Assist призначена для комфортного керування автомобілем, 
оснащеним автоматичною трансмісією DSG, в умовах дорожніх заторів . Завдяки 
контролю роботи двигуна, гальм та рульового механізму автомобіль рушає, гальмує та 
виконує повороти узгоджено з оточуючими автомобілями (за швидкості до 60 км/год).

Система Travel Assist у поєднанні із багатофункціональною камерою та навігаційною 
системою (Amundsen або Columbus) дозволяє розпізнавати та відображати дорожні 
знаки на дисплеї Maxi DOT та дисплеї навігаційної системи.

Багатофункціональна камера у внут ріш-
ньо  му дзеркалі заднього огляду також 
використовується системою Lane Assist, 
яка допомагає втримати автомобіль на 
відповідній смузі руху.

Тепер дальнє світло фар можна використовувати довше, не засліп-
лю ючи водіїв зустрічних автомобілів . Система Smart Light Assist 
забезпечує не лише перемикання ближнього/дальнього світла фар, 
а ще й затемнення дальнього світла завдяки багатофункціональній 
камері, встановленій у внутрішньому дзеркалі заднього огляду.

Система Driver Alert аналізує дані 
від датчиків підсилювача керма 
для виявлення ознак втоми водія. 
У випадку виявлення таких ознак 
на моніторі Maxi DOT відобража-
ється попередження для водія 
про необхідність зупинитися та 
відпочити.

Паркування зав  дасть міні-
мум клопоту завдяки сис-
те мі Parking Assist. Вона 
ав то  ма  т ично  ви  би  рає 
під  хо  дя ще місце в ряду 
пара лель но чи пер пен ди-
ку ляр но до при пар кова-
них авто мо білів . Запас 
прос  тору, необхідний 
для пара лель ного пар-
ку ван ня, лише на 60 см 
перевищує дов  жину 
авто мо біля. 

Система виявлення зон, недоступних для огляду, Blind Spot Detect 
використовує радар у задньому бампері для контролю «сліпих» зон 
навколо і позаду автомобіля. За  віддаленістю та швидкістю оточуючих 
автомобілів система визначає необхідність попередження водія. 

Система Rear Traffi c Alert використовує цей самий радар 
для допомоги під час виїзду з паркувального місця заднім 
ходом в умовах поганої видимості. Вона також може 
автоматично активувати гальма у разі виявлення загрози 
зіткнення.
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ПОДУШКИ 
БЕЗПЕКИ
Хоча ми й рекомендуємо тримати все під власним контролем, однак на новий Superb Ви 

можете покластися без жодних сумнівів. У потенційно небезпечних ситуаціях, коли водій не 

в змозі активно вплинути на результат, починають працювати елементи системи пасивної 

безпеки автомобіля. 

Подушка безпеки водія знаходиться під накладкою рульового колеса, 
а подушка безпеки пасажира переднього сидіння — в панелі приладів. 
За необхідності ї ї можна відключити , коли на передньому сидінні 
встановлюється дитяче крісло безпеки.

Колінна подушка безпеки, розташована під рульовою 
колонкою, забезпечує захист ніг водія.

Розкриваючись, подушки-шторки створюють «повітряну 
завісу», яка захищає людей на передніх та крайніх задніх 
сидіннях від травм голови.

Передні та задні бокові подушки безпеки 
призначені для захисту стегон та грудної 
клітки водія та інших пасажирів у випадку 
бокового зіткнення.
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Наш найкращий варіант — 2-літровий бензиновий двигун, вражаючі 206 кВт потужності 
якого підтримуються системою повного привода. До лінійки також входять бензинові двигуни 
2.0 TSI/220 к.с. та 1.8 TSI/180 к.с., що являють собою інноваційну версію, яка представляє вже 
третє покоління технології TSI. Головними перевагами цих двигунів вважається невелика вага, 
а також зменшення витрати палива та рівня викидів СО2.

