VYHLÁSENIE O VYLÚ EN O POVE NOSTI K OBRÁ KOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na
ilustráciu a nepredstavujú súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.
Sú na nich vyobrazené predbežné modely vozidiel a určité
ilustrácie, prvky, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočne
vyrábaných vozidiel a ponuky v jednotlivých krajinách. So
žiadosťou o presnú špecifikáciu prvkov, súčiastok a výbavy sa
obráťte na najbližšieho predajcu vozidiel ŠKODA.

ŠKODA

SUPERB

Aplikácia My KO A
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý
vám pomôže nielen pri sledovaní vozidla, ale aj
pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia KO A CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad vozidlom. Stiahnite si
aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup ku všetkým
potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať.
Môže ísť o údaje o jazde, type paliva, plánovanie trasy, ale aj
o mieste, kde ste naposledy zaparkovali.
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VOZIDLO, KTORÉ SI ZASLÚŽI
SVOJE MENO
Predstavte si vozidlo, ktoré zmazáva rozdiel medzi krásou
a funkcionalitou. Vozidlo, v ktorom sú štýl a priestrannosť
v perfektnej harmónii. Kde je dostatok miesta na všetko
okrem kompromisov. My sme si také vozidlo predstavili.
A pomenovali sme ho ŠKODA SUPERB.
Zhotovený v novom, emotívnejšom dizajne sa SUPERB
okamžite stáva prvým predmetom konverzácie. Je
fantasticky priestranný, tak že predstavuje najkomfortnejší
spôsob, ako si natiahnuť nielen nohy, ale aj ambície – čo je
veľmi vhodné pre rodinu, ako aj pri podnikaní. A keďže ide
o ŠKODU, toto vozidlo reprezentuje to najlepšie z nášho
myslenia štýlom Simply Clever. Ako je napríklad virtuálny
pedál a hands‑free prístup do batožinového priestoru.
Toto vozidlo predstavuje 120 rokov progresívneho myslenia
a odhodlania vyrábať vozidlá, ktoré je radosť viesť rovnako
ako v čase, keď sme začínali. Namiesto toho, aby sme sa
obzerali späť za našou bohatou históriou, používame ju totíž
len ako inšpiratívny spôsob uvažovania do budúcnosti.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

EXTERIÉROVÝ

DIZAJN
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DIZAJN
EXTERIÉRU
Dizajn vozidla SUPERB vás vyzýva nielen na poh ad, ale
aj na podrobnú prehliadku. Charakteristické lomené
kontúry a ostré, dynamické línie vyjadrujú krásu celku
v jeho úchvatných detailoch. ýsledkom je vzrušujúca
ukážka precíznosti a účelu.
POH A SPRE U
Impozantné krivky masky chladiča sa
dopĺňajú so zapustenými kontúrami
svetlometov a s rovnako výraznými
hmlovými svetlometmi. Ich dizajn vzdáva
hold českej sklárskej tradícii.

POH A
BOKU
Dokonale vyvážené proporcie, veľké
presklené plochy a svetlomety,
ktoré sa otáčajú do strán, dodávajú
vozidlu mimoriadny vizuálny vzhľad
a emocionálnu príťažlivosť.

POH A
O A U
Interakcia konvexných a konkávnych tvarov
zadnej časti vozidla vytvára nápadnú hru
povrchového svetla. Keď už hovoríme
o svetle, LED technológia v kombinácii
s krištáľovými prvkami nezameniteľných
zadných svetlometov v tvare písmena C
pridáva pocit vyváženej elegancie.
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PANORAMATICK STRE N OKNO
SUPERB vám sprístupní úplne novú
perspek tívu pohľadu svojou elektricky
ovládateľnou panoramatickou
strechu, ktorá zároveň zvyšuje pocit
priestrannosti vozidla.

VONKA IE SP TN
RKA LÁ
Elegantné, ostré krivky vonkajších spätných
zrkadiel s integrovanými smerovými
svetlometmi vytvárajú športový
vzhľad. Veľké zrkadlo zaisťuje špičkovú
funkcionalitu.

Exteriérový dizajn

Exteriérový dizajn

PRAHOV LI TY
Štýlový vzhľad vozidla zdôrazňujú ozdobné
prahové lišty dverí s logom SUPERB.
Predstavujú tak celkové spojenie formy
a funkčnosti vozidla.

DIZAJN

SVETLOMETOV
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DIZAJN
SVETLOMETOV
Svetlo m že nielen osvet ovať, ale aj inšpirovať. Svetlomety
nového vozidla SUPERB, ktoré stavajú na dedičstve českého
sklárstva, sú najpríťažlivejšími očami, aké doposia osvetlili cestu.

A N SVETLÁ
Krištáľové pr vk y sa tiež objavujú
v „neaktívnej“ ploche vstavaných zadných
svetlometov, ktoré sú dostupné v dvoch
variantoch. Okrem toho cúvacie a smerové
svetlomety plus LED časť hmlových
svetlometov sú ukryté za „drahokamami“,
čím je osvetlenie vozidla SUPERB ešte
zreteľnejšie.

i ajn svet ometov

SVETLOMETY
Pre tretiu generáciu vozidiel SUPERB
sú dostupné tri varianty hlavných
svetlometov a dva varianty zadných
svetlometov. Každý variant ponúka
jedinečnú technológiu a štýl. Vyššie
stupne výbavy oslavujú oceňované české
umenie brúsenia skla.

DIZAJN
INTERIÉRU
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OSVETLENIE
INTERIÉRU

Spravte svoj priestor útulnejším a pohodlnejším
s jemným, harmonickým osvetlením, ktoré dotvára
interiér vozidla a naladí tak perfektnú atmosféru pri
každej ceste.

i ajn interiéru

AMBIENTN OSVETLENIE
Zvoľte si svoju obľúbenú farbu
alebo si každý deň vyberte
jednu z desiatich úžasných
farebných variácií. Vo vozidlách
s digitálnym prístrojovým
panelom (pozri predchádzajúce
strany) toto nastavenie určuje aj
osvetlenie pozadia.

Ambientné osvetlenie zelené

Ambientné osvetlenie biele

OSVETLENIE PRIESTORU
PRE NOHY
Zažite jedinečný komfort
vďaka neprekonateľnému
priestoru na nohy vo vozidle
SUPERB. Usaďte sa, upravte
svetlo v interiéri a užite si
jemné osvetlenie priestoru
počas cesty.

KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE
SVET SO SEBOU

PARKOVACIA POLOHA
Presnú polohu vozidla na veľkých parkoviskách
aj s adresou, časom a dátumom parkovania si na
mobilnom telefóne môžete zobraziť z ľubovoľného
miesta.

I ITÁLNY
PR STRO OVÝ PANEL
Digitálny prístrojový
panel poskytuje
ideálny prehľad:
dokáže zobraziť
detaily z palubného
počítača spolu s ďalšími
informáciami, ako
sú napríklad údaje
z navigácie. Môžete
si vybrať z piatich
nastavení zobrazenia,
ktoré je možné ovládať
tlačidlom View
(Zobrazenie) na volante.

Byť online neznamená len mať prístup k zábave
a informáciám, ale aj možnú pomoc na cestách. KOD
CONNECT je vašou bránou do sveta neobmedzených
možností komunikácie.

ONLINE IN ORMÁCIE
O OPRAVE
Vyberte si vždy tú
najvhodnejšiu trasu:
aktuálne informácie
vám poskytnú dokonalý
prehľad o každej ceste.
Môžete tak reagovať na
aktuálne dianie, ako sú
práce na ceste, dopravné
nehody a zápchy.

