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LYX BETYDER ATT MAN HAR DET SOM SPELAR ROLL
Det handlar om att leta efter och vårda det som är verkligt viktigt. Nya ŠKODA
SUPERB är en bil som omfamnar verklig lyx utan alla klichéer. Med sofistikerad
design, komfortabel teknik och oändliga praktiska möjligheter är den en bil som
imponerar inom allt som betyder något.
SUPERB kan uppfylla de mesta olika krav på utseende och utrustning, och finns i
unika versioner som den exklusiva Laurin & Klement, den stilfulla SportLine, och
nu den robusta Scout.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

EXTERIÖR
DESIGN
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EN DJÄRV UNDERDRIFT

Design

Elegans möter harmoni i nya SUPERB. Fronten ger ett dynamiskt, men
ändå beslutsamt, intryck med sin nya skulpterade stötfångare och grill
i kombination med huvudstrålkastarna. Dimljusen har förnyats och fått
en nyckelroll i formgivningen utöver sin rena nyttofunktion.

STIL OCH FUNKTION
Med den nya märkes
logotypen på bakluckan
tillkännager SUPERB stolt
sina rötter. Backluckan
pryds av en elegant
kromlist som sträcker sig
mellan full LED bakljusen
med dynamiska blinkers.
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SOLTAK
Utöver sin grundfunktion
utgör det elektrisk
manövrerade soltaket en
attraktiv designdetalj.

Design

VY FRÅN SIDAN
Perfekt balanserade proportioner ger bilen
en graciös attraktionskraft. SunSet-tonade
rutor förbättrar såväl det yttre utseendet
som komforten för passagerarna.

LJUSDESIGN
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Design

LJUS VISAR INTE,
DE AVSLÖJAR

BAKLJUS
Full LED bakljusen är utrustade med dynamiska blinkers som inte bara
avslöjar vart föraren är på väg att svänga utan också ger bilen dynamik.
Bakljusen lyser även upp i form av ett C, så som är typiskt för ŠKODAfamiljen, men de har uppdaterats i en modern variant.

Avancerad teknik blir vacker i ljusdesignen hos
SUPERB. Bilen är den första ŠKODA som har full
LED Matrix-strålkastare som ger bättre upplysning
av vägen och en högre nivå av säkerhet.

STRÅLKASTARE OCH DIMLJUS
Med kamera i vindrutan kan full LED Matrix-strålkastarna på SUPERB upptäcka
en bil framför dig eller i mötande trafik. Utifrån detta anpassas helljuset stegvis.
Detta ser till att du får bästa möjliga sikt utan att blända andra förare. Den utmärkta
funktionaliteten hos dimljusen kommer från LED-teknik.

INTERIÖR
DESIGN

KVALITET SOM
STANDARDUTRUSTNING
Varje detalj i kupén har utformats för att göra resan bekväm. Njut av
känslan av lyx med attraktiv dekor, klädsel, söm i dörrens armstöd,
kromdetaljer och LED-omgivningsbelysning som löper genom kupén.
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DEKORATIVA DETALJER
Kupén är full av material av
hög kvalitet och noggrant
hantverk, vilket syns genom
sömmarna i armstödet
och klädseln. Många
kromdetaljer står att finna
på instrumentbrädan,
dörrarna, ratten och
växelspaksknoppen.

Design

LEDOMGIVNINGSBELYSNING
Du kan välja din
favoritfärg eller matcha
varje enskild dag med
ett av tio färgalternativ.
Detta återspeglas även i
bakgrundsbelysningen för
Virtual Cockpit eller Maxi
DOT-färgskärmen.
LED-omgivningsbelysning med val mellan tio färger

Grön omgivningsbelysning

UPPKOPPLING
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ŠKODA CONNECT:
TA ONLINEVÄRLDEN MED DIG

Att helt och ständigt vara online betyder
inte bara att ha tillgång till underhållning och
information, utan även möjlighet till assistans
när man är i rörelse. ŠKODA CONNECT
är din port till en värld av obegränsade
kommunikationsmöjligheter.

Uppkoppling

PARKERINGSPOSITION
Se din bils exakta position
var du än är. ŠKODA Connect visas
adress, tid och datum
för parkeringen i din telefon.

LÅSA OCH LÅSA UPP
Denna funktion låter dig bekvämt
låsa och låsa upp din bil genom appen
ŠKODA
Connect var du än är.
Till exempel kan du om du glömde låsa
bilen göra det med din
smartphone från var som helst.

ŠKODA CONNECT
Detta erbjudande omfattar två typer av tjänster.
Infotainment Online ger information i realtid om bland
annat trafik och Care Connect fokuserar på hjälp och
säkerhet, och ger möjlighet till fjärråtkomst och uppsikt
över bilen.
Det erbjuder även assistans alla tillfällen det behövs.
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BENSINSTATIONER
Du kan få reda på
avståndet till närmaste
bensinstation, dess typ
och aktuella bränslepriser.
Informationen visas i
realtid. Bilens bränsletyp
väljs automatiskt och
visas.

NÖDSAMTAL
Ett SOS-samtal rings automatiskt vid en nödsituation
på vägen. Systemet kan även aktiveras manuellt genom att
trycka på den röda knappen på dosan i taket.

TRAFIKINFORMATION
ONLINE
Alltid den bästa körvägen:
uppdaterad information
ger dig en perfekt översikt
över varje resa. Den
låter dig även reagera
på nya händelser som
vägarbeten, olyckor och
trafikstockningar.

VÄDER
Få den senaste
väderleksrapporten för
din nuvarande position,
resmål eller var som helst
med detaljerade prognoser
inklusive nederbörd och
varningar.

Uppkoppling

SMARTLINK+
Med systemet SmartLink+ (ŠKODA Connectivitypaket med stöd för MirrorLink®, Apple CarPlay, Android
Auto) låter bilens infotainmentsystem föraren
använda telefonen på ett säkert sätt under körning.
Dessutom är alla installerade appar som är certifierade
som säkra för bilar kompatibla med MirrorLink®, Apple
CarPlay eller Android Auto. SmartLink+-systemet låter
dig också skicka fordonsdata till din smartphone vilket ger
dig tillgång till intressant information om din resa, som
körekonomi, kördynamik eller serviceinformation.
(Besök vår hemsida för användningsvillkor och
kompatibilitetsinformation för SmartLink+.)

SIMPLY
CLEVER
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ETT FACK FÖR ALLT
SOM ÄR VIKTIGT

Simply Clever

SUPERB har en mängd fack, fickor och hållare för
att hålla din eleganta kupé städad och skydda dina
tillhörigheter från att komma bort, gå sönder eller
spillas ut.

JUMBO BOX
Det rymliga förvarningsfacket Jumbo Box finns i armstödet fram. Du kan säkert förvara
dina elektroniska artiklar i det, eller hålla dina snacks fräscha. En dubbel dryckeshållare
med funktion för enkel öppning finns också i mittkonsolen.

HANDSKFACK
Förvaringsfacket i instrumentbrädan
på passagerarsidan kan också kylas när
luftkonditioneringen är på.
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FLASKHÅLLARE
Det finns hållare för 1,5-litersflaskor i
ett rymligt fack i framdörren och för
0,5-litersflaskor i bakdörrarna.