ДВИГУНИ 
ТА ТРАНСМІСІЇ
Якщо дизайн Superb розпалює пристрасний вогонь у Ваших очах, то під його капотом 

знаходиться те, що змусить частіше битися Ваше серце. Двигуни нового покоління 

пропонують надзвичайний комфорт без жодних компромісів щодо потужності та 

екологічності. В асортименті доступних на вибір двигунів є призначений саме для Вас.

Залежно від версі ї двигуна автомобіль може 
оснащуватися 6-ступінчатою або 7-ступінчатою 
DSG (автоматичною трансмісією із прямим пере-
миканням). 

Насолоджуйтеся високою потужністю Вашого автомобіля в комфорті та абсолютній безпеці. 
Система адаптивного керування шасі DCC постійно оцінює умови руху (гальмування, прискорення, 
повороти) і відповідно реагує на їх зміну, адаптуючи характеристики системи амортизації та 
рульового керування. За допомогою меню інформаційно-розважальної системи можна вибрати 
один з трьох режимів за Вашим бажанням: Normal (звичайний), Comfort (комфортний) або Sport 
(спортивний).*

* Залежно від ринку.
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На багатофункціональному 3-спицевому рульовому колесі зі шкіряним оздобленням 
та хромованими декоративними елементами встановлені органи керування аудіо-
системою та телефоном. Рукоятка важеля перемикання передач прикрашена 
логотипом Laurin & Klement. Також до стандартного обладнання входить 
аудіосистема Bolero із функцією SmartLink, акустична система Canton, підсві-
чування салону і безліч іншого.

Оригінальна емблема Laurin & Klement на передньому крилі 
нагадує про тих , хто в Млада Болеслав за по чат кував нашу 
компанію більше століття назад.

Пороги передніх та задніх дверей обладнані захисними 
накладками. На накладках передніх дверей нанесено ори-
гінальний напис Laurin & Klement.

LAURIN & 
KLEMENT
Версія обладнання Laurin & Klement пропонує ідеальну комбінацію високої якості та високих 

технологій. Це втілення вишуканості, оригінальності, безпеки та максимального комфорту. Лише одне 

з підтверджень цього — система адаптивного контролю шасі DCC, яка налаштовує підвіску автомобіля 

відповідно до стану дороги та Вашого стилю керування. Насолоджуйтеся неймовірно плавним рухом!

В ексклюзивному інтер’єрі використовується шкіра темно-коричневого або світло-
бежевого кольору, перфорована шкіра в якості опції та оздоблення Piano Black. 
Передні сидіння оснащені електроприводом регулювання, а для сидіння водія 
передбачена функція пам’яті.

Привабливість версії Laurin & Klement підви-
щують 19-дюймові легкосплавні колісні диски 
Phoenix в дизайні «антрацит».

Тиснення з логотипом Laurin & Klement на шкіряних спинках 
сидінь підкреслює ексклюзивність інтер’єру.



35

ACTIVE ВЕРСІЯ ОБЛАДНАННЯ AMBITION ВЕРСІЯ ОБЛАДНАННЯ

Стандартне обладнання версії Ambition 
передбачає хромоване обрамлення 
бокових вікон, декоративні накладки на 
пороги передніх дверей, підсвічування 
внутрішніх ручок дверей та зони ніг водія 
й переднього пасажира, двозонну систему 
клімат-контролю, аудіосистему Swing, 
датчик дощу, монітор Maxi DOT, цифровий 
годинник на тильній стороні Jumbo Box і 
багато іншого.

Інтер’єр Ambition Black, оздоблення Light Brushed, 
тканинна оббивка

Інтер’єр Ambition Grey, оздоблення Light Brushed, 
тканинна оббивка

Інтер’єр Ambition Black, оздоблення Light Brushed, тканинна оббивка

Стандартне обладнання версії Active 
передбачає зовнішні дзеркала заднього 
огляду та ручки дверей під колір кузова, 
тоновані вікна, задні світлодіодні ліхтарі, 
централь ний замок із дистанційним керу-
ван ням, електропривод склопідіймачів 
передніх та задніх вікон, кондиціонер, 
відділення Jumbo Box з регульованим 
підлокітником і багато іншого. 