KO A CONNECT
Táto možnosť zahŕňa dve kategórie služieb. Zatiaľ čo
Infotainment Online poskytuje informácie pre navigáciu
v reálnom čase, Care Connect sa zameriava na pomoc
a bezpečnosť a umožňuje prístup a ovládanie vozidla na
diaľku. Ponúka aj asistenčnú službu pre každú situáciu,
ktorá si to vyžaduje.

Ú A EO A E
Informácie o vašej ceste, napríklad o priemernej
spotrebe, priemernej rýchlosti, vzdialenosti alebo čase
jazdy, sa ukladajú. Svoje osobné údaje o jazde a prehľad
o všetkých svojich cestách si tak môžete kedykoľvek
zobraziť.

PO ASIE
Získajte najnovšie
správy o počasí vo
vašej aktuálnej lokalite,
v cieľovej destinácii či
kdekoľvek inde. Súčasťou
sú podrobné predpovede
vrátane prognózy zrážok
a výstrah.

Conne tivit
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TIESŇOV VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky
v prípade núdzovej situácie, ak bol
aktivovaný systém obmedzenia pohybu.
Tento núdzový systém možno aktivovať
ručne stlačením červeného tlačidla na
strešnej konzole.

ZLAĎTE SVOJE
ŽIVOTY
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COLUMBUS
Nový navigačný systém Columbus 3D je vybavený displejom s uhlopriečkou 9,2". Toto zariadenie
možno prakticky ovládať dotykom, ale aj gestami, pomocou ktorých môžete prechádzať ponukami
alebo rozličnými zoznamami. Mnohé funkcie, ako napríklad Bluetooth, SmartLink+, DAB (Digital
Audio Broadcast), WiFi, WLAN, rýchly LTE Internet, plus služby ŠKODA CONNECT Infotainment
Online, ktoré je možné využívať jeden rok zadarmo, sú súčasťou štandardnej výbavy*.

KOMUNIKÁCIA VO VO I LE
Digitálne zosilnenie hlasu vodiča zlepšuje
komunikáciu medzi cestujúcimi vo vozidle
tým, že oddelí hlas vodiča od šumu
v kabíne a je možné ho počuť zo zadných
reproduktorov.

o vozidle SUPERB m žete bez problémov komunikovať, pracovať aj sa baviť.
nfotainment systémy, ktoré prichádzajú v exkluzívnom sklenenom dizajne,
zabezpečujú najvyššiu úroveň konektivity, a tak m žete počas jazdy využívať
najlepšie funkcie svojich mobilných zariadení. Rovnako aj pasažieri na zadných
sedadlách majú možnosť pripojiť svoje externé zariadenia.
APLIKÁCIA My KO A
Zoznámte sa s Paulom, interaktívnym asistentom aplikácie
MyŠKODA (pre systémy iOS a Android), ktorý vám môže
poskytnúť pomoc v každodenných situáciách. Poskytne vám
prístup k informáciám o vašom vozidle alebo úplný popis ovlá‑
dacích funkcií, ukáže vám, čo znamenajú jednotlivé varovné kontrolky a pod. Paul
vás tiež môže upozorniť na dôležité dátumy vo vašom diári. Nielenže už nikdy
nezabudnete na schôdzku, váš asistent vám ešte aj poradí, ako sa na ňu dostať.

PRIEHRA KA PHONE BO
Táto praktická priehradka na telefón, ktorá sa nachádza pred
radiacou pákou, zosilňuje signál pre vaše mobilné zariadenie.
Súčasne bezdrôtovo dobíja váš telefón počas jazdy.

MULTIME IA COMMAN
Táto aplikácia umožňuje cez WiFi ovládať
infotainment vo vozidle z vášho tabletu
alebo smartfónu z ktoréhokoľvek sedadla.
Je dostupná výhradne s navigačným
systémom Columbus.
* Platí pre EÚ a ďalšie vybrané krajiny. Viac informácií vám
poskytne najbližší autorizovaný partner ŠKODA.

USB VSTUPY A R IAK NA MULTIME IÁLNE ARIA ENIA
Na zadnej strane Jumbo Boxu nájdete dva USB vstupy na nabíjanie
mobilných telefónov a 230 V zásuvku. USB vstupy na prenos údajov je
možné nájsť v Jumbo Boxe a tiež na stredovej konzole. Multimediálny
držiak umožňuje bezpečné upevnenie externých zariadení do opierky
hlavy na prednom sedadle alebo lakťovej opierky na zadnom sedadle.

SOUN SYST M CANTON
Doprajte si absolútnu čistotu zvuku, či už
ide o hudbu alebo hovorené slovo, so Sound
systémom Canton s dvanástimi reproduktormi
vrátane centrálneho reproduktora a subwoofera
v batožinovom priestore.

Conne tivit
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SMARTLINK
So systémom SmartLink+ (balík ŠKODA
Connectivity podporujúci MirrorLink®,
Apple CarPlay a Android Auto) umožňuje
infotainment systém vozidla vodičovi
bezpečne používať telefón aj počas
šoférovania. A navyše sú všetky inštalované
aplikácie, ktoré disponujú certifikátom
pre bezpečné používanie vo vozidlách,
kompatibilné so systémami MirrorLink®,
Apple CarPlay alebo Android Auto. Systém
SmartLink+ obsahuje aj funkciu SmartGate.
Táto funkcia vám umožňuje pripojiť smartfón
k vozidlu prostredníctvom kábla a zobraziť
zaujímavé údaje o jazde, napríklad o spotrebe
paliva a dynamike jazdy či servisné informácie.
(Podmienky používania a informácie
o kompatibilite s funkciou SmartLink+ nájdete
na našej webovej stránke.)

SIMPLY
CLEVER
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ODKLADACÍ
PRIESTOR

R IAKY NA NÁPO E
Držiak na nápoje v lakťovej
opierke ocenia pasažieri
na zadných sedadlách.

VRECKÁ
Odkladacie vrecká na vnútorných stranách operadiel
predných sedadiel môžu slúžiť na odkladanie drobných
predmetov, ako sú mobilný telefón, kľúče, diáre a pod.

O KLA ACIA PRIEHRA KA
Odkladaciu priehradku
v prístrojovej doske na strane
spolujazdca možno takisto chladiť
pri zapnutej klimatizácii.

SKRYTÝ O KLA AC PRIESTOR
Skrytý odkladací priestor
s výklopným vekom na rôzne drobné
predmety možno nájsť pod sedadlom
spolujazdca.

R IAK NA A U
Držiak na 1,5‑litrovú fľašu
nájdete v priestrannej
odkladacej priehradke
predných dverí.

ÚLO NÁ PRIEHRA KA
Reflexnú vestu možno odložiť
v odkladacej priehradke
predných dverí tak, aby bola
vždy poruke.

C ever

UMBO BO
Priestranná odkladacia priehradka Jumbo Box je ukrytá v prednej
lakťovej opierke. Môžete tu bezpečne odložiť svoju elektroniku, alebo
schránku nechať chladiť, aby vaše občerstvenie ostalo čerstvé. Dvojitý
držiak na nápoje nájdete v strednom paneli.

Simp

Simp

C ever

Na všetko sa nájde miesto, dokonca aj vo vašom vozidle.
Nový SUPERB je vybavený množstvom odkladacích
priehradiek, vreciek a držiakov, takže váš elegantný
interiér ostane vždy uprataný a vaše predmety budú
v bezpečí pred stratou, poškodením alebo rozliatím.
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UNIVER ÁLNY OBAL
UNIBA
Odnímateľný vak Unibag,
navrhnutý na transport
lyží alebo snowboardov,
možno umiestniť
do otvoru medzi
batožinovým priestorom
a zadnými sedadlami.

Simp

PO LO KA PO NOHY
Podložka na vaše nohy.
Táto tvarovaná opierka nôh
pre pasažierov v zadu sa
upevňuje na látkové koberce
a vďaka nej sú dlhé cesty
ešte pohodlnejšie.

C ever

PRIEHRA KA S Á NIKOM
Vo vnútri obidvoch predných
dverí nájdete jedinečné
odkladacie schránky s dvojicou
originálnych dáždnikov
SUPERB. Schránky sú
navrhnuté tak, aby voda
odtekala z vozidla a interiér tak
ostal suchý.
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ELEKTRICKY OVLÁ AN PIATE VERE
Elektricky ovládané 5. dvere sa otvárajú a uzatvárajú au‑
tomaticky bez toho, aby ste sa ich museli dotknúť – to je
obzvlášť praktické v zlom počasí. Úroveň otvorenia dverí
môžete upraviť podľa potreby.

SIE OVÝ PRO RAM
Sieťový program zvyšuje
flexibilitu batožinového priestoru
a zároveň zabezpečuje predmety
proti pohybu. Pozostáva
z jednej horizontálnej a z dvoch
vertikálnych sietí. Ďalšiu
sieť môžete pridať pod plató
batožinového priestoru.

S kapacitou 625 (660 Combi) litrov, ktorú možno zvýšiť na
1 760 (1 950 Combi) litrov sklopením operadiel zadných
sedadiel, je nový SUPERB na špičke priestrannosti vo svojej
triede. Zv čšenie priestoru však neznamená nič bez zvýšenia
praktickosti. Preto sme pridali riešenia Simply Clever, v aka
ktorým je manipulácia s batožinou ešte ahšia.

Simp

C ever

VRECKOVÁ BATERKA
Praktické odnímateľné
LED svietidlo nájdete na
ľavej strane batožinového
priestoru. Dobíja sa
automaticky pri zapnutom
motore.

VIRTUÁLNY PE ÁL
Chcete do batožinového priestoru uložiť svoju batožinu, ale práve nemáte voľné ruky?
Stačí, ak vysuniete svoju nohu pod spodnú časť vozidla, a dvere batožinového priestoru sa
samy ot voria. Vir tuálny „pedál“ umožňuje bezkontaktný prístup a je dostupný exkluzívne
s elektricky ovládanými 5. dverami a so systémom KESSY (Keyless Entry, Start and exit
System – bezkľúčový vstup, štart a výstup).

OPLNKY V BATO INOVOM PRIESTORE
Aby ste zabránili neželanému pohybu batožiny
počas jazdy, táto dvojica plastov ých dielcov
so suchým zipsom je pre vás ideálna. Dielce
možno odložiť do priehradok za oblúkom
zadného kolesa vtedy, keď ich nepoužívate.

SKLOPN
A N
ARIA ENIE
Ťažné zariadenie má sklopnú hlavicu, ktorá sa
ovláda pákou v batožinovom priestore. Vďaka
inovatívnosti už nemusíte ťažnú tyč po použití
demontovať a nenaruší tak štýlový vzhľad
vášho vozidla.

C ever

HÁ IKY
Sklopné háčiky umiestnené
po bokoch batožinového
priestoru umožňujú
jednoduchšie a bezpečnejšie
prepravovať nákup.

Simp

BATOŽINOVÝ
PRIESTOR
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AUTOMATICK ROLO BATO INOV HO PRIESTORA
Automatické rolo batožinového priestoru sa automaticky zasúva do
stredovej polohy po tom, čo sú 5. dvere elektricky otvorené, takže
prístup k batožine je maximálne pohodlný.

VRECKO
Praktické vrecko pod roletovým krytom môže slúžiť
ako bezpečné miesto na uloženie položiek, ktoré
chcete v batožinovom priestore prepravovať oddelene
od ostatných predmetov.

C ever

OB EM
Parametre batožinového priestoru sú naozaj výnimočné.
Verzia kombi (na fotografii) ponúka 660 litrov a objem sa
zvyšuje až na 1 950 litrov, keď sa sklopia operadlá zadných
sedadiel. Typ Liftback na vás tiež urobí dojem, má objem
625/1 760 litrov.

Simp

Simp

C ever

ME IPO LAHA
Dvojitá podlaha batožinového priestoru verzie kombi, ktorá je na
úrovni nakladacej hrany, umožňuje ľahšiu manipuláciu s batožinou.
Okrem toho tiež poskytuje diskrétny skladovací priestor.

KOMFORT
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POHODLIE
V HLAVNEJ ÚLOHE
SUPERB vás bude za pomoci mnohých
d myselných prvkov rozmaznávať dokonalým
pohodlím nielen pri oddychu po dlhej ceste,
ale aj pri zábave za jazdy.

LE OSVETLENIE NÁSTUPNÝCH BO OV
Osvetlenie Boarding Spots je navrhnuté tak,
aby osvetlilo plochu na nastupovanie. Je
umiestnené na vonkajších spätných zrkadlách
a na spodnej časti predných a zadných dverí.
Môžete sa tak vyhnúť napríklad kalužiam
v tme.

NE ÁVISL KÚRENIE
Prídavný systém
nezávislého kúrenia, ktorý
vyhrieva interiér spolu
s motorom a umožňuje
prúdenie čerstvého
vzduchu do interiéru, je
možné ovládať diaľkovým
ovládačom zo vzdialenosti
niekoľkých stoviek metrov.

SPAC PAKET
Vozidlá v koženom
prevedení alebo
s čalúnením Alcantara®
môžu byť vybavené
aj paketom na spanie.
Súčasťou paketu sú
variabilné opierky hlavy
na bočných zadných
sedadlách na pohodlné
opretie hlavy počas
spánku a dve prikrývky.

TRO
NOVÁ KLIMATI ÁCIA CLIMATRONIC
S trojzónovou klimatizáciou Climatronic
môžete nastaviť odlišné teploty pre vodiča,
spolujazdca a pre pasažierov vzadu. Je
vybavené senzorom vlhkosti, ktorý zabraňuje
zahmlievaniu čelného skla.

VYHRIEVANÝ VOLANT
Multifunkčný kožený
volant disponuje funkciou
vyhrievania, ktoré je
možné ovládať pomocou
infotainment systému.

UNKCIA PAM TE A MASÁ E
Elektronicky nastaviteľné sedadlo vodiča so vstavanou
pamäťou môže uložiť tri rozdielne pozície sedadla a vonkajších
spätných zrkadiel.

Kom ort

Kom ort

MO NOSTI PRISP SOBENIA
Infotainment systém ponúka široké
možnosti prispôsobenia, ktoré umožňujú
jednotlivým vodičom nastaviť si vozidlo
podľa vlastných preferencií. Napríklad
nastaviť vlastný profil jazdy, elektricky
nastaviteľné predné sedadlá, klimatizáciu
Climatronic, rádio a navigačný systém.
K prispôsobenému vozidlu sa dodávajú
tri kľúče. Ak je vo vašej rodine viacero
vodičov, každý z nich tak môže používať
vlastný kľúč.

BEZPEČNOSŤ
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Nový SUPERB prináša celý rad
asistenčných systémov, ktoré sú tu
k vašim službám, a ktoré ponúkajú
bezkonkurenčné pohodlie a bezpečnosť aj
v nepredvídate ných situáciách.

A APT VNY TEMPOMAT
Adaptívny tempomat, okrem
základnej funkcie tempomatu,
udržuje bezpečnú vzdialenosť
od vozidla pred vami. Využíva
radarový snímač, ktorý je
umiestnené v prednej maske.
Rovnako ako Front Assist, je
navrhnutý na monitorovanie
vzdialenosti od vozidla pred
vami a automaticky vozidlo
spomalí alebo zabrzdí.
V prípade hroziacej kolízie
sa spustí ochranný systém
Crew Protect Assist,
ktorý zmierňuje možné
dôsledky varovaním vodiča
a spolujazdca. Núdzový
systém Emergency Assist sa
aktivuje súbežne s adaptívnym
tempomatom a systémom
Lane Assist a znižuje tak riziko
nehody v prípade náhleho
zdravotného kolapsu vodiča.

ASSISTEN RO PO NANIA
ÚNAVY RIVER ALERT
Výstražný systém Driver
Alert vyhodnocuje údaje
zo snímačov posilňovača
riadenia, aby tak zistil, či nie
je vodič unavený. V takých
prípadoch sa na displeji Maxi
DOT objaví varovanie, aby si
vodič dal pauzu.

Be pe nosť

SYST M LANE ASSIST
Ďalší asistenčný systém, ktorý
v yužíva multifunkčnú kameru
umies tnenú vo vnútornom
spätnom zrkadle je Lane
Assist, vďaka ktorému sa
vozidlo drží v jazdnom pruhu.

INTELI ENTNÝ ASISTENT SVETIEL
SMART LI HT ASSIST
Teraz môžete diaľkové svetlomety používať po dlhšiu
dobu bez toho, aby ste iných vodičov oslepovali. Smart
Light Assistant totiž dokáže diaľkové svetlomety nielen
prepínať, ale aj odcloniť. Systém získava informácie
prostredníctvom multifunkčnej kamery umiestnenej
vo vnútornom spätnom zrkadle.

ASISTENT CESTOVANIA TRAVEL ASSIST
Funkcia Travel Assist, využíva spoluprácu
medzi multifunkčnou kamerou a navigačným
systémom (Amundsen alebo Columbus) na
rozpoznávanie a zobrazovanie niektorých
dopravných značiek, na Maxi DOT
a navigačných displejoch.

ASISTENT V OPRAVNE
ÁPCHE
TRA IC AM ASSIST
Traffic Jam Assist je komfortná funkcia
navrhnutá na uľahčenie riadenia vozidla
vybaveného DSG, v dopravnej zápche. Ovládaním
motora, bŕzd a riadenia, tento systém vozidlo
posunie, zabrzdí, otočí a okopíruje pohyb
okolitých vozidiel (pri rýchlostiach do 60 km/h).

* Prípadne na digitálnom prístrojovom paneli.

Be pe nosť

ASISTENČNÉ
SYSTÉMY
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A NÁ KAMERA
Užite si jednoduchšie
parkovanie vďaka zadnej
kamere, ktorou je vaše
auto vybavené. Nachádza
sa na rukoväti piatych
dverí. Tá monitoruje
priestor za vozidlom
a označuje jazdné línie,
na základe šírky vozidla.

ASISTENT MAN VROVANIA
Pomocou senzorov parkovacieho asistenta
zabezpečuje tento systém ochranu pred
prekážkami v jazdnej vzdialenosti vozidla (pri
rýchlosti do 10 km/h), a to pri cúvaní aj pri jazde
dopredu. Ak systém zaznamená prekážku, dokáže
v závislosti od vzdialenosti prekážky a rýchlosti
vozidla aktivovať núdzové brzdy.

ETEKCIA M TVEHO UHLA BLIN SPOT ETECT
Systém detekcie mŕtveho uhla Blind Spot, využíva
radarové senzory v zadnom nárazníku pre sledovanie
mŕtvych uhlov v priestore za a vedľa vozidla. V závislosti
od vzdialenosti a rýchlosti okoloidúcich vozidiel systém
rozhoduje o varovaní vodiča.

A NÝ VÝSTRA NÝ SYST M REAR TRA IC ALERT
Systém Rear Traffic Alert, ktorý využíva rovnaké radarové
senzory, vám pomôže bezpečne vycúvať z parkovacieho
miesta, z ktorého máte zlú viditeľnosť. Systém je
dokonca schopný automaticky zabrzdiť v prípade, ak zistí
bezprostredné nebezpečenstvo.

Be pe nosť

Be pe nosť

PARKOVAC ASISTENT
PARK ASSIST
Minimalizujte
ťažkosti pri parkovaní
v stiesnených
priestoroch
so systémom Parking
Assist. Tento systém
automaticky vyberie
vhodné parkovacie
miesto v rade
pozdĺžne alebo kolmo
zaparkovaných vozidiel.
Pri pozdĺžnom parkovaní
potrebujete priestor
len o 60 cm dlhší, než
je dĺžka samotného
automobilu.

49

48

AIRBAGY
j ke neodporúčame ponechať nič na náhodu,
na nový SUPERB sa m žete určite spo ahnúť.
potenciálne nebezpečných situáciách, ke vodič
nem že aktívne ovplyvniť výsledok, prvky pasívnej
bezpečnosti vozidla nastúpia do akcie. ko napríklad
airbagy. ozidlo je vybavené až deviatimi airbagmi.

AIRBA VO I A A SPOLU A CA
Airbag vodiča je umiestnený vo volante, airbag pasažiera je
umiestnený v prístrojovom paneli. Ak je to potrebné, tento
airbag možno deaktivovať, napríklad v prípade detskej
sedačky na prednom sedadle.

KOLENNÝ AIRBA
Kolenný airbag umiestnený pod
stĺpikom riadenia, chráni vodičove
kolená a holenné kosti.

HLAVOV AIRBA Y
V prípade aktivácie vytvoria
hlavové airbagy stenu, ktorá
ochráni pasažierov vpredu
a vzadu pred zranením hlavy.

BO N AIRBA Y VPRE U A V A U
Tieto štyri airbagy chránia panvu
a hrudník vodiča a ostatných
cestujúcich v prípade bočného nárazu.

Be pe nosť

Be pe nosť

ELEKTRICKÁ ETSKÁ POISTKA
Cesta bude pre vaše deti bezpečnejšia vďaka
elektrickej detskej poistke, ktorá im zabráni
otvoriť zadné okná a dvere. Jej ovládanie je
umiestnené vo dverách vodiča.

VÝKON
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k vás dizajn vozidla SUPERB nalákal zvonku, bližší poh ad pod kapotu
vám zrýchli pulz. Nová generácia motorov poskytuje vysoký výkon
a jazdný komfort, ako aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
Z radu motorov, z ktorých si m žete vybrať, bude jeden určite ten správny.

on

A APT VNY PO VO OK
Užite si vysoký výkon vášho vozidla v maximálnom komforte a bezpečnosti. Adaptívny podvozok (DCC –
Dynamic Chassis Control) neustále vyhodnocuje a reaguje na viacero jazdných situácií (brzdenie, akcelerácia,
zatáčanie) a podľa nich adaptívne nastavuje tlmiče a jazdnú charakteristiku. Na displeji infotanmentu máte
možnosť nastaviť tri jazdné módy – Normal, Comfort alebo Sport (voliteľne) v závislosti od vašich požiadaviek.

PREVO OVKA S
V závislosti od
motorizácie možno
vozidlo vybaviť
automatickou
6‑rýchlostnou
prevodovkou alebo
7‑rýchlostnou
prevodovkou
DSG (Direct Shift
Gearbox). Perfektné
a odporúčané
spojenie predstavuje
6‑rýchlostná
prevodovka a pohon
všetkých 4 kolies.

MOTORY
Na vrchole ponuky je 2‑litrový zážihový motor, ktorý
dosahuje očarujúci výkon 206 kW s pohonom všetkých
4 kolies. Rad motorov zahŕňa 110 kW zážihový motor
s ACT systémom (Active Cylinder Management
Technology), ktorý odpája 2 valce, ak nie sú potrebné, čo
výrazne znižuje spotrebu paliva. Najvýkonnejšia verzia
vznetového motora ponúka výkon 140 kW. Napríklad
liftback verzia v kombinácii s manuálnou prevodovkou
a s pohonom predných kolies dosahuje kombinovanú
spotrebu motorovej nafty len 4,1 l/100 km.

V

V

on

MOTORY
A PRE VODOVKY

LAURIN &
KLEMENT
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LAURIN &
KLEMENT

O NA ENIE
Pôvodné označenie Laurin & Klement
na oboch predných blatníkoch
nám pripomína zakladateľov našej
spoločnosti, ktorá vznikla v Mladej
Boleslavi pred viac než storočím.

erzia aurin Klement predstavuje perfektnú kombináciu vysokej
triedy a vysokej technol gie. e stelesnením krásy, originality,
bezpečnosti a maximálneho komfortu. Zo všetkého stačí jediný príklad
– adaptívny podvozok, ktorý upravuje pri navosť vozidla pod a stavu
vozovky a jazdného štýlu tak, aby bola jazda maximálne plynulá.

Laurin

K ement

KRYTY PE ÁLOV
Jedinečný vzhľad vozidla
podčiarkujú štýlové kryty pedálov
s hliníkovou optikou.

I A N INTERI RU
Exkluzívny interiér sa dodáva
v elegantnej hnedej koži Native
Browne alebo v béžovej koži Stone
Beige, voliteľne s perforovanou kožou
a s dekorom Piano Black. Predné
sedadlá sú elektricky nastaviteľné
a vyhrievané. Sedadlo vodiča je
vybavené pamäťovou funkciou.

O OBN LI TY
Model Laurin & Klement sa
vyznačuje chrómovanými
lištami na bočných
dverách.

61
LO O
Logo Laurin & Klement
vyrazené do operadiel
kožených sedadiel predstavuje
ďalšiu známku exkluzívnosti.

PRAHOV LI TY
Prahové lišty nájdete
vpredu i vzadu. Predné
majú originálny nápis
Laurin & Klement.

K ement

ISKY TRINITY
Atraktivitu zhotovenia
Laurin & Klement možno
ešte zvýšiť 19" zliatinovými
diskmi kolies Phoenix
v antracitovom dizajne.

Laurin

KOM ORT
Multifunkčný kožený volant
s chrómovanými prvkami vám
umožní jednoducho ovládať rádio
aj telefón. Elektricky nastaviteľné
predné sedadlá sú vybavené
funkciou pamäte. Štandardná
výbava obsahuje aj infotainment
systém Bolero so SmartLink+,
Sound systém Canton, ambientné
osvetlenie interiéru a mnoho
ďalších prvkov.

SPORTLINE
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SPORTLINE

I A N INTERI RU
Interiér vhodne doplňuje dekór s imitáciou karbónu a logom
SportLine. Dokonalý komfort aj pri dynamickej jazde
zabezpečujú športové sedadlá Alcantara so strieborným
prešitím.

KOD SUPERB Sportline dedí dizajnovú líniu SUPERBu a dopĺňa
ju o dynamické detaily. ozidlo je vybavené športovým podvozkom.
portového ducha podčiarkujú detaily, ako sú prvky v lesklej čiernej
farbe, zvýraznené koncovky výfukov, alebo plaketa Sport ine na predných
blatníkoch.
ISKY ENITH
Súčasťou
štandardnej výbavy
sú 18" čierne disky
z ľahkej zliatiny
Zenith.

IN OTAINMENT
Infot ainment ver zie SportLine môže byť vybavený
doplnkovými funkciami, ktoré okrem iného ukazujú
teplotu oleja alebo chladiacej kvapaliny. Ponúka tiež
funkciu LapTimer, ktorá umocňuje pocit zážitku
zo športovej jazdy.

VOLANT
Trojramenný multifunkčný volant v športovom
dizajne, ktorý umožňuje ovládanie rádia
a telefónu, je zhotovený z čiernej perforovanej
kože so strieborným prešívaním. Kombinovaný
prístrojový panel zahŕňa atraktívny farebný displej
Maxi DOT.

PLAKETA
Plakety SportLine sú
umiestnené po oboch
stranách predných
blatníkov.

PRAHOV LI TY
Originálny výraz tohto vozidla
dotvárajú jeho mimoriadne
praktické detaily ladené
v športovom dizajne, ako sú
napríklad prahové lišty dverí.

ISKY SUPERNOVA
Vozidlo je možné
vybaviť aj 19" čiernymi
diskami z ľahkej zliatiny
Supernova.

SportLine

SportLine

ISKY VE A
19" disky Vega
z ľahkej zliatiny
v antracitovej farbe
sú voliteľné v rámci
doplnkovej výbavy.

PRISPÔSOBITEĽNOSŤ
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tandardná výbava zhotovenia ctive pozostáva z vonkajších sp tných zrkadiel
a k učiek dverí vo farbe karosérie, t novaných skiel, zo zadných ED svetlometov,
z centrálneho uzamykania s dia kovým ovládaním, elektricky ovládaných predných
a zadných okien, rádio BO ERO s 8 dotykovým displejom, parkovacích senzorov
vzadu, dvojz novej klimatizácie Climatronic, daž ového senzora, displeja Maxi DOT,
umbo boxu s nastavite nou lakťovou opierkou a i.

AMBITION

Prisp sobite nosť

INTERI R ACTIVE
V IERNOM PREVE EN
Interiér Active čierny, dekor sivá
Metallic, látkové čalúnenie.

INTERI R ACTIVE V IERNOM PREVE EN
Interiér Active čierny, dekor sivá Metallic,
látkové čalúnenie.

tandardná výbava zhotovenia mbition pozostáva z chr movaných rámov bočných
okien, z ozdobných prahov dverí, podsvietenia priestoru na nohy vpredu a vnútorných
k učiek dverí, navigačný systém MUNDSEN, parkovacia kamera, asistent kontroly
jazdy v jazdnom pruhu, kontrola m tveho uhlu, parkovacích senzorov vpredu a vzadu,
bixen nových svetlometov s funkciou
S ( daptive rontlight System – systém
adaptívneho svietenia), z digitálnych hodín na zadnej stene umbo boxu a i.

INTERI R AMBITION
V IERNOM PREVE EN
Interiér Ambition čierny, dekor Light
Brushed, látkové čalúnenie.

INTERI R AMBITION V IERNOM PREVE EN
Interiér Ambition čierny, dekor Light Brushed,
látkové čalúnenie.

Prisp sobite nosť

ACTIVE
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tandardná výbava zhotovenia Style pozostáva z poťahu sedadiel
C NT R , elektricky otváraných piatych dverí s virtuálnym pedálom,
navigačného systému Columbus, ozdobných prahov predných a zadných dverí,
adaptívnehu tempomatu s obmedzovačom, farebného displeja palubného
počítača Maxi DOT, z elektricky nastavite ného sedadla vodiča s pam ťou a i.

INTERI R STYLE V IERNOM PREVE EN
Interiér Style čierny, dekor Dark Brushed, kožené čalúnenie.

INTERI R STYLE
V IERNOM PREVE EN
Interiér Style čierny, dekor
Dark Brushed,
čalúnenie Alcantara.

INTERI R STYLE
V B OVOM PREVE EN
Interiér Style béžový,
dekor Beige Brushed,
čalúnenie z perforovanej
kože.

INTERI R STYLE
V IERNOM PREVE EN
Interiér Style čierny, dekor
Dark Brushed, čalúnenie
z perforovanej kože.

INTERI R STYLE
V B OVOM PREVE EN
Interiér Style béžový,
dekor Beige Brushed
textilné čalúnenie.

Prisp sobite nosť

Prisp sobite nosť

STYLE
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tandardná výbava zhotovenia aurin Klement pozostáva z kožených sedadiel
s ventiláciou, t novaných skiel SunSet, adaptívny podvozok DCC (Dynamic Chassis
Control), priestorového osvetlenia interiéru, elektricky nastavite ných sedadiel vodiča
a spolujazdca, vyhrievaných predných sedadiel, so Sound systémom Canton a i.

INTERI R L K V B OVOM
PREVE EN
Interiér L&K béžový, dekor
Piano Black, kožené
čalúnenie.

Prisp sobite nosť

INTERI R L K V HNE OM
PREVE EN
Interiér L&K hnedý, dekor
Piano Black,
kožené čalúnenie.

INTERI R L K V B OVOM PREVE EN
Interiér L&K béžový, dekor Piano Black, čalúnenie z perforovanej kože.

INTERI R L K V IERNOM
PREVE EN
Interiér L&K hnedý, dekor
Piano Black,
čalúnenie z perforovanej kože.

INTERI R L K
V IERNOM PREVE EN
Dekor Piano Black
čalúnenie z perforovanej
kože voliteľný čierny strop

Prisp sobite nosť

LAURIN &
KLEMENT

Prisp sobite nosť

Čierna koža – Ambition*, Style

Prisp sobite nosť

Čierna koža Alcantara – Ambition*, Style*

Perforovaná béžová koža L&K, Style*, Ambition*

Čierna perforovaná koža – Ambition*, Style* a L&K

Čierna látka – Ambition

Bežová koža Ambition*, Style*

Béžová koža Alcantara – Style*

Čierna látka – Active

* Voliteľná výbava.

ČALÚNENIE

Prírodná hnedá perforovaná koža – L&K
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MO RÁ LAVA METAL

A

A

MO RÁ ENER Y UNI

SIVÁ BUSINESS METAL

STRIEBORNÁ BRILLIANT METAL A

UART METAL

A

IERNA MA IC
S PERLE OVÝM E EKTOM

SIVÁ

OVÁ CAPPUCCINO METAL A

HNE Á MA NETIC METAL

B

A

Prisp sobite nosť
A

METAL

ELENÁ EMERAL

A

A

ERVENÁ VELVET METAL

BIELA MOON METAL

BIELA CAN Y UNI

Prisp sobite nosť

FARBY
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Disky 19" TRINITY

Disky z ľahkej zliatiny 19" TRINITY
v antracitovom zhotovení

Disky z ľahkej zliatiny 19" TRINITY

Disky z ľahkej zliatiny 19" TRINITY
v čiernom lesklom zhotovení

Disky z ľahkej zliatiny 19" ACAMAR
v antracitovom zhotovení

Disky z ľahkej zliatiny 18" PEGASUS

Disky z ľahkej zliatiny 18" PEGASUS
v antracitovom zhotovení

Disky z ľahkej zliatiny 18" MODUS

Disky z ľahkej zliatiny 18" ZENITH

Disky z ľahkej zliatiny 17" HELIOS

Disky z ľahkej zliatiny 17" STRATOS

Disky z ľahkej zliatiny 16" ORION

Oceľové disky s krytmi 17" DRAKON

Oceľové disky s krytmi 16" HERMES

Prisp sobite nosť

Prisp sobite nosť

KOLESÁ

PRÍSLUŠENSTVO
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áš nový SUPERB bude s vami zdie ať a vyznávať váš životný štýl.
aka premyslenej ponuke KOD Originálne príslušenstvo si m žete
svoje vozidlo prisp sobiť vašim potrebám a predstavám.

SMART HOL ER –
VE IAK NA ATY
Praktický vešiak na
oblečenie, napríklad
na vaše sako, sa
dá jednoducho
pripevniť k opierke
hlavy predného
sedadla.

Pr s u enstvo

SMART HOL ER – HÁ IK
Kabelky a batohy nemusia zaberať
miesto na zadných sedadlách.
Zaveste ich na smart holder, ktorý
sa upevňuje na opierky hlavy
predných sedadiel.

K
V OBLO EN
VER
Kôš je možné
vložiť do úložného
priestoru
v predných
a zadných
dverách. Po
naplnení ho
jednoducho
vyberiete
a vysypete.

SPO LER NA PIATYCH
VERÁCH
Osobitosť, ktorá sa
snúbi s funkčnosťou.
Nižší koeficient odporu
vzduchu pri verzii
liftback zabezpečuje
aj spojler na piatych
dverách.

KRYTY PE ÁLOV
Štýlové kryty pedálov
z nehrdzavejúcej ocele sú
nielen dizajnovým prvkom,
ale zároveň zvyšujú váš pocit
komfortu.

PO PERA AVE
NOHY – HLIN KOVÝ
V H A
Interiér je možné doplniť
štýlovou podperou
ľavej nohy. Za volantom
sa tak budete cítiť
ešte bezpečnejšie
a sebaistejšie.

OCHRANN PRAHOV LI TY
Prahové lišty bočných dverí s pods‑
vietením a nápisom SUPERB sú
originálnym prvkom s estetickou
i praktickou funkciou.

Pr s u enstvo

EŠTE VIAC
SUPERB

SMART HOL ER
– MULTIM IÁ
Multimediálny držiak,
ktorý možno upevniť
na opierku hlavy
predného sedadla
zaručene ocenia
pasažieri na zadných
sedadlách. Je
nevyhnutné
skombinovať ho
s násadcom na
opierku hlavy.
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SIE OVÝ PRO RAM
Sieťový program je veľmi
praktické príslušenstvo,
ktoré spoľahlivo zabráni
v neželanom pohybe
batožiny a iných predmetov
v batožinovom priestore.

NOSI NA BICYKLE
Uzamykateľný nosič na bicykle
s hliníkovým profilom môžete
bezpečne pripojiť na základný
strešný nosič.

ELIACE MRE E
Batožinová mreža umožňuje
oddeliť batožinový priestor
od kabíny, ako aj rozdeliť
priestor na dve samostatné
oblasti.

STRE NÝ NOSI NA LY E
A SNO BOAR Y
Uzamykateľný nosič na lyže
a snowboardy s hliníkovým
profilom poskytuje dostatok
priestoru na štyri páry lyží alebo
dva snowboardy.

PLASTOVÁ VAŇA
O BATO INOV HO
PRIESTORU
Ak často prepravujete
predmety, ktoré by mohli
znečistiť batožinový priestor,
plastová vaňa s vyvýšenými
hranami predstavuje
perfektné riešenie. Možno ju
jednoducho vybrať a umyť.

UMOVÝ KOBEREC
Bez ohľadu na
to, čo prevážate
v batožinovom
priestore, čalúnenie
ostane vždy čisté vďaka
gumovému kobercu.

Pr s u enstvo

Pr s u enstvo

STRE NÝ BO NA LY E
A SNO BOAR Y
Uzamykateľný strešný box s kapacitou
až piatich párov lyží alebo štyroch
snoubordov je dostupný v čiernej,
bielej alebo v striebornej úprave.
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KOLESÁ

Disky z ľahkej zliatiny 19" TRINITY

19" antracitové metalizované disky z ľahkej
zliatiny VEGA, matné

Kolesá auta sú ako topánky. Bez oh adu na to, či sú topánky
vášho vozidla KOD štýlové, športovo ladené alebo čisto
funkčné, náš paket WHEE C RE ST E ponúka pestrú
paletu doplnkov, v aka ktorým budú kolesá vášho vozidla ešte
príťažlivejšie a úplne jedinečné

EKORAT VNE KRYTY VENTILOV
S ozdobnými krytmi ventilov pneumatík bude
vaše vozidlo vyzerať štýlovo do posledného
detailu.

Pr s u enstvo

18" lesklé čierne disky z ľahkej zliatiny
CASSIOPEIA, matné

Disky z ľahkej zliatiny 18" PEGASUS
v antracitovom zhotovení

KRYTY SKRUTIEK
V našej ponuke nájdete
aj dekoratívne kryty na
štandardné aj bezpečnostné
skrutky kolies.

OBALY NA KOMPLETN
KOLESÁ
Táto sada vysokokvalitných
polyesterových obalov
na kolesá vám umožní
jednoduchú manipuláciu
a prenos.

Disky z ľahkej zliatiny 19" SIRIUS

Pr s u enstvo

19" antracitové metalizované disky z ľahkej
zliatiny SUPERNOVA, matné

WHEEL CARE & STYLE PAKET
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PRODUKTY
ŠKODA CARE

KO A ÁRUKA MOBILITY
Niekedy sa na ceste vyskytnú neočakávané okolnosti.
Je možné, že v prípade nepredvídanej poruchy budete
potrebovať s vaším vozidlom pomôcť. ŠKODA Záruka
mobility vám dáva istotu, že do svojho cieľa dorazíte aj
v prípade poruchy svojho vozidla.
Pri poruche môžete privolať našu cestnú asistenčnú
službu ŠKODA Assistance, ktorá vám poskytne to
najlepšie poradenstvo a profesionálnu pomoc. Je
k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
KOD
ssistance poskytuje nasledujúce služby*
Pomoc cez telefón.
Pomoc pri poruche priamo na mieste.
Odťahovú službu k najbližšiemu servisnému
partnerovi ŠKODA vrátane prepravy cestujúcich; ak
nie je možné poruchu odstrániť na mieste, prednostnú
opravu u servisného partnera ŠKODA.
Ak nie je možné opraviť vozidlo v deň poruchy,
servisný partner ŠKODA alebo ŠKODA
Assistance vám ponúkne nasledujúce možnosti:
a) náhradné vozidlo na max. 3 pracovné dni
b) ubytovanie pre posádku na 1 noc
c) alternatívnu prepravu (vlak alebo autobus, alebo
taxi v rámci mesta)

Ke že KOD chce stáť po vašom boku ešte ve a rokov potom, ako si
vozidlo kúpite, a pomáhať vám vo všetkých situáciách, ktoré sa m žu
počas životnosti automobilu vyskytnúť, vytvorili sme pre vás produkty
KOD Care. Produkty KOD Care vás udržia v pohybe, poskytnú
vám maximálny komfort, bezpečnosť a kvalitu za dobrú cenu.

















BAL KY KO A SERVIS A Ú R BA
Balíky ŠKODA Servis a údržba sú navrhnuté špeciálne pre
zákazníkov, ktorí chcú udržiavať svoje vozidlo vo výbornej
kondícii a bez najmenšej chybičky presne ako v deň, keď si
ho kúpili. Je to výborný spôsob ako zabezpečiť, aby vaša
ŠKODA bežala hladko a bezpečne, ale zároveň vám pomôže
investovať do jeho budúcej hodnoty a ochráni vás pred
neočakávanými nákladmi a infláciou. Balíky ŠKODA Servis
a údržba používajú iba originálne schválené náhradné diely
ŠKODA a služby školených technikov ŠKODA, a tak máte
istotu, že vaše vozidlo je v rukách profesionálov.

KO A POISTENIE
Nikto nepozná vašu ŠKODU tak ako tí, ktorí ju vyrobili,
a práve preto vždy vieme pre vás a vaše vozidlo ponúknuť
to najlepšie krytie. ŠKODA Poistenie je členom skupiny
značkových produktov ŠKODA AUTO. Ide o komplexné
poistenie vozidla, ktoré poskytuje svojim klientom ešte
väčší komfort v prípade neočakávaných udalostí.

KO A PRE
ENÁ ÁRUKA
Kľúčovými dôvodmi, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre vozidlo
ŠKODA, sú kvalita a spoľahlivosť. Tie neplatia iba pri nových vozidlách
ŠKODA, ale aj pre servis ŠKODA. Predĺžte svoje potešenie z jazdy
z dvoch na päť rokov alebo 150 000 km vďaka ŠKODA Predĺženej
záruke a chráňte sa tak pred neočakávanými nákladmi na opravy.
aše výhody so KOD Predĺženou zárukou
Neočakávajte žiadne výnimky. ŠKODA Predĺžená záruka je
podobná 2‑ročnej záruke výrobcu. Opravy sa realizujú výhrad‑
ne u servisných partnerov ŠKODA.
Máte tak istotu, že budú použité najnovšie technické informá‑
cie a postupy.
Rovnako zaručujeme, že pri opravách budú použité iba originál‑
ne diely ŠKODA.
Pri predaji vášho vozidla tak môžete očakávať vyššie ohodnotenie.









Pr s u enstvo

Pr s u enstvo

* Všetky tieto služby sú poskytované zadarmo.
Špecifický rozsah služieb na miestnom trhu
určuje dovozca.
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CHROME BAL K
Eleganciu a osobitosť
vášho vozidla je možné
zdôrazniť dekoratívnymi
akcentmi na nárazníkoch.
19" lesklé čierne disky z ľahkej zliatiny
SUPERNOVA

CHR MOVANÝ PÁS
NA PRE NOM NÁRA N KU
Chrómovaný pás na prednom nárazníku
dodáva celkovému vzhľadu vozidla viac
citu.

CHR MOVANÝ PÁS
NA A NOM NÁRA N KU
Chrómovaný pás vzadu dodáva vizuálnu
ľahkosť robustnej zadnej maske.

Pr s u enstvo

19" strieborné disky z ľahkej zliatiny
s vysokým leskom TRINITY
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2,0 TDI/110 kW
(150 k) 6° MP/7° AP

TECHNICK Ú A E – SUPERB

2,0 TDI/110 kW
(150 k) 6° MP 4x4

2,0 TDI/140 kW
(190 k) 7° AP

2,0 TDI/140 kW
(190 k) 7° AP 4x4

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY
Dĺžka/šírka/výška (mm)

4 861/1 864/1 468

4 861/1 864/1 468

4 861/1 864/1 468

4 861/1 864/1 468

Rázvor (mm)

2 841

2 841

2 841

2 841

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

1 584/1 572

1 584/1 572

1 584/1 572

1 584/1 572

Stopový priemer otáčania (m)

11,1

11,1

11,1

11,1

Objem palivovej nádrže (l)

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

625/1 760

625/1 760

625/1 760

625/1 760

Objem batožinového priestoru
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)

AL IE Ú A E
Karoséria

Po vo o

Druh

5‑miestna, 5‑dverová s 2 oddelenými časťami

Predná náprava

typu McPherson so spodnými trojuholníkovými
ramenami a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

148 – 149 v závislosti od motorizácie

Zadná náprava

viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi
ramenami, a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)

163 – 164 v závislosti od motorizácie

Brzdová sústava

kvapalinová dvojokruhová, diagonálne prepojená
s podtlakovým posilňovačom Dual Rate

Súčinite odporu vzduchu CX

0,290 – 0,305 v závislosti od motorizácie

– predné brzdy

kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením
a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– zadné brzdy

kotúčové brzdy

1 507/1 520

Riadenie

priamočinné s elektromechanickým posilňovačom

991/980

Kolesá

6,5

Pneumatiky

215/60 R 16

Vn torné ro mer
írka priestoru vpredu/vzadu (mm)
Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm)

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

1 540 – 1 713 (1 560 – 1 733)

1 620 – 1 793

1 573 – 1 746

1 655 – 1 828

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

475 – 648

532 – 705

475 – 648

532 – 705

Celková hmotnosť (kg)

2 113 (2 133)

2 250

2 146

2 285

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

750

750

750

750

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)

2 000

2 200

2 000

2 200

pohon predných kolies

4x4

pohon predných kolies

4x4

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

16

1 968/4

1 968/4

1 968/4

110 pri 3 500 – 4 000

140 pri 3 500 – 4 000

140 pri 3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)

340 pri 1 700 – 3 000

340 pri 1 700 – 3 000

400 pri 1 750 – 3 250

400 pri 1 750 – 3 250

(ML2)

1 584

POHÁŇACIA SÚSTAVA

2 031

Spojka

hydraulicky ovládaná jednokotúčová
(dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka

mechanická 6‑stupňová
(automatická 7‑stupňová DSG)

mechanická 6‑stupňová

automatická 7‑stupňová DSG

automatická 7‑stupňová DSG

980

14°

1 968/4
110 pri 3 500 – 4 000

625 l
1 126

12.2°

Zdvihový objem (cm )/počet valcov
Max. výkon (kW pri 1/min.)

3

1 468

Druh

991

MOTORY

897

2 841
4 861

(ML3)

1 123

9,0

8,3

8,0

214

234

228

Technické údaje

Mesto (Tyre paket 1B/1C)

5,1/5,2

6,2/6,3

–/5,3

–/5,9

Mimo mesta (Tyre paket 1B/1C)

3,7/3,8 (3,8/3,9)

4,4/4,4

–/4,1

–/4,7

Kombinovaná (Tyre paket 1B/1C)

4,2/4,3 (4,2/4,4)

5,0/5,1

–/4,5

–/5,1

Emisie CO2 (g/km)(Tyre paket 1B/1C)

111/113 (111/114)

132/133

–/119

–/135

Palivo

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

() Údaje pre automatickú prevodovku.
* V závislosti od výbavy vozidla.
Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú namerané podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
V tomto katalógu uvádzané hodnoty sú prepočítané podľa štandardu NEDC (New European Driving Cycle) v súlade s platnými právnymi predpismi.
Hodnoty podľa štandardu WLTP vám na vyžiadanie poskytne váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.

1 507

SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EU (l/100 km)

1 572
1 864

Technické údaje

9,2
219 (217)

1 010

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
Maximálna rýchlosť (km/h)

1 520

VÝKONY AUTOMOBILU
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2,0 TDI/110 kW
(150 k) 6° MP/7° AP

TECHNICK Ú A E – SUPERB COMBI

2,0 TDI/110 kW
(150 k) 6° MP 4x4

2,0 TDI/140 kW
(190 k) 7° AP

2,0 TDI/140 kW
(190 k) 7° AP 4x4

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY
Dĺžka/šírka/výška (mm)

4 856/1 864/1 477

4 856/1 864/1 477

4 856/1 864/1 477

4 856/1 864/1 477

Rázvor (mm)

2 841

2 841

2 841

2 841

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

1 584/1 572

1 584/1 572

1 584/1 572

1 584/1 572

Stopový priemer otáčania (m)

11,1

11,1

11,1

11,1

Objem palivovej nádrže (l)

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

66 + 16,3 SCR

660/1 950

660/1 950

660/1 950

660/1 950

Objem batožinového priestoru
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)

AL IE Ú A E
Karoséria

Po vo o

Druh

5‑miestna, 5‑dverová s 2 oddelenými časťami

Predná náprava

typu McPherson so spodnými trojuholníkovými
ramenami a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

148 – 149 v závislosti od motorizácie

Zadná náprava

viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi
ramenami, a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)

163 – 164 v závislosti od motorizácie

Brzdová sústava

kvapalinová dvojokruhová, diagonálne prepojená
s podtlakovým posilňovačom Dual Rate

Súčinite odporu vzduchu CX

0,320 – 0,338 v závislosti od motorizácie

– predné brzdy

kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením
a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– zadné brzdy

kotúčové brzdy

1 507/1 520

Riadenie

priamočinné s elektromechanickým posilňovačom

995/1001

Kolesá

6,5

Pneumatiky

215/60 R 16

Vn torné ro mer
írka priestoru vpredu/vzadu (mm)
Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm)

Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

1 562 – 1 761 (1 582 – 1 781)

1 642 – 1 841

1 595 – 1 794

1 677 – 1 876

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

475 – 674

516 – 715

475 – 674

516 – 715

Celková hmotnosť (kg)

2 161 (2 181)

2 282

2 194

2 317

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

750

750

750

750

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)

2 000

2 200

2 000

2 200

pohon predných kolies

4x4

pohon predných kolies

4x4

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný motor
s priamym vstrekovaním paliva

16

1 968/4

1 968/4

1 968/4

110 pri 3 500 – 4 000

140 pri 3 500 – 4 000

140 pri 3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)

340 pri 1 700 – 3 000

340 pri 1 700 – 3 000

400 pri 1 750 – 3 250

400 pri 1 750 – 3 250

POHÁŇACIA SÚSTAVA

2 031

Spojka

hydraulicky ovládaná jednokotúčová
(dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná jednokotúčová

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

dve súosové spojky,
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka

mechanická 6‑stupňová
(automatická 7‑stupňová DSG)

mechanická 6‑stupňová

automatická 7‑stupňová DSG

automatická 7‑stupňová DSG

995
(ML2)

1 584

14°

1 968/4
110 pri 3 500 – 4 000

660 l
1 140

12.2°

Zdvihový objem (cm )/počet valcov
Max. výkon (kW pri 1/min.)

3

1 477

Druh

1 001

MOTORY

897

(ML3)

1 118

2 841
4 856

9,2

8,4

8,1

208

224

221

Technické údaje

Mesto (Tyre paket 1B/1C)

5,1/5,2

6,3/6,4

–/5,3

–/5,9

Mimo mesta (Tyre paket 1B/1C)

3,9/3,9 (3,9/4,0)

4,5/4,5

–/4,2

–/4,8

Kombinovaná (Tyre paket 1B/1C)

4,3/4,4

5,1/5,2

–/4,6

–/5,2

Emisie CO2 (g/km)(Tyre paket 1B/1C)

114/115 (114/117)

134/136

–/121

–/136

Palivo

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

nafta, CN min. 51

() Údaje pre automatickú prevodovku.
* V závislosti od výbavy vozidla.
Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú namerané podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
V tomto katalógu uvádzané hodnoty sú prepočítané podľa štandardu NEDC (New European Driving Cycle) v súlade s platnými právnymi predpismi.
Hodnoty podľa štandardu WLTP vám na vyžiadanie poskytne váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.

1 507

SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EU (l/100 km)

1 572
1 864

Technické údaje

9,3
212 (209)

1 010

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
Maximálna rýchlosť (km/h)

1 520

VÝKONY AUTOMOBILU