Simply Clever

FICKOR PÅ RYGGSTÖDET
Förvaringsfickor på insidorna av framsätets
ryggstöd kan rymma en mobiltelefon eller
något annat litet föremål.
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UNIBAG
Den uttagbara Unibag som
är utformad för transport av
skidor eller en snowboard
kan förvaras i öppningen
mellan bagageutrymmet
och kupén.

Simply Clever

PARAPLYFÖRVARINGSFACK
Geniala paraplyförvaringsfack
finns i båda framdörrarna. De
är konstruerade för att låta
vattnet rinna ut ur bilen och hålla
kupén torr. Ett original-ŠKODAparaply medföljer som en del av
utrustningen.

UTFÄLLBAR DRAGKROK
SUPERB ger de som använder släp en simply clever-lösning. Dragkroken fälls
enkelt ut genom att dra i spaken i bagageutrymmet. Med denna behöver man
inte ta bort dragkroken efter att man använt den.

Spak för infällning av dragkroken

BAGAGE
UTRYMMET
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HA MED DIG
ALLT VIKTIGT
Bagageutrymmets kapacitet gör traditionsenligt
ŠKODA bäst i klassen när det kommer till utrymme.
Kombiversionen erbjuder antingen 660 liter eller 1 950
liter efter att baksätet fällts ner, halvkombiversionen
ger 625/1 760 liter. Men att maximera utrymmet gör
ingenting om man inte maximerar det praktiska. Det är
anledningen till att vi inför Simply Clever-lösningar som
hör det ännu lättare att hantera bagage.

Bagageutrymme

FLEXIBELT ORGANISERINGSHJÄLPMEDEL
Det flexibla organiseringshjälpmedlet i aluminium (exklusivt för
kombiversionen med dubbelt golv) låter dig dela upp utrymmet
utifrån dina behov och gör det lättare att hålla saker i god ordning.

DUBBELT GOLV
Det dubbla golvet för det lättare att hantera bagage, eller
skapar ett särskilt förvaringsutrymme med bagageutrymmets
botten placerad i lasthöjd (erbjuds ej till iV).

NÄTSYSTEM
Uppsättningen nät ökar bagageutrymmets flexibilitet medan det säkrar föremål
ordentligt. Den inkluderar ett horisontellt och två vertikala nät. Du kan lägga till
ytterligare ett nät under bagageutrymmesgolvet i kombisedanversionen.

KOMFORT
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Komfort

KOMFORT NÄR DU
BEGÄR DEN

KESSY
Med den nya versionen av KESSY (Keyless
Entry, Start and exit System) kan alla dörrar
användas för att låsa upp eller låsa bilen.

Tekniken är ingenting om den inte förenklar din körupplevelse.
SUPERB är fylld med genomtänkta funktioner och
sofistikerade assistanssystem och kommer att skämma bort
dig med absolut komfort och stöd för ditt självförtroende som
förare, vare sig det gäller att hålla dig avslappnad under långa
resor eller underhållning i farten.

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
OCH VIRTUELL PEDAL
Den elmanövrerade bakluckan öppnas och stängs
med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen,
instrumentpanelen eller direkt på bagageluckan.
Du kan även justera luckans övre position utifrån
dina behov. Luckan kan utrustas med en virtuell
pedal för beröringsfri öppning.
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Komfort

FÖRSTORAD PHONE BOX
Nya SUPERB kommer med en förstorad phone box som förstärker en
signal från din mobila enhet och laddar samtidigt din telefon trådlöst
under körning. Detta fack är inte bara lätt att komma åt utan fungerar
även för enheter med stora skärmar.

VIRTUAL COCKPIT
En perfekt översikt med den digitala instrumentpanelen som kan
visa data från färddatorn tillsammans med annan information som
navigering. Du kan välja mellan fem vyer, som styrs med vy-knappen
på multifunktionsratten. Klassisk vy (visas), modern vy, utökad vy,
grundläggande vy (lämplig för körning på natten eller på motorväg) och
sportvy.
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Komfort

MINNES- OCH MASSAGEFUNKTIONER
Det elektrisk justerbara förarsätet
med inbyggt minne kan lagra tre olika
positioner. Förarstolens massagefunktion
är ett tillval. Denna överlägsna
komfortnivå medföljs alltid av ventilerade
framsäten med perforerad läderklädsel.

KOMFORT I BAKSÄTET
På den bakre delen av Jumbo Box kommer du hitta ett 230 V strömuttag
och två USB-portar för laddning av mobiltelefoner. I bilen som är utrustad
med Climatronic klimatanläggning med 3 zoner, finns även reglagen för
baksäteszonen.

CANTON-LJUDSYSTEM
Njut av fullständigt klart ljud för både musik eller
tal i ljudsystemet Canton med tolv högtalare,
inklusive en centerhögtalare i instrumentpanelen
och subwoofer i bagageutrymmet.

SÄKERHET
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Säkerhet

VIP-SÄKERHET

SUPERB ställer en mängd assistanssystem till ditt
förfogande för att ge oöverträffad bekvämlighet
och säkerhet i oförutsedda situationer.

MATRISSTRÅLFUNKTION
Full LED Matrix-strålkastare har matrisstrålfunktion. Detta låter dig använda helljuset kontinuerligt utan att blända andra förare. Med en kamera i vindrutan reagerar
matrisstrålfunktionen på trafiksituationen och stänger bara av vissa segment av ljuset. Andra segment slås på och lyser upp vägen. Matrisstrålfunktion använder även
information från navigeringssystemet. Tack vare detta kommer helljuset slås på endast när du kör utanför tätorter.
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Säkerhet

PREDIKTIV ADAPTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en kamera och detaljerad information från navigeringssystemet kan den prediktiva farthållaren förutse
körförhållandena under de närmaste 1–2 km. Vid behov ändrar systemet den inställda hastigheten och växel (i bilar
med DSG). Den prediktiva farthållaren ökar förarkomforten och körsäkerheten samtidigt som den sparar bränsle,
vilket minskar CO 2-utsläppen.
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Säkerhet

MANOEUVRE ASSIST
Med hjälp av
parkeringsassistenens sensorer
ger detta system skydd från
hinder inom bilens köravstånd
(vid hastigheter upp till 10 km/h).
Om ett hinder upptäcks påbörjar
systemet nödbromsning,
beroende på avståndet till
hindret och bilens hastighet.

PARKERINGSASSISTENT
Minimera bekymren med att
parkera i trånga utrymmen
med Parkeringsassistenten.
Den väljer automatiskt en
lämplig parkeringsplats i en
rad av parallellt eller vinkelrätt
parkerade bilar.
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SIDE ASSIST
Med hjälp av radarsensorer
i stötfångaren bak kan Side
Assist upptäcka andra bilar
och även mindre föremål som
cyklister upp till 70 m bort
och övervakar ytan bakom
och bredvid bilen. Utifrån
avstånd och hastighet på
omkringvarande bilar beslutar
den huruvida den ska varna
föraren.