Інтер’єр Active Black, оздоблення Grey metallic, 
тканинна оббивка

Інтер’єр Active Black, оздоблення Grey metallic, тканинна оббивка
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Стандартне обладнання версії Style перед-
ба чає бокові дзеркала заднього огляду 
з елек  т ро приводом та лампами Boarding 
Spots, задні паркувальні датчики, накладки 
на пороги передніх та задніх дверей, 
пакет світло діод ного освітлення, сидіння 
водія з електро при во дом регулювання та 
функцією пам’яті й багато іншого.

Стандартне обладнання версії Laurin & 
Klement передбачає тоновані вікна SunSet, 
біксенонові фари із функцією адаптивного 
освітлення (AFS), передні та задні парку-
валь ні датчики, підсвічування салону, 
сидіння водія та переднього пасажира 
з електроприводом регулювання, аудіо-
систему Bolero, акустичну систему Canton 
і багато іншого.

Інтер’єр Style Beige, оздоблення Dark Brushed, 
тканинна оббивка

Інтер’єр L&K Native Brown, оздоблення Piano Black, 
шкіряна оббивка

Інтер’єр Style Beige, оздоблення Dark Brushed, 
оббивка Alcantara/шкіра

Інтер’єр L&K Native Brown, оздоблення Piano Black, 
оббивка з перфорованої шкіри

Інтер’єр Style Black, оздоблення Dark Brushed, шкіряна оббивка Інтер’єр L&K Stone Beige, оздоблення Piano Black, оббивка з перфорованої шкіри

STYLE ВЕРСІЯ ОБЛАДНАННЯ LAURIN & KLEMENT ВЕРСІЯ ОБЛАДНАННЯ

Інтер’єр Style Black, оздоблення Dark Brushed, 
оббивка з перфорованої шкіри

Інтер’єр L&K Stone Beige, оздоблення Piano Black, 
оббивка з перфорованої шкіри

Інтер’єр Style Black, оздоблення Dark Brushed,
оббивка Alcantara/шкіра

Інтер’єр L&K Stone Beige, оздоблення Piano Black, 
шкіряна оббивка



Чорна тканинна — 
версія Ambition

Чорна тканинна — 
версія Active

Сіра тканинна — 
версія Ambition

Чорна тканинна — 
версія Style
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Коричнева перфорована 
шкіра — версія L&K* 

ОББИВКА
Бежева шкіра — 
версія L&K, Style*
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Чорна шкіра — 
версія Ambition*, Style* 

Чорна перфорована шкіра — 
версія Ambition*, Style*

Бежева тканинна — 
версія Style

Чорна Alcantara/шкіра — 
версія Ambition*, Style*

Pacifi c Blue uniJungle Green metallic

Brilliant Silver metallic

Laser White uni

Magnetic Brown metallic Business Grey metallic

Candy White uni

Moon White metallic

Corrida Red uni

Black Magic pearl effect Cappuccino Beige metallic   Quartz Grey metallic Rosso Brunello metallic

Lava Blue metallic

КОЛЬОРИ
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КОЛЕСА

18-дюймові легкосплавні 
диски Zenith

19-дюймові легкосплавні 
диски Sirius

17-дюймові легкосплавні 
диски Helios

19-дюймові легкосплавні 
диски Phoenix

17-дюймові легкосплавні 
диски Stratos

19-дюймові легкосплавні 
диски Phoenix «антрацит»

17-дюймові легкосплавні 
диски Zeus

18-дюймові легкосплавні 
диски Modus

16-дюймові легкосплавні 
диски Orion

18-дюймові легкосплавні 
диски Pegasus

16-дюймові сталеві 
диски Hermes

18-дюймові легкосплавні 
диски Pegasus «антрацит»
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Технічні характеристики — Superb Технічні характеристики — Superb Combi