Säkerhet

FRONT ASSIST
MED PREDIKTIVT
FOTGÄNGARSKYDD
Systemet Front Assist
använder en radarsensor
i kylargrillen fram för att
övervaka avståndet till bilen
framför, och omfattar även
en nödbromsfunktion. I nya
SUPERB har Front Assist
utökats med prediktivt
fotgängarskydd som varnar
föraren med ljud-/ljussignaler
samt en mild stöt i bromsarna.
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Säkerhet

LANE ASSIST
Du kan lämna uppgiften
att hålla bilen i rätt fil till
Filassistans.

TRAFFIC JAM ASSIST
Funktionen är utformad för att
underlätta körning i bilköer för
bilar med DSG-växellåda. Genom
att styra motorn, bromsarna och
styrningen gör den att bilen kör
fram, bromsar och kör i samma
riktning som de omgivande
fordonen (i hastigheter upp till
60 km/h).
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Säkerhet

EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist (endast för bilar med DSG), som arbetar när den prediktiva farthållaren och Lane Assist
är aktiva, minskar risken för en incident vid den händelse att förarens hälsa plötsligt kollapsar, till exempel
genom att stanna bilen och slå på varningsblinkers.
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Säkerhet

ETT SÄKERT
KORT

ELEKTRISKT BARNLÅS
Dina barns resa kommer att vara säkrare tack vare att det
elektriska barnlåset hindrar dem från att öppna fönstren och
dörrarna bak. Reglaget sitter i förardörren.

I extrema situationer, där föraren inte aktivt kan påverka
utgången, tar bilens passiva säkerhetskomponenter över –
som krockkuddarna. Du kan utrusta din SUPERB med upp till
nio av dem.

HUVUDKROCKKUDDE
Vid utlösning skapar huvudkrockkuddar
en vägg som skyddar personer i fram- och
baksätet mot huvudskador.
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KNÄKROCKKUDDE
Knäkrockkudden, som skyddar
förarens knän och smalben, sitter
under ratten.

SIDOKROCKKUDDAR FRAM OCH BAK
Dessa fyra krockkuddar skyddar förarens
och passagerarnas bäcken och bröst vid
en kollision från sidan.

Säkerhet

FÖRAR- OCH PASSAGERARKROCKKUDDAR
Medan förarkrockkudden är innesluten i ratten
finns passagerarkrockkudden i instrumentpanelen.
Vid behov kan den deaktiveras när en bilbarnstol
monteras i framsätet.

PRESTANDA
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Prestanda

UTFÖR
MIRAKEL

Motorerna ger enastående komfort utan att kompromissa med prestanda
eller miljö. Bilens imponerande väghållning kompletteras ytterligare av
den progressiva styrningen. Eftersom det krävs mindre styrmanövrar från
föraren blir körupplevelsen mycket mer dynamisk, särskilt i kurvor.

DYNAMISK CHASSIKONTROLL
Njut av din bils höga prestanda i maximal komfort och säkerhet. Den dynamiska chassikontrollen (DCC) läser kontinuerligt av och körsituationen
(bromsning,acceleration, girning) och vidtar lämpliga åtgärder för att anpassa dämpnings- och manöveregenskaperna. Som en del av
infotainmentmenyn låter det dig välja ett av tre lägen utifrån dina specifika krav: Comfort, Normal eller Sport
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MOTORER
SUPERBS starkaste motor en 2-liters bensinmotor, som ger imponerande 272 hk effekt med fyrhjulsdrift.
Den starkaste dieselmotorn ger 190 hk ren prestanda. För att uppfylla miljö- och utsläppsstandarder använder sig vårt
dieselutbud av selektiv katalytisk reduktion. Systemet sprutar in AdBlue® för att minska mängden kväveoxider (NO x).

Prestanda

DSG
Beroende på motorversionen kan bilen
utrustas med en 7-växlad automatisk DSG
(direct-shift gearbox). Vi rekommenderar DSG
och fyrhjulsdrift som en perfekt kombination.

SUPERB iV

64

KOPPLA IN FRAMTIDEN
iV – det är det emblem vi vid ŠKODA sätter på våra mest intelligenta bilar: hybriderna och
de helt elektriska bilarna. Men iV står inte enbart för intelligenta bilar. Det innebär även att
utveckla bilar som är mer innovativa, individuella och intuitiva. Bilar som är ikoniska och
inspirerande. Framför allt: för alla. Detta är vad våra hybrider och helt elektriska bilar strävar
efter. Och detta är vad vi ger dem med emblemet iV.

chapter name

Nya ŠKODA SUPERB iV är en av dessa genialiska delar. Den erbjuder kombinationen av en
TSI-motor med eldrift. ŠKODAs första plug-in hybrid förenar denna innovativa hybridteknik
med den ikoniska designen, den omisskännliga komforten och rymligheten hos en SUPERB.
Detta är anledningen till att denna SUPERB bär namnet SUPERB iV.
Ta reda på mer om ŠKODA iV och upplev den nya SUPERB iV i verkligheten.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

chapter name
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MILJÖMÄSSIGT
ELEGANT
PLUG-IN HYBRIDTEKNIK
TSI-motorn ger 156 hk, elmotorn
alstrar 115 hk och hela systemets
effekt är 218 hk. Batteriet med en
kapacitet 13 kWh sitter under golvet
framför bakaxeln och erbjuder en
räckvidd på upp till 56 km
(baserat på WLTP mätningar),
gör detta denna modell
det idealiska valet för körning
i staden: billig, grön
och tyst (med en utvändig
ljudgenerator som upplyser
fotgängare om att en bil
kommer). För maximal körkomfort
är iV utrustad med 6-växlad DSG
automatisk växellåda.

iV

LADDNING
Laddanslutningen som sitter bakom grillen möjliggör praktisk laddning
av elmotorn. Vid laddning hemma och vid anslutning till ett normalt
elnät, kommer batteriet (om det är helt tomt) laddas helt på 3 1/2 timme
med en laddbox eller 5 timmar med medföljande Mode 2 laddkabel.

chapter name
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68

INNOVATIV
INIFRÅN OCH UT
Allting i SUPERB iV har utformats för att förbättra din körglädje.
Ta SUPERBs mest exklusiva lösningar och kombinera dem med
toppmodern iV-teknik så får du en bil som inte kompromissar när
det kommer till komfort, teknik eller säkerhet.

iV

VIRTUAL COCKPIT
Virtual Cockpit ger en perfekt översikt, som kan visa data från färddatorn
tillsammans med annan information (navigering osv.) och specifik iV-information, så
som batteriets skick. Man kan välja mellan fem vyer, vilket styrs med vy-knappen på
multifunktionsratten.

LÄGEN/DYNAMISK CHASSIKONTROLL
Det vanliga hybrid-läget växlar automatiskt mellan bensin och
eldrift, och har inbyggda funktioner som Battery Hold (bibehåll
batteriets laddningsnivå) och Battery Charge (ladda batteriet
med TSI-motorn) som kan styras via infotainmentsystemet.
Med knapparna på mittkonsolen kan man välja E-läge för
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FUNKTIONER
Bilen har även utökad energiåtervinningsfunktionalitet under motorbromsning. Den
gör att bilens rörelseenergi används effektivt
för att ladda batteriet. Tack vare denna funktion, som aktiveras med B-symbolen som
finns mellan lägena för automatisk växellåda
kan eldrivningen ge ökad räckvidd.

FÖRVARINGSFACK FÖR LADDNINGSKABEL
Man behöver inte fundera på var man ska förvara laddningskablarna.
Förvaringsfacket för laddningskabel i bilens bagageutrymme ger gott om
utrymme för både snabbladdningskabeln och hemmaladdningskabeln.

iV

rent elektrisk drivning och Sport-läge som ger drivning med
hela systemets effekt på 218 hk. För att njuta av bilens höga
prestanda i maximal komfort och säkerhet medföljer Dynamisk
chassikontroll (DCC) som standard.
Som en del av infotainmentmenyn låter det dig välja ett av tre
lägen utifrån dina specifika krav: Comfort, Normal eller Sport.
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ŠKODA CONNECT:
TA ONLINEVÄRLDEN MED DIG

Håll dig uppkopplad var du än är. Att alltid vara online
betyder inte bara att ha tillgång till underhållning och
information, utan även möjlighet till assistans när
man är i rörelse. ŠKODA CONNECT som inkluderar
två tjänstekategorier – Infotainment Online och Care
Connect – är din nyckel till en värld av obegränsade
kommunikationsmöjligheter.

PARKERINGSPOSITION
Se din bils exakta position
var du än är. ŠKODA Connect visas
adress, tid och datum
för parkeringen i din telefon.

LÅSA OCH LÅSA UPP
Denna funktion låter dig bekvämt låsa
och låsa upp din bil genom appen ŠKODA
Connect var du än är. Till exempel kan du
om du glömde låsa bilen göra det med din
smartphone från var som helst.

iV

APPLE CARPLAY TRÅDLÖST
Anslut enkelt din enhet till bilens infotainmentsystem
och få körangivelser, ring samtal, skicka meddelanden
eller lyssna på musik utan att röra vid telefonen. Nu
kan du dessutom synkronisera dina enheter trådlöst
med Bluetooth. Apple CarPlay följer med i SmartLink+systemet.
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NÖDSAMTAL
Ett SOS-samtal rings automatiskt vid en olycka på
vägen. Systemet kan även aktiveras manuellt genom
att trycka på den röda knappen på dosan i taket.

LADDNINGSSTATIONER
Man kan enkelt söka
efter en laddningsstation
i navigeringssystemet
när det behövs. Det är
bekvämare att planera sin
rutt, då man kommer att
få senaste information
om priser, laddartyper
och parametrar som rör
elektricitet.

TRAFIKINFORMATION
ONLINE
Alltid den bästa
körvägen: uppdaterad
information ger dig
en perfekt översikt
över varje resa. Den
låter dig även reagera
på nya händelser som
vägarbeten, olyckor och
trafikstockningar.

iV

FJÄRRSTYRD KLIMATANLÄGGNING OCH
AVRESEPLANERING
Med fjärrstyrd klimatanläggning kommer man att kunna
kyla ner kupén under heta sommardagar så man kan påbörja
resan i komfort. Man kan även schemalägga att bilen ska
luftkonditioneras vid en viss tidpunkt. Avreseplanering
gör även att man kan kontrollera batterinivån eller ställa in
laddningstiden.

INFOTAINMENTAPPAR
Infotainment-appar förbättrar uppkopplingsupplevelsen i bilen. Dessa appar
kommer att gå att ladda ner
i butiken via infotainment.
Till exempel kommer man
att kunna få en detaljerad
väderleksrapport för sin
nuvarande plats eller vilken
annan plats som helst med
Väder-appen. Infotainment-apparna kommer att
uppdateras regelbundet
och fler appar kommer att
läggas till med tiden.

LÄGRE UTSLÄPP,
HÖGRE KVALITET
SUPERB iV uppfyller de mest skilda kraven på utvändigt
design, invändig komfort, teknik och uppkoppling, som
finns i utrustningsnivåerna Style och Laurin & Klement
och även i en unik SportLine-version.
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iV

STYLE SVART INTERIÖR
Argenzo zebrano-inredning Klädsel i Alcantara®/läder

LAURIN & KLEMENT SVART INTERIÖR
Pianosvart dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten

iV

SPORTLINE SVART INTERIÖR
Kolfiberdekor
Klädsel i Alcantara®/läder, sportsäten i fram och
sportratt

LAURIN
& KLEMENT

SANN LYX ÄR ATT
KUNNA VÄLJA
Om L&K är synonymt med exklusiv så är ŠKODA SUPERB
LAURIN & KLEMENT vårt mest exceptionella erbjudande.
Denna bil är utsmyckad med högsta utrustningsnivå
inklusive mängder av kromdetaljer både utvändigt och
invändigt, komfortfunktioner och avancerad teknik och har
anmärkningsvärda nivåer av hantverk och precision. Trots
allt handlar verklig lyx om att kunna välja allt.
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Laurin & Klement

STIL OCH FUNKTION
Den exklusiva interiören har
läder-/konstläderklädsel i brunt,
beige eller svart, inredning i Piano
Black alternativt borstad Beige
med massvis av kromdetaljer.
Innertak i beige eller svart
Alcantara® finns också som tillval.
Båda framsäten är elektriskt
justerbara. Förarstolen har också
en inbyggd minnesfunktion.
Den eluppvärmda
multifunktionsratten i läder låter
dig styra radion, telefonen och
DSG-växellådan, om den är vald.

STILFULLA DETALJER
Instrumentpanelen kompletteras med en dekorativ kromlist
och är utsmyckad med Laurin & Klement-emblemet.

LOGOTYP
Laurin & Klement-logotypen som broderats på
lädersätenas ryggstöd är ännu en exklusivitetsstämpel.

SPORTLINE

DAGS ATT SKAFFA
SPORTIGA KLÄDER
Komfort är vanligtvis inte en metafor för sportighet. Men
dessa två egenskaper skapar en spännande kombination inuti
ŠKODA SUPERB SPORTLINE genom dess skarpa utseende
med blanka svarta exteriörelement och en uppsjö specifika
detaljer som ett lägre chassi och en sportig kupé.
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SportLine

SPORTRATT
Multifunktionssportratten i svart perforerat läder med
silversöm låter dig styra radion, telefonen och DSGväxellådan, om den är vald.

STILFULLA DETALJER
Den anmärkningsvärda
instrumentpanelen med
kolfiberlook är utsmyckad
med SportLine-emblemet.
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SportLine

STIL OCH FUNKTION
Sportsäten fram och bak med klädsel
i en kombination av svart Alcantara®
och läder med silversömmar, ger
maximal komfort även under en
dynamisk körning. För den maximalt
sportiga känslan finns förlängningsbara
framsäten tillgängliga som tillval. De
elektriskt justerbara framsätena med
inbyggt minne ingår som standard. Den
attraktiva Alcantaraklädseln pryder även
dörrsidorna.

SCOUT

FORTSÄTT I KOMFORT
EFTER VÄGS ÄNDE
Medan ŠKODA SUPERB SCOUT hanterar skumpiga vägar,
beväpnad med skyddande exteriörelement, högre chassi och
terrängpaket reser du i absolut komfort i den otroligt rymliga
kupén, omgiven av material och detaljer av hög kvalitet. Allt
tillverkat med ŠKODA hantverksmässiga precision. Bilen
kommer endast i kombiversion.