Кузов 5-місний, 5-дверний, 2 відділення Зовнішні розміри

Коефіцієнт лобового опору Cw 0,275–0,309 залежно від версії двигуна Довжина (мм) 4861

Ширина (мм) 1864

Шасі Висота (мм) 1468

Передня вісь Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором Колісна база (мм) 2841

Задня вісь Багатовузлова підвіска Колія передніх/задніх коліс (мм) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Гальмова система Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем Dual Rate Дорожній просвіт (мм) — залежно від версії двигуна 164

- передні гальма Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

- задні гальма Дискові Внутрішні розміри

Рульове керування Пряме, зубчасто-рейкове з електромеханічним підсилювачем Ширина салону передня/задня частина (мм) 1507/1520

Колісні диски 6,5J x 16"; 7,0J x 17" залежно від версії двигуна Корисна висота салону передня/задня частина (мм) 991/980

Шини 215/60 R16; 215/55 R17 залежно від версії двигуна Об’єм багажного відділення (макс. л)

-   без запасного колеса, з піднятими/опущеними спинками 
сидінь заднього ряду

625/1760

Об’єм паливного бака (л) 66 -  із запасним колесом — значення менші на 41 л

Кузов 5-місний, 5-дверний, 2 відділення Зовнішні розміри

Коефіцієнт лобового опору Cw 0,275–0,317 залежно від версії двигуна Довжина (мм) 4856

Ширина (мм) 1864

Шасі Висота (мм) 1477

Передня вісь Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором Колісна база (мм) 2841

Задня вісь Багатовузлова підвіска Колія передніх/задніх коліс (мм) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Гальмова система Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем Dual Rate Дорожній просвіт (мм) — залежно від версії двигуна 164

- передні гальма Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

- задні гальма Дискові Внутрішні розміри

Рульове керування Пряме, зубчасто-рейкове з електромеханічним підсилювачем Ширина салону передня/задня частина (мм) 1507/1520

Колісні диски 6,5J x 16"; 7,0J x 17" залежно від версії двигуна Корисна висота салону передня/задня частина (мм) 995/1001

Шини 215/60 R16; 215/55 R17 залежно від версії двигуна Об’єм багажного відділення (макс. л)

-   без запасного колеса, з піднятими/опущеними спинками 
сидінь заднього ряду

660/1950

Об’єм паливного бака (л) 66 -  із запасним колесом — значення менші на 41 л

Двигун 1.8 TSI/132 кВт 2.0 TSI/162 кВт

Бензиновий, система безпосереднього впорскування під високим тиском Бензиновий, система безпосереднього впорскування під високим тиском

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) 4/1798 4/1984

Максимальна потужність/Оберти (к.с./хв-1) 180/4000–6200 (180/5100–6200) 220/4500–6200

Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/хв-1) 320/1450–3900 (250/1250–5000) 350/1500–4400

Екологічний стандарт EU6 EU6

Паливо Неетилований бензин ROZ 95* Неетилований бензин ROZ 95*

Потужність

Максимальна швидкість (км/год) 232 245

Прискорення 0–100 км/год (с) 8,0 (8,1) 7,0

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

– міський цикл 7,5 (7,1) 7,8

– заміський цикл 4,9 (5,0) 5,3

– комбінований цикл 5,9 (5,9) 6,2

Викиди CO2 (г/км) 134 142

Діаметр розвороту (м) 11,7 11,7

Привод

Тип Передній Передній

Зчеплення Сухе однодискове (Подвійне коаксіальне багатодискове 
з електрогідравлічним керуванням)

Подвійне коаксіальне багатодискове з електрогідравлічним керуванням

Трансмісія Механічна 6-ступінчата (Автоматична 7-ступінчата DSG) Автоматична 6-ступінчата DSG