Scout

KOMFORT OCH FUNKTION
Klädseln med hög kvalitet är inte bara exceptionellt tålig utan ger även alla passagerare maximal
komfort. Scout-versionen är försedd med i en kombination av svart Alcantara® och läder. De
elektriskt justerbara förarsätet med inbyggt minne ingår som standard.
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Scout

LOGOTYP
Scout-logotypen finns broderad
på framsätets ryggstöd.

ANPASSNING
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Anpassning

STYLE

STYLE SVART INTERIÖR
Argenzo zebrano-inredning
Klädsel i Alcantara®/läder

Basutrustningen för Style-versionen inkluderar LED-Matrix strålkastare,
LED-dimljus med kurvfunktion, dekorativa tröskellister i fram och bak,
upplysta fotbrunnar fram och bak, elektriskt justerbar förarstol med
minnesfunktion, Manoeuvre Assist, parkeringssensorer och mer.
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STYLE BEIGE INTERIÖR
Beige borstat dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten

STYLE SVART INTERIÖR
Argenzo zebrano-inredning
Läderklädsel, ventilerade framsäten

Anpassning

STYLE SVART INTERIÖR
Argenzo zebrano-inredning
Klädsel i Alcantara®/läder
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Anpassning

LAURIN
& KLEMENT

LAURIN & KLEMENT SVART INTERIÖR
Pianosvart dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten

Basutrustningen för Laurin & Klement-version inkluderar kylargrill och sidodörrslister i krom, full
LED Matrix-strålkastare, full LED bakljus med dynamiska blinkers, dekorativa tröskellister fram och
bak med SUPERB-inskription, Dynamisk chassikontroll, fullständig KESSY-funktionalitet, elektriskt
justerbara framsäten, förarstol med minnesfunktion, Bolero 8-tums infotainment och mer.
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LAURIN & KLEMENT BRUN INTERIÖR
Beige borstat dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten

LAURIN & KLEMENT BEIGE INTERIÖR
Pianosvart dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten

Anpassning

LAURIN & KLEMENT SVART INTERIÖR
Pianosvart dekor
Läderklädsel, ventilerade framsäten
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Anpassning

SPORTLINE

SPORTLINE SVART INTERIÖR
Kolfiberinredning
Klädsel i Alcantara®/läder, sportsäten i fram och sportratt

Basutrustningen för SportLine-versionen inkluderar blanka svarta exteriörelement som ytterbackspeglarnas kåpor, fönsterkarmar samt kylargrill, sportchassi, full LED Matrix-strålkastare,
full LED bakljus med dynamiska blinkers, fullständig KESSY-funktionalitet, Driving Mode Select,
elektriskt justerbar förarstol med minnesfunktion, Bolero 8-tums infotainment och mer.

101
Anpassning

SPORTLINE SVART INTERIÖR
Kolfiberinredning
Klädsel i Alcantara®/läder, sportsäten i fram och sportratt
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Anpassning

SCOUT

Basutrustningen för Scout-versionen inkluderar skyddande exteriörelement som tilläggsdelar på
främre och bakre stötfångare, plastskydd på hjulhusen och dörrtrösklarna, ytterbackspeglar med
kåpor i ALU-design, terrängpaket, LED-Matrix strålkastare, fullständig Ke-funktionalitet, Driving
Mode Select, elektriskt justerbar förarstol med minnesfunktion, Bolero 8-tums infotainment och mer.

SCOUT SVART INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Klädsel i Alcantara®/läder, dekorsömnad i framsätet (i kontrastfärg)

103
Anpassning

SCOUT SVART INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Klädsel i Alcantara®/läder, dekorsömnad i framsätet (i kontrastfärg)

DET SOM BETYDER NÅGOT
ÄR ATT SATSA ALLT
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KLÄDSEL

Anpassning

Ambition/Style Svart
(Alcantara®/läder)

Dessa produkter utgör endast en del av det stora utbudet av klädsel. För detaljerad
information, besök vår webbplats eller kontakta din auktoriserade ŠKODA-partner.

L&K Brun
(perforerat läder),
ventilerade framsäten

Anpassning

Style/L&K Beige
(perforerat läder),
ventilerade framsäten
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CANDY WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

BUSINESS GREY METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

TANGERINE ORANGE METALLIC*

* Erbjuds endast
till Combi Scout.

Anpassning

108

FÄRGER

EMERALD GREEN METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

RACE BLUE METALLIC

MAGNETIC BROWN METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Anpassning
VELVET RED METALLIC
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110
Anpassning

FÄLGAR

19" TRINITY antracitgrå lättmetallfälgar

19" TRINITY superblanka lättmetallfälgar

19" CANOPUS lättmetallfälgar

19" CANOPUS blanka svarta lättmetallfälgar

18" ZENITH lättmetallfälgar

18" VELA svarta lättmetallfälgar
med aero-navkapslar*

17" STRATOS lättmetallfälgar

17" DRAKON lättmetallfälgar

* Finns från januari 2020.
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17" TRITON lättmetallfälgar

19" VEGA Aero svarta lättmetallfälgar

18" BRAGA lättmetallfälgar*

18" ANTARES lättmetallfälgar

18" BRAGA antracit lättmetallfälgar*

18" PROPUS AREO svarta lättmetallfälgar

19" MANASLU antracit lättmetallfälgar*

* Tillvalsfälgar till Scout.

Anpassning

19" ACAMAR antracitgrå lättmetallfälgar

TILLBEHÖR
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LÖSNINGARKOMFORT
OCH NYTTA

Tillbehör

En bil är som ett andra hem. Håll den ren och skydda den mot smuts och
repor. Vi erbjuder tillbehör som gör din resa och din vardag lite enklare.

GUMMIMATTAN över mittunneln bak skyddar
klädseln från slitage och nedsmutsning.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 580)

MULTIMEDIAHÅLLARE.
Monteras på nackskyddet eller armstödet
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 129)
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KAVAJHÄNGARE.
ŠKODA Original Tillbehör
(3VO 061 127)

TRANSPARANT FILM FÖR SKYDD AV
BAKRE STÖTFÅNGARE.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 197)

Tillbehör

ADAPTER FÖR NACKSKYDDET.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 128)

116

SIMPLY CLEVER
LÖSNINGAR
Ofta är det de små detaljerna som avgör. Därför har vi en rad tillbehör
som kan göra din resa behagligare för alla. Vi kallar dem för Simply
Clever tillbehör.

Tillbehör

PARAPLY.
Superb har smart förvaring av
paraply i dörren. Skulle du ha
oturen att tappa bort paraplyt
så beställer du enkelt ett nytt.
Färg svart.
ŠKODA Original Tillbehör

KYLVÄSKA.
Med fästen för säkerhetsbältet sitter
kylväskan ordentligt fast. Rymmer 20 liter.
(000 065 400G)
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DESIGN OCH SPORT
Ge din personlighet fullt utrymme. Snygga ventilkåpor gör din
bil elegant in i minsta detalj. Sportpedaler i rostfritt stål ger en
sportigare känsla. Och aluminiumfälgar i 17", 18" eller 19" som
verkligen passar bilens dynamiska utseende. Du väljer.

SPORTPEDALER.
ŠKODA Original Tillbehör
För bilar med manuell växellåda (5E1 064 200)
För bilar med automatisk växellåda (5E1 064 205)

Tillbehör

VENTILKÅPOR.
ŠKODA Original Tillbehör
(000 071 215C)
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LASTA OCH TRANSPORTERA
Nya Superb erbjuder ett väldigt generöst bagageutrymme. Vi har smarta mattor för att hålla utrymmet
rent, och med Skodas takbågar kan du transportera nästan allting genom montering av olika hållare.

LÅSBAR CYKELHÅLLARE
MED ALUMINIUMPROFIL.
(3TO 071 128B)

chapter name

DUBBELSIDIG LASTRUMSMATTA
I GUMMI/TEXTIL.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V9 061 163)

CYKELHÅLLARE FÖR
DRAGKROK.
Plats för två cyklar.
(000 071 105C )

LASTHÅLLARE.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 071 126)

Tillbehör

NÄTSATS.
En sats om tre nät. Färg grå.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V9 065 110A)
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SÄKERHET
Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför är vi särskilt
stolta över att ŠKODA Superb är i-Size godkänd och att de
bilbarnstolar vi erbjuder i samarbete med BeSafe är också
i-Size godkända. Såväl bilen som bilbarnstolarna utsätts för
extrema krocktester, både framifrån och från sidan, och
stolarnas konstruktion testas grundligt för att främst göra
det möjligt för barn som växer att kunna åka baklänges så
länge som möjligt utan att det blir för trångt. Läs mer om det
nya i-Size reglementet, tester och skydd på www.besafe.se.

BESAFE SPARKSKYDD.
Gjord för att skydda bilsätet. Kan användas
för bilbarnstolar både med och utan ISOfix
(T 115 106).

BESAFE IZI KID I-SIZE.
iZi Kid i-Size är en av ett fåtal i-Sizegodkända bilbarnstolar på marknaden där
barnet kan sitta bakåtvänd tills de är
105 cm eller ca 4 år. Mycket bra sidokollisionsskydd (SIP) för både huvud och nacke
för ökat skydd. Enkel montering och ljudindikator som varnar vid felaktig installation
(T 157 025).

BESAFE IZI GO X1 +.
iZi Go är med sitt ergonomiskt utformade
bärhandtag som gjord för att bäras med
och passar perfekt med de flesta moderna
barnvagnar. Stolen kan göras större i 3
olika steg och har integrerad solskärm
(T 115 370).

SÄTESSKYDD FÖR BARNSTOL.
ŠKODA Original Tillbehör
(000 017 819A)

BESAFE IZI UP X3 FIX.
iZi Up X3 Fix har SIR – Side Impact
Rotation. Stolen rotera vid en eventuell
kollision och stänger in barnets huvud i
de skyddande huvudstödet. Huvudstödet
och internbältet kan justeras samtidigt
som barnet sitter i stolen. ISOfix är en
mekanisk montering som både är enkel och
säker. och indikerar när den sitter korrekt.
Kulör: Ruby Red. För bilar med isofixfäste
(T 115 170).

Tillbehör

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl utarbetade för att även de minsta
ska åka så tryggt och bekvämt som möjligt. Naturligtvis har vi också andra
lämpliga tillbehör såsom sätesskydd, gravidbälte och baby mirror.

SPARKSKYDD MED FICKOR.
Skyddar stolen framför och fickor erbjuder
smart förvaring av leksaker
(T 106 050).
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FÄLGAR
19" SIRIUS silverfärgade metallic-lättmetallfälgar, borstade

Tillbehör

19" CRATER antracitgrå metallic-lättmetallfälgar, borstade

19" VEGA antracitgrå metallic-lättmetallfälgar, borstade

18" CASSIOPEIA lättmetallfälgar matt platina, borstade
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HJULVÅRD OCH STILPAKET
Bilars hjul är som skor. Vare sig ”skorna” på din ŠKODA
är stilfulla, sportiga eller rent funktionella ger vårt
WHEEL CARE & STYLE PACK (hjulkåpor, ventilhattar,
säkerhetsbultar) en rad föremål som gör dina hjul ännu
mer attraktiva och helt unika!

Tillbehör

HJULBULTSLOCK
Dekorativa hjulbultslock
för hjul med eller utan
säkerhetsbultar.
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ŠKODA BILVÅRDSPRODUKTER
Eftersom ŠKODA vill stanna kvar vid din sida under många år
efter ditt köp och hjälpa dig med alla de situationer som kan
uppstå under bilens livscykel har ŠKODA Care produkter tagits
fram. ŠKODA Care-produkter håller dig mobil, ger maximal
möjlig komfort, säkerhet, och bra värde för pengarna.

ŠKODA SERVICE- OCH UNDERHÅLLSPAKET
ŠKODA service och underhållspaket är särskilt framtagna
för kunder som vill hålla sin bil i prima skick, och lika
fläckfritt som den dag du köpte. Det är ett bra sätt
att inte bara hålla ŠKODA igång och säker utan även
hjälpa dig investera i dess framtida värde och skydda
dig från oväntade kostnader eller inflation. Serviceoch underhållspaket använder endast genuina ŠKODA
godkända delar och specialisttränade ŠKODA tekniker så du
vet att din bil sköts om av experter.

ŠKODA FÖRSÄKRING
Ingen känner din ŠKODA lika bra som de
som skapade den, vilket är anledningen till att vi alltid
erbjuder den bästa täckningen för dig och din bil. ŠKODA
Försäkring är en medlem av ŠKODA AUTO-märkt
produktfamilj. Det är heltäckande bilförsäkring som ger
ännu större komfort till våra klienter vid oväntade händelser.

ŠKODA FÖRLÄNGD GARANTI
Kvalitet och pålitlighet är huvudanledningar till varför man
skulle välja att köra en ŠKODA. Det gäller inte bara för en
ny ŠKODA, utan även för ŠKODA service. Att förlänga sin
körglädje från 2 år upp till 5 år eller 150 000 km med ŠKODAtillverkarens utökade garanti och skydda dig själv från alla
oväntade reparationskostnader.
Dina naturliga fördelar med ŠKODAs utökade garanti:
Förvänta dig inga undantag. ŠKODAs utökade garanti är lik
2-års tillverkares garanti. Reparation utförs enbart vid en
ŠKODA Servicepartner
Du kan vara säker att endast den senaste tekniska
informationen och processer används
Användning av ŠKODA originaldelar reparationen garanteras
Vid inbyte av din bil kan man förvänta sig ett högre värde

h

Tillbehör

h

h

h
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ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Ibland kan oförutsedda omständigheter
uppstå och vid den händelse av ett haveri,
kan du behöva hjälp med din bil.
ŠKODA Mobilitetsgaranti ser till
att du når ditt resmål
även om din bil går sönder.
Vid ett fordonshaveri kan du ringa vår
vägassistanstjänst, ŠKODA Assistance, som ger dig
bästa möjliga råd och professionell hjälp. Den hjälper dig
dygnet runt, 365 dagar om året. ŠKODA Assistance ger
följande tjänster*:
Vägledning över telefon
Haveriassistans på plats
Bogsering till närmaste ŠKODA
Servicepartner, inkl. transport av passagerare
om haveriet inte kan åtgärdas på plats
Högprioriterad reparation vid ŠKODA Servicepartner
Om reparationen inte kan genomföras dagen för
haveriet, kommer ŠKODA servicepartner eller ŠKODA
Assistance tillhandahålla följande alternativ:
a) Lånebil i max. 3 arbetsdagar
b) Övernattning för passagerare i 1 natt
c) Alternativ transport (tåg eller buss,
eller taxi i städer)
h

h

h

h

h

Tillbehör

* Alla dessa tjänster ges utan kostnad.
Den specifika täckningen av tjänster för den lokala
marknaden
ska definieras av generalagenten.
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TEKNISKA DATA SUPERB