Вага

Споряджена маса — стандартна версія із водієм вагою 75 кг (кг) 1465 (1485) 1505

Вантажопідйомність — з водієм та додатковим обладнанням (кг) 620 620

Загальна вага (кг) 2010 (2030) 2050

Навантаження причепа без гальм (макс. кг) 730 (740) 750

Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12%) (макс. кг) 1800 2000

Двигун 1.8 TSI/132 кВт 2.0 TSI/162 кВт

Бензиновий, система безпосереднього впорскування під високим тиском Бензиновий, система безпосереднього впорскування під високим тиском

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) 4/1798 4/1984

Максимальна потужність/Оберти (к.с./хв-1) 180/4000–6200 (180/5100–6200) 220/4500–6200

Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/хв-1) 320/1450–3900 (250/1250–5000) 350/1500–4400

Екологічний стандарт EU6 EU6

Паливо Неетилований бензин ROZ 95* Неетилований бензин ROZ 95*

Потужність

Максимальна швидкість (км/год) 230 243

Прискорення 0–100 км/год (с) 8,1 (8,2) 7,1

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

– міський цикл 7,6 (7,1) 7,9

– заміський цикл 5,1 (5,0) 5,4

– комбінований цикл 6,0 (5,8) 6,3

Викиди CO2 (г/км) 136 (131) 146

Діаметр розвороту (м) 11,7 11,7

Привод

Тип Передній Передній

Зчеплення Сухе однодискове (Подвійне коаксіальне багатодискове
з електрогідравлічним керуванням)

Подвійне коаксіальне багатодискове з електрогідравлічним керуванням

Трансмісія Механічна 6-ступінчата (Автоматична 7-ступінчата DSG) Автоматична 6-ступінчата DSG

Вага

Споряджена маса — стандартна версія із водієм вагою 75 кг (кг) 1485 (1505) 1525

Вантажопідйомність — з водієм та додатковим обладнанням (кг) 640 640

Загальна вага (кг) 2050 (2070) 2090

Навантаження причепа без гальм (макс. кг) 740 (750) 750

Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12%) (макс. кг) 1800 2000

 *  Використання палива з низьким октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839).
 ( ) Для версій з автоматичною трансмісією.

 *  Використання палива з низьким октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839).
 ( ) Для версій з автоматичною трансмісією.



Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Бровари: «Паритет Моторс Сервіс», 
(044) 596 0091; Дніпропетровськ: «Автотрейдінг-Дніпро», (056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; 
Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858; Львів: «Галант Авто», (0322) 27 6282; Полтава: «Полтавакар», (0532) 68 7272; Черкаси: «Автогор», 
(0472) 65 7252. 

Сертифіковані дилери:

Сертифіковані дилери — сервіс:

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.08.2015. 
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні 
шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.

Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Бердичів: 
«Ладасервіс», (04143) 4 2861; Біла Церква: «Трансфер», (04563) 5 3455; Бровари: «Олімп Моторс», (044) 596 0090; Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; 
Дніпропетровськ: «Автоцентр - Дніпро петровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир: «Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: 
«Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536; Кіровоград: «Авто-Шанс», (0522) 35 1535; 
Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: «АСТ-Комбі», (0564) 90 2760; Луцьк: «Промтехсервіс», 
(0332) 78 7388; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 2420; Маріуполь: «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-
Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 2444; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332; Нова Каховка: «Автоцентр Новая Каховка», (05549) 4 5495; 
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Автоцентр Одеса», (048) 707 8855; Первомайськ: «Експрес-Авто», (05161) 5 5610; Полтава: «Ауді Центр Полтава», 
(0532) 68 7272; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 28 8934; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 64 1340; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Ужгород: «Форвард 
Автоцентр», (0312) 65 5655; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 760 1470; «Атлант-М Олексіївка», (057) 773 2266; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070; Херсон: 
«Автоцентр-Херсон», (0552) 29 9063; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы», (0472) 33 9222; Чернігів: 
«Метек», (04622) 60 00 60.