TSI/150 hk

TSI/190 hk

TSI/272 hk
4x4

TSI /218 hk iV PHEV

2.0 TDI/190 hk
[4x4]

TDI/150 hk

MOTOR

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad
bensinmotor 156 hk,
elektrisk motor 115 hk,
13 kWh litiumjon batteri

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad dieselmotor

Turboladdad dieselmotor

Cylindrar/Slagvolym (cm³)

4/1 498

4/1 984

4/1 395

4/1 984

4/1 968

4/1 968

Maximal prestanda/varv (kW vid v/min)

150/5 000–6 000

140/4 200–6 000

218/5 000–6 000 ***

272/5 500–6 500

150/3 000–4 200

190/3 500–4 000

Maximalt vridmoment/varv (Nm vid v/min)

250/1 500–3 500

320/1 500–4 100

400/1 550–3 500 ***

350/2 000–5 400

360/1 700–2 750

400/1 900–3 300

Miljöklass

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Bensin minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

Diesel

Maxhastighet (km/h)

219

240

224

250

220

240 [232]

Acceleration 0–100 km/h (s)

9,2

7,7

7,7

5,6

9,1

8,3 [8,0]

– blandad körning (WLTP)*

6,9

7,4

1,4–1,5

8,6

5,3

5,8 [6,3]

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)*

156

167

32–33

194

138

152 [166]

156

140

–

159

103

117 [129]

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

Fordonsskattegrundande
– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)*
Räckvidd el/km ****

56–55

– Förbrukning el Wh/km ****

166–168

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Fyrhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift [Fyrhjulsdrift]

Koppling

Dubbel koaxial koppling
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Växellåda

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

6-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)

1 525

1 591

1 777

1 703

1 629

1 6437 [1 719]

Nyttolast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)**

518

507

474

547

519

519 [576]

Total vikt (kg)**

2 043

2 098

2 251

2 250

2 148

2 162 [2 295]

Släpvikt utan bromsar (max kg)

730

750

750

750

750

750 [750]

Släplast med broms – 12 % (max kg)

1 600

1 800

1 600

2 200

2 000

2 000 [2 200]

Tekniska Specifikationer

V IKT

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018
måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer
verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att
redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.
** Beroende av bilens tillvalsutrustning.
*** Systemeffekt/vridmoment bensin och eldrift.
**** Beroende på utrustningsnivå.
[ ] 4x4 fyrhjulsdrift.
– Information ej tillgänglig vid publicering.
Motorn använder selektiv katalytisk reduktion. Systemet sprutar in AdBlue® för att minska mängden kväveoxider (NO x). AdBlue®-tankens volym är 16 liter och förbrukningen beror på körstil.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått
Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings

Längd/bredd (mm)

4 869/1 864

Luftmotståndskoefficient C W 0,271–0,279 beroende på motorversion

Höjd (mm)

1 469

Vändradie (m)

Hjulbas (mm)

2 841

10,4

Chassi

Spårvidd fram/bak

1 584/1 572
147 Std, 138 DCC, 136 Sportchassi

Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Frigång (mm) – beroende på motorversion

Bakaxel

Multielementsaxel, med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator

Invändiga mått

Bromssystem

Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system

Utrymme i sidled fram/bak (mm)

1 507/1 520

– bromsar fram/bak

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Effektiv höjd fram/bak (mm)

1 038/980

Styrning

Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning

Bagageutrymme (max. l)

Hjul

7.0J x 17" – 8.0J x 19" beroende på version

Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd – uppe/nere

625/1 760 (iV PHEV 485/1610)

Däck*

215/55 R17 – 235/40 R19 beroende på version

Tankkapacitet (l)

66 (iV PHEV 50)

980

Uppgifterna kan variera utifrån motorns och chassits konfiguration.

625 l
1,116

1,572
1,864

1,123

2,841
4,869

1,010

905

1,507

2,031

1,520

1,584

12.1°

13.8°

1,469

1,03

8

* Bilen kan utrustas med en uppsättning allvädersdäck.

Tekniska Specifikationer

Typ
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TEKNISKA DATA SUPERB
KOMBI

TSI/150 hk

TSI/190 hk

TSI/272 hk
4x4

TSI /218 hk iV PHEV

2.0 TDI/190 hk
[4x4]

TDI/150 hk

MOTOR

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad
bensinmotor 156 hk,
elektrisk motor 115 hk,
13 kWh litiumjon batteri

Turboladdad bensinmotor

Turboladdad dieselmotor

Turboladdad dieselmotor

Cylindrar/Slagvolym (cm³)

4/1 498

4/1 984

4/1395

4/1 984

4/1 968

4/1 968

Maximal prestanda/varv [kW i varv/min]

150/4 200–6 000

190/4 200–6 000

218/5 000–6 000 ***

272/5 500–6 500

150/3 000–4 200

190/3 500–4 000

Maximalt vridmoment/varv [Nm i varv/min] 250/1 500–3 500

320/1 500–4 100

400/1 550–3 500 ***

350/2 000–5 400

360/1 700–2 750

400/1 900–3 300

Miljöklass

EU6

EU6

EU6

EU6DG

EU6DG

EU6DG

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

Diesel

Maxhastighet (km/h)

212

230

224

250

212

230 [223]

Acceleration 0–100 km/h (s)

9,3

7,7

7,8

5,7

9,2

8,4 [8,1]

– blandad körning (WLTP)*

7,1

7,6

1,5–1,6

8,7

5,4

6,0 [6,5]

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)*

161

171

35–36

197

142

157 [171]

125

141

–

161

106

118 [132]

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

Fordonsskattegrundande
– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)*
Räckvidd el/km ****

54–52

– Förbrukning el Wh/km ****

170–172

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Fyrhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift [Fyrhjulsdrift]

Koppling

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydrauliskt
manövrerad

Växellåda

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

6-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)

1 559

1 624

1 802

1 737

1 663

1 677 [1 753]

Nyttolast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)**

532

522

489

570

533

533 [574]

Total vikt (kg)**

2 091

2 146

2 291

2 307

2 196

2 210 [2 327]

Släpvikt utan bromsar (max kg)

740

750

750

750

750

750 [750]

Släplast med broms – 12 % (max kg)

1 600

1 800

1 600

2 200

1 500

2 000 [2 200]

Tekniska Specifikationer

V IKT

* Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018
måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer
verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att
redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.
** Beroende av bilens tillvalsutrustning.
*** Systemeffekt/vridmoment bensin och eldrift.
**** Beroende på utrustningsnivå.
[ ] 4x4 fyrhjulsdrift.
– Information ej tillgänglig vid publicering.
Motorn använder selektiv katalytisk reduktion. Systemet sprutar in AdBlue® för att minska mängden kväveoxider (NO x). AdBlue®-tankens volym är 16 liter och förbrukningen beror på körstil.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått
Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings

Längd/bredd (mm)

4 862/1 864

Luftmotståndskoefficient C W 0,308-0,318 beroende på motorversion

Höjd (mm)

1 477

Vändradie (m)

Hjulbas (mm)

2 841

10,4

Chassi

Spårvidd fram/bak

1 584/1 572
147 Std, 139 DCC, 136 Sportchassi, 162 Off Road/Scout

Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Frigång (mm) – beroende på motorversion

Bakaxel

Multielementsaxel, med längsgående och tvärgående armar, med stabilisator

Invändiga mått

Bromssystem

Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system Utrymme i sidled fram/bak (mm)

1 507/1 519

– bromsar fram/bak

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

1 042/1 000

Effektiv höjd fram/bak (mm)

Styrning

Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning

Bagageutrymme (max. l)

Hjul

7.0J x 17" – 8.0J x 19" beroende på version

Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd – uppe/nere 660/1 950 (iV PHEV 510/1 800)

Däck*

215/55 R17 – 235/40 R19 beroende på version

Tankkapacitet (l)

66 (iV PHEV 50)

1,00

0

Uppgifterna kan variera utifrån motorns och chassits konfiguration.

660 l
1,131

1,572
1,864

1,117

2,841
4,862

1,010

905

1,507

2,031

1,519

1,584

12.4°

13.8°

1,477

1,04

2

* Bilen kan utrustas med en uppsättning allvädersdäck.

Tekniska Specifikationer

Typ
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UTRUSTNINGSALTERNATIV
STYLE

SPORTLINE UTRUSTNING UTÖVER STYLE

18" lättmetallfälgar ANTARES silver

3-ekrad supersportratt

3-Zon CLIMATRONIC automatisk luftkonditionering med REST funktion
3 ekrad eluppvärmd multifunktionsratt för styrning av Infotainment

DESIGN: Grill i högblank svart design, spoiler i svart högblank design (halvkombi), sido försterlister i högblank
svart design, ytterbackspeglar i högblank svart design, takreling i högblank svart design (Combi), diffusor med
dubbla avgasrörsdekor, dimljus svart design, dörrlist i högblank svart design.

7 airbags inkl. knä-airbag på förarplatsen

Driving Mode Select välj Sport, Normal, ECO eller Individuellt körläge

Adaptiv och predictive farthållare upp till 210 km/t

Dynamic Chassi Control - välj inställning på stötdämpare, styrning, växellåda,
motor i komfort, eco, normal eller sportläge (endast iV PHEV)

Ambient LED interiörbelysning - välj bland 10 färger

Infotainment AMUNDSEN 8" navigation (endast iV PHEV)

Automatisk avbländbar innerbackspegel

Instegslister i SportLine design

Automatisk nedtonande och infällbara ytterbackspeglar
Bluetooth handsfree, röststyrning
Dimljus med kurvfunktion och LED bakljus.

Kolfiberdekor
Komfort-sportstolar fram, el-förarstol
Läder/Alcantara svart med silver sömmar

Driving mode selection, välj Sport, Normal, ECO eller Individuellt körläge
Dynamic Chassi Control - välj inställning på stötdämpare, styrning, växellåda, motor i komfort,
eco, normal eller sportläge (endast iV PHEV).
Elektriskt justerbart förarsäte med minne

Lättmetallhjul 19" Vega Antracit/silver
Mode 2 och 3 laddkabel (endast iV PHEV)
Sportchassi inkl. XDS

Elektrisk öppning/stängning av bakluckan
SportLine Logo på framskärmen.
Elektromekanisk handbroms
Sportpedaler i rostfri design
Eluppvärmda spolarmunstycken
Front Assist inkl. Predictive pedestrian Control - ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren vid risk
för kollision. Om en kollision är oundviklig bromsas bilen automatiskt för att minimera kollisionen. Systemet är
aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter.
Fällbara ryggstöd från bagaget
Hill Hold Control, däcktrycksvarning
Infotainment AMUNDSEN 8" navigation (endast iV PHEV)
Infotainment BOLERO 8" touch screen i färg
Instegslister fram och bak
KESSY - nyckellöst öppna/lås/starta system
LED MATRIX strålkastare med AFS och LED daylight
Maxi Dot informationsdisplay
Mode 2 och 3 laddkabel (endast iV PHEV)

Utrustningsalternativ

Parkeringssensorer fram och bak med Maneuver assist
Personalisering inkl. 3 nycklar
SKODA Care Connect, 1 år Remote Access (app connected car), 14 år Proactive Service, E-Call
Smartlink+ – speglar din smartphone som då erbjuder navigation, Spotify, ljudböcker, telefon handsfree, SMS
med voice control etc,
Takreling i silver design
Trötthetsvarnare.
Tygmattor

Sunset (extra tonade rutor från B-stolpen och bakåt)
Svart innertak
Växlingspaddlar för DSG
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LAURIN & KLEMENT UTRUSTNING UTÖVER STYLE

SCOUT UTRUSTNING UTÖVER STYLE

19" lättmetallfälgar TRINITY antracit/silver

18" lättmetallfälgar BRAGA silver

Canton Sound system - skräddarsytt för Superb med 12 högtalare inkl. Subwoofer (iV PHEV utan subwoofer)

Bakstötfågare i skyddande silver Scout design

Digital instrumentpanel

Canton soundsystem - skräddarsytt för Superb med 12 högtalare inkl. subwoofer

Dynamic Chassi Control - välj inställning på stötdämpare, styrning, växellåda, motor i komfort, eco, normal eller
sportläge inkl. Personalisering med 3 nycklar

Digital instrumentpanel

Elektriskt justerbart passagerarsäte

Driving Mode Select inkl. Off Road

Elektrisk öppning/stängning av baklucka

Frontspolier i silver Scout design

Exteriör kromdekor lister på dörrarnas nederkant

Interiördekor "Dark Brushed" med kromdekorlist

Infotainment AMUNDSEN 8" navigation (endast iV PHEV)

Läder/Alcantara klädsel

Interiördekor Piano black med kromdekorlist

Off Road paket med ökad markfrigång och underkörningsskydd

L&K logo på framskärmarna

Sportpedaler i rostfri design

Läderklädsel

SUNSET - extra tonade rutor från B-stolpen och bakåt

Mode 2 och 3 laddkabel (endast iV PHEV)

Växlingspaddlar för DSG-växellåda

Parkeringsvärmare med fjärrkontroll och appstart, SKODA CONNECT

Ytterbackspeglar i silver Scout design

Stötfångare bak med avgasrörsdekor i krom
SUNSET - extra tonade rutor från B-stolpen och bakåt

Utrustningsalternativ

Växlingspaddlar för DSG

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tillägg sarbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA SUPERB har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Original delar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.
Batterigaranti iV PHEV 8 år/16 000 mil (vilket som infaller först).

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck ningen.
Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten till eventuella
ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala
SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 11/2019
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige

