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LUX ÎNSEAMNĂ A AVEA CEEA CE CONTEAZĂ
Luxul nu înseamnă opulență și exces. Luxul însemnă a căuta și a cultiva ceea
ce este cu adevărat important. Noua ŠKODA SUPERB este automobilul care
întruchipează luxul, fără a îmbrățișa niciunul dintre clișeele uzuale. Cu un design
sofisticat, tehnologii ce sporesc confortul și un caracter extraordinar de practic,
acest autoturism impresionează prin ceea ce contează cu adevărat.
SUPERB poate satisface chiar și cele mai diverse cerințe cu privire la design și dotări
și este disponibil în versiuni unice, precum Laurin și Klement sau rafinatul SportLine
și robustul Scout.
Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

EXTERIORUL
DESIGNUL
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MODESTIE ELEGANTĂ

Design

Eleganța întâlneşte echilibrul armonios, sub forma noului SUPERB. În partea
din față, cu noua bară de protecție și cu grila nouă, farurile emană dinamism și
hotărâre. Proiectoarele de ceață au fost, de asemenea, actualizate, căpătând
un rol important în designul de ansamblu, suplimentar față de rolul funcțional.

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Noul SUPERB își declară
cu mândrie apartenența la
familia ŠKODA, afișând pe
hayon denumirea mărcii cu
litere de tipar. Compoziția
elementelor celei de-a cincea
uși este completată cu un
bandou cromat ce este
integrat exclusiv în combinație
cu blocurile optice spate fullLED.
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PLAFONUL PANORAMIC
În plus față de funcția sa de bază,
plafonul panoramic ajustabil
electric joacă și un rol esențial
de design.

Design

PROFILUL
Proporțiile perfect echilibrate îi conferă
automobilului o alură atractivă, iar geamurile
SunSet cu tentă închisă optimizează atât
aspectul, cât și confortul pasagerilor.

DESIGNUL
LUMINILOR
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Design

LUMINA NE DEZVĂLUIE TOTUL

BLOCURI OPTICE SPATE
Blocurile optice spate full-LED dispun de lumini de semnalizare dinamice, ce nu
dezvăluie doar încotro dorește șoferul să meargă, ci conferă totodată și un plus
de dinamism întregului automobil. Blocurile optice spate se mai fac remarcat
și cu forma literei C integrată în design, un detaliu tipic familiei ŠKODA, ce a
primit acum o alură și mai modernă.

Tehnologia avansată a fost integrată estetic în
sistemele de iluminare de la SUPERB, acesta fiind
primul model ŠKODA ce oferă farurile Matrix full-LED,
ce asigură o mai bună iluminare a carosabilului și cresc
siguranța în trafic.

FARURILE ȘI PROIECTOARELE DE CEAȚĂ
Folosind o cameră video integrată la nivelul parbrizului, farurile Matrix full-LED cu care poate fi echipat SUPERB
detectează autovehiculele care se deplasează în fața dumneavoastră pe același sens, precum și pe cele care vin din
sens opus. În funcție de aceste informații, luminile de drum se vor ajusta automat. Astfel beneficiați de vizibilitate
optimă, fără a-i deranja pe ceilalți participanți la trafic. Funcționalitatea excelentă a proiectoarelor de ceață este
susținută și de tehnologie LED de ultimă oră.

INTERIORUL
DESIGNUL

CALITATEA ESTE
INCLUSĂ ÎN DOTAREA
STANDARD
Fiecare detaliu de la interior a fost dezvoltat cu gândul la amplificarea
confortului dumneavoastră. Bucurați-vă de o senzație aparte de lux,
datorită decorului atractiv, al tapițeriei rafinate, cusăturilor decorative
elegante, detaliilor cromate și iluminării ambientale cu LED de la interior.
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DETALII DECORATIVE
Interiorul se face remarcat
prin materialele de calitate
superioară, prelucrate cu
atenție maximă, după cum
se poate observa, de pildă, la
cusăturile decorative de pe
cotieră și tapițerie. Pe bord
pot fi găsite numeroase detalii
cromate, la fel ca și pe portiere,
pe volan și pe schimbătorul
de viteze.

Design

ILUMINARE AMBIENTALĂ
CU LED
Puteți alege culoarea
dumneavoastră preferată
sau puteți seta în fiecare zi o
altă culoare, dintre cele 10
nuanțe atractive. Culoarea
va fi adaptată în consecință
și la afișajul Virtual Cockpit
sau Maxi DOT.
Iluminarea ambientală cu LED oferă zece variante de culoare

Iluminare ambientală turcoaz

CONECTIVITATE
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Conectivitatea

LOCUL DE PARCARE
Puteți verifica unde se află automobilul
dumneavoastră,
indiferent unde vă aflați dumneavoastră. ŠKODA
Connect vă arată adresa, precum și data și ora
la care a fost parcat automobilul. Trebuie doar să
vă consultați telefonul.

SMARTLINK
Cu SmartLink (pachet ŠKODA pentru conectivitate, ce suportă MirrorLink®, Apple CarPlay și Android
Auto), sistemul de infotainment al automobilului îi permite șoferului să folosească în siguranță telefonul
în timp ce conduce, plus toate aplicațiile instalate care au certificare pentru utilizarea în siguranță la
bordul autoturismului și sunt compatibile cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto. (Vizitați
pagina noastră web pentru termenii de utilizare și compatibilitatea sistemelor SmartLink.)

PERSONALIZARE ON-LINE
Veți aprecia acest serviciu mai ales dacă automobilul dumneavoastră este condus de mai mulți
utilizatori. Reglajele preferate pentru poziția scaunului, setările pe care le-ați făcut pentru afișajul
panoului digital de instrumente sau parametrii aleși pentru sistemul de aer condiționat vor fi astfel
sincronizate cu contul dumneavoastră ŠKODA ID. În acest fel, data viitoare când vă veți autentifica în
automobil, veți beneficia rapid de setările preferate, chiar dacă între timp automobilul a fost condus de o
altă persoană. Cu funcția de personalizare on-line puteți să beneficiați de setările și reglajele preferate nu
doar în propriul dumneavoastră automobil, ci și în orice alt automobil ŠKODA echipat corespunzător.

FUNCȚIA DE BLOCARE ŞI DEBLOCARE
Această funcție vă permite să descuiați și încuiați
autoturismul folosind aplicația ŠKODA Connect,
de oriunde v-ați afla. De pildă, dacă ați uitat să
încuiați automobilul, puteți să îl încuiați și ulterior,
chiar dacă nu sunteți lângă automobil, folosindu-vă
smartphone-ul, din locul unde tocmai vă aflați.

ŠKODA CONNECT / INFOTAINMENT
ŠKODA Connect include două categorii de servicii. Infotainment Online furnizează informații în timp
real despre trafic, iar serviciul Care Connect este orientat spre asistență și siguranță, permițându-vă
să accesați și controlați automobilul de la distanță și oferă, de asemenea, un serviciu de asistență
pentru situațiile problematice. Infotainment Online este disponibil exclusiv în combinație cu
navigația. SUPERB aduce o nouă generație de sisteme de infotainment, cu noi
funcții. Sistemele de infotainment Bolero 8", Amundsen 8” și Columbus 9,2" cu navigație pot fi
operate cu ajutorul asistentului digital Laura. Acest asistent de comandă vocală a fost optimizat
și este conectat la internet, astfel că poate răspunde rapid și precis la comenzile și solicitările
dumneavoastră cu privire la o varietate largă de subiecte. Funcția radio on-line este oferită în
combinație cu sistemele de infotainment Columbus și Amundsen

FUNCȚIA STAŢII DE ALIMENTARE
Puteți afla distanța față de cea mai apropiată stație de alimentare, precum și
tipul stației și prețurile actuale la combustibil. Aceste informații sunt afișate
în timp real. Tipul de combustibil cu care funcționează automobilul este
selectat și afișat automat.

INFORMAȚII ONLINE DIN TRAFIC
Mereu pe drumul cel mai bun: informațiile actualizate vă oferă posibilitatea de a vă
organiza optim fiecare călătorie. De asemenea, puteți reacționa la schimbări, ca de
exemplu la porțiunile de drum în lucru, accidente sau blocajele din trafic.

Conectivitatea

ŠKODA CONNECT:
NU LĂSAȚI LUMEA
ON-LINE ÎN URMĂ

La bordul acestui automobil veți fi mereu on-line,
ceea ce înseamnă că veți avea acces la distracție
și informații, dar și la asistență, dacă va fi nevoie.
ŠKODA Connect este poarta dumneavoastră spre
un univers cu posibilități nelimitate de comunicare.

SIMPLY
CLEVER
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CÂTE UN BUZUNAR PENTRU FIECARE
LUCRUȘOR IMPORTANT

JUMBO BOX
Spațiosul compartiment de depozitare Jumbo Box se află în cotiera din față. Aici vă puteți păstra
în siguranță dispozitivele electronice sau puteți răci compartimentul pentru a vă păstra gustările
proaspete. Pe consola centrală mai poate fi găsit un suport dublu pentru băuturi, cu sistem Easy
Open pentru deschidere.

TORPEDOUL
Spațiul de depozitare din bord, de pe partea pasagerului din față, poate fi chiar răcit cu ajutorul
sistemului de aer condiționat.

BUZUNARELE DE PE SPĂTARE
În buzunarele de pe laturile interioare ale
spătarelor din față puteți păstra, de pildă
telefonul mobil sau alte obiecte mici.

SUPORTURI PENTRU STICLE
Veți găsi câte un spațiu pentru o sticlă de
1,5 l în compartimentele spațioase ale
ușilor din față și de 0,5 l în ușile din spate.

Simply Clever

Simply Clever

SUPERB dispune de numeroase compartimente, buzunare și suporturi, menținând ordinea în interiorul elegant și
păstrându-vă bunurile în siguranță, astfel încât să nu fie pierdute, furate sau chiar vărsate.
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UNIBAG
Sacul detașabil Unibag, pentru
transportarea schiurilor sau
a snowboard-ului, poate
fi păstrat în spațiul dintre
portbagaj și compartimentul
pentru pasageri.

Simply Clever

SPAŢIUL PENTRU UMBRELĂ
În portiera șoferului este integrat
un compartiment de depozitare
ingenios, pentru umbrelă. Acesta
este astfel conceput încât apa să
se poată scurge din autoturism,
pentru a menține interiorul
uscat. Umbrela originală ŠKODA
este, de asemenea, inclusă în
dotarea automobilului.

CÂRLIGUL RABATABIL
SUPERB oferă soluții ingenioase și pentru cei care tractează remorci. Astfel, cârligul de
remorcare rabatabil poate fi acționat de la un mâner aflat în portbagaj. Datorită acestuia,
nu trebuie să demontați cârligul când nu îl folosiți.

Levierul pentru rabatarea cârligului de remorcare

PORTBAGAJUL
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LUAȚI CU DUMNEAVOASTRĂ TOT
CEEA CE DORIȚI

Portbagajul

Capacitatea portbagajului poziționează modelul SUPERB
în vârful clasei sale, după cum ne-a obișnuit deja. Versiunea
Combi oferă un volum al portbagajului de 660 litri și chiar de
1.950 litri cu scaunele din spate rabatate. La varianta limuzină,
dispuneți de un volum de 625/1.760 litri. Dar maximizarea
spațiului nu înseamnă nimic fără maximizarea aspectelor
practice. De aceea, am adăugat în dotare soluții Simply Clever,
care simplifică și mai mult manevrarea bagajelor.

PODEAUA DUBLĂ
Podeaua dublă a portbagajului permite manevrarea mai facilă a
bagajelor și oferă totodată un loc de depozitare discret, când podeaua
portbagajului este poziționată la nivelul marginii portbagajului.

ORGANIZATORUL FLEXIBIL
Organizatorul flexibil din aluminiu (exclusiv pentru versiunea Combi cu
podeaua dublă) vă permite să divizați spațiul conform necesităților, pentru
a putea păstra ordinea.

SETUL DE PLASE
Setul de plase crește flexibilitatea portbagajului, fixând totodată sigur obiectele. Include
o plasă orizontală și două plase verticale. Puteți adăuga încă o plasă sub sistemul de
acoperire a portbagajului versiunii limuzină.

CONFORT
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Confort

CONFORT DEPLIN LA
DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

KESSY
Noua versiune a sistemului Keyless (acces, pornire
și închidere fără cheie) încuie și descuie toate ușile
automobilului.

Tehnologia are menirea de a vă simplifica experiența condusului.
Încărcat cu numeroase funcții și dotări ingenioase și cu sisteme
sofisticate de asistență, SUPERB vă va răsfăța cu confort deplin și
vă va susține la condus, astfel încât să puteți fi relaxat și nici să nu vă
plictisiți la drum lung.

A CINCEA UŞĂ CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
A cincea ușă cu acționare electrică se deschide și se închide la simpla acționare a butonului de pe telecomandă, sau
a celui de pe panoul central de bord sau de pe a cincea ușă. Puteți, de asemenea, să ajustați poziția cea mai înaltă
până la care doriți să se deschidă capota portbagajului, în funcție de necesități și de condițiile date. Hayonul poate fi
echipat cu o pedală virtuală ce permite accesul la portbagaj fără să fie nevoie să atingeți hayonul.
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AREA VIEW
Vă veți simți mult mai în siguranță la volan, știind că beneficiați de asistența celor 4 camere video care monitorizează zona din jurul
automobilului. Acestea sunt poziționate în grila radiatorului, în oglinzile exterioare și pe mânerul hayonului. Imaginile sunt redate în timp real
pe display-ul sistemului de infotainment, astfel încât să puteți reacționa rapid, indiferent de obstacolul care vă apare în cale. Funcționalitatea
camerei video din mânerul celei de-a cincea uși a fost optimizată datorită sistemului de spălare integrat, ce poate fi controlat prin intermediul
sistemului de infotainment.

VIRTUAL COCKPIT
Virtual Cockpit afișează toate informațiile importante, precum datele provenite de la computerul de bord, în combinație cu alte detalii, ca de pildă cele oferite
de sistemul de navigație. Folosind butonul View de pe volanul multifuncțional, puteți alege unul dintre cele cinci moduri de afișare: Clasic (în imagine), Extins,
Modern, Basic (potrivit pentru călătoriile nocturne sau pe autostradă) și Sport.

PHONE BOX MAI MARE
SUPERB oferă un Phone Box mai
mare, ce amplifică semnalul pentru
dispozitivul dumneavoastră mobil,
încărcându-l totodată wireless
în timp ce conduceți. Acest
compartiment este poziționat
la îndemână și are dimensiunile
potrivite chiar și pentru
dispozitivele mai mari.
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Confort

FUNCŢIA MEMORY ŞI FUNCŢIA DE
MASAJ
Scaunul ajustabil electric al șoferului dispune
de funcție de memorie integrată, astfel că
poate memora trei reglaje diferite pentru
poziția scaunului. Funcția de masaj pentru
scaunul șoferului este o dotare opțională.
Acest nivel superior de confort include
întotdeauna și ventilația din scaunele față,
care sunt acoperite cu piele perforată.

CONFORTUL PENTRU LOCURILE DIN SPATE
În partea din spate a cotierei frontale cu Jumbo Box se află o priză (230 V și 12 V) și două intrări USB cu care puteți
încărca telefoanele mobile.
Dacă automobilul dumneavoastră este echipat cu sistemul de climatizare Climatronic cu reglaje pe 3 zone, aici va fi
poziționată, de asemenea, unitatea de control pentru zona posterioară.

SISTEMUL DE SUNET CANTON
Savurați claritatea absolută a sunetului muzicii sau a vocii cu
sistemul de sunet Canton, care are 12 difuzoare, inclusiv un
difuzor în bord și un subwoofer în portbagaj.

SIGURANȚĂ
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TEMPOMATUL PREDICTIV
Tempomatul predictiv PCC poate calcula predictiv condițiile traficului pentru următorii 1-2 km, folosindu-se de un dispozitiv radar, precum și de camera video cu funcția de identificare a
indicatoarelor de circulație, de tehnologie GPS și de informațiile detaliate ale hărții. În funcție de acestea, sistemul poate ajusta automat viteza automobilului când este nevoie, în special
înainte de viraje sau intersecții sau la intrarea într-o zonă cu limitări de viteză. Tempomatul predictiv sporește confortul celui de la volan și crește siguranța, reducând totodată consumul de
combustibil și emisiile de CO2 .

ASISTENTUL PENTRU AMBUTEIAJE / FOLLOW DRIVE
Această funcție are menirea de a ajuta la condusul în blocajele din trafic. Astfel, controlând motorul, frânele și direcția, asistentul face ca autoturismul să pornească de pe loc, să
frâneze și să vireze pentru a copia mișcarea autovehiculelor din jur (la viteze de până la 60 km/h). Dacă sistemul nu detectează benzi de rulare la viteze de până la 30 km/h sau
dacă detectează o singură bandă (linie) la viteze de până la 60 km/h, funcția Follow Drive va urma traiectoria vehiculului ce se deplasează în fața dumneavoastră, până când vor fi
din nou disponibile marcaje de bandă.

Siguranță

Siguranța

TRAVEL
ASSIST

Sistemul Travel Assist și versiunea sa superioară combină funcțiile mai multor asistenți și contribuie
la sentimentul dumneavoastră plăcut de siguranță și confort, oriunde v-ați afla. Pentru siguranță
maximă, sistemul trebuie să fie în permanență monitorizat de persoana de la volan, motiv pentru
care volanul capacitiv detectează atingerile volanului de către șofer, asigurând astfel o interfață
interactivă cu sistemul. Volanul capacitiv detectează situațiile în care șoferul nu mai poate conduce
automobilul.
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LANE ASSIST+
Funcționând la viteze de peste 60 km/h, Lane Assist+ poate ajuta la păstrarea
automobilului pe mijlocul benzii de rulare. Acest sistem poate prelua controlul asupra
autoturismului chiar și la schimbările de bandă în zonele cu șantiere rutiere.

FUNCȚIA DE IDENTIFICARE
A INDICATOARELOR DE
CIRCULAȚIE Sistemul acesta
folosește camera video din oglinda
retrovizoare pentru a scana
indicatoarele de circulație de pe
drum și pentru a notifica șoferul în
acest sens. Sistemul are capacitatea
de a identifica indicatoarele de pe
partea stângă și cea dreaptă, precum
și de deasupra drumului și poate
chiar identifica semnele cu caracter
variabil (panouri electronice de
informare).

Siguranță

Siguranță

EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist reduce riscul
unui incident în cazul în care starea
sănătății șoferului se deteriorează
brusc. În aceste cazuri, sistemul
va acționa oprind autoturismul în
siguranță și activând luminile de
avarie, de exemplu.
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SIDE ASSIST
Folosind senzorii radar din bara de protecție spate, Side Assist monitorizează zonele de lângă și din spatele autoturismului și poate
detecta, pe o distanță de 70 m, alte autovehicule, precum și obiectele mai greu de recunoscut, precum bicicletele. În funcție de distanța
și de viteza autovehiculelor din apropiere, sistemul decide dacă va avertiza sau nu șoferul.

PARK ASSIST
Reduceți la minimum
stresul parcării pe locurile
strâmte, cu Park Assist.
Acesta selectează automat
locul de parcare potrivit în
rândurile de mașini parcate
paralel sau perpendicular.
Side Assist, Rear Traffic Alert și Park Assist fac parte din versiunea superioară a sistemului Travel Assist.

Siguranță

Siguranță

REAR TRAFFIC ALERT
Sistemul avertizează șoferul cu
privire la traficul din spate, când
automobilul iese dintr-un șir de
mașini parcate perpendicular
(vizual pe display-ul sistemului
de infotainment/displayul computerului de bord sau
acustic), sau, dacă este cazul,
intervine în mod proactiv, oprind
autoturismul.
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FUNCȚIA MATRIX
Farurile Matrix full-LED dispun de o funcție specială ce vă permite să utilizați în permanență luminile de drum (faza lungă), dar fără a-i deranja pe ceilalți participanți la trafic. Folosind o cameră
video instalată la nivelul parbrizului, funcția Matrix răspunde la situațiile curente din trafic și stinge doar acele module ale luminilor care i-ar putea deranja pe ceilalți șoferi. Celelalte module rămân
aprinse și iluminează drumul. Funcția Matrix face uz și de informațiile furnizate de sistemul de navigație. Datorită acestora, luminile de drum vor fi aprinse doar atunci când vă aflați în afara unei
zone construite.

CREW PROTECT ASSIST
Acest sistem asigură un nivel și
mai ridicat de protecție pentru
ocupanții locurilor din față, în
situațiile critice care ar putea duce
la o coliziune sau la răsturnarea
autoturismului, caz în care sistemul
închide geamurile laterale, lăsând
doar o fantă de 5 cm deschisă.
Sistemul va închide, de asemenea,
trapa din plafon și va tensiona
centurile de siguranță.

MULTI-COLLISION BRAKE
În cazul unui accident, sistemul
de frânare pentru prevenirea
coliziunilor multiple Multi-Collision
Brake începe să frâneze pentru a
preveni deplasarea necontrolată
a autoturismului și astfel reduce
probabilitatea unor coliziuni
ulterioare adiționale.

Siguranță

Siguranță

EXPERȚI ADIȚIONALI
LA BORD

Pe șosea puteți întâlni diferite situații neașteptate.
Pentru a vă asigura că autoturismul este pregătit să facă
față tuturor situațiilor care ar putea să apară pe ruta
dumneavoastră, vă stau la dispoziție asistenți adiționali
cu diferite funcții, ce au menirea de a completa acțiunile
șoferului.
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UN PARIU
SIGUR

În situațiile extreme, când șoferul nu mai
poate interveni activ, intră în acțiune
dotările pentru siguranța pasivă, precum
airbag-urile. Vă puteți echipa autoturismul
cu până la 9 airbag-uri.

AIRBAG-URILE FRONTALE PENTRU ŞOFER ŞI PASAGERUL DIN FAŢĂ
Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din față în bord.
Dacă este nevoie, airbag-ul pasagerului din față poate fi dezactivat pentru
montarea unui scaun pentru copii pe locul din dreapta față.

SISTEMUL ELECTRIC DE BLOCARE PENTRU SIGURANŢA
COPIILOR
Copiii dumneavoastră vor călătorii în condiții de siguranță și mai
ridicată, datorită sistemului electric de blocare, care nu le va permite
să deschidă geamurile și portierele din spate. Butonul de activare a
sistemului se află pe portiera șoferului.

AIRBAG-URILE PENTRU CAP
Când sunt declanșate, airbag-urile
pentru cap creează un perete care
protejează ocupanții din față și din spate
de rănirea la nivelul capului.

AIRBAG-UL PENTRU GENUNCHI
Acest airbag, aflat sub coloana de
direcție, protejează genunchii și tibiile
șoferului.

Siguranță

Siguranță

AIRBAG-URILE LATERALE DIN FAŢĂ ŞI DIN SPATE
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană și pe cea toracică a șoferului și
pasagerilor în cazul unei coliziuni laterale.

PERFORMANȚE
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DCC - CONTROLUL DINAMIC AL ŞASIULUI
Savurați performanțele ridicate ale automobilului dumneavoastră, beneficiind totodată de confort și siguranță deplină. Sistemul de control adaptiv al șasiului
evaluează continuu diferiții parametri de condus (frânare, accelerare, virare) și răspunde la acestea, adaptând amortizarea și caracteristicile direcției. Din meniul
sistemului de infotainment puteți selecta unul dintre cele trei moduri, în funcție de cerințele și preferințele dumneavoastră: Confort, Normal sau Sport

MOTORIZĂRI
Versiunea noastră din vârful gamei este un motor pe benzină de 2 litri, care îmbină puterea impresionantă de 200 kW, cu
tracțiunea integrală. Cel mai puternic motor diesel furnizează 140 kW de putere pură. Pentru a menaja mediul și a respecta
cerințele normelor de poluare, motoarele noastre diesel beneficiază de reductorul catalitic selectiv (SCR). Acest sistem
injectează AdBlue® pentru a reduce concentrația de mono-oxizi de azot (NOx).

DSG ŞI 4X4
Combinația dintre transmisia automată DSG cu 7 trepte și tracțiunea 4x4
garantează experiențe dinamice extraordinare.

Performanţe

Performanțe

PERFORMANŢE
IEŞITE DIN
COMUN

Motoarele oferă un confort excelent, fără a face compromisuri la capitolele
performanțe și mediu. Cu direcția progresivă, manevrabilitatea deja impresionantă
a autoturismului poate fi accentuată chiar și mai mult. Deoarece aceasta impune
doar un efort mai redus de manevrare a volanului din partea șoferului, experiența
condusului devine și mai dinamică, mai ales în viraje.

LAURIN
& KLEMENT

LUXUL ADEVĂRAT
ÎNSEMNĂ SĂ POȚI
ALEGE
L&K este abrevierea pentru exclusivitate, căci ŠKODA SUPERB
LAURIN & KLEMENT este modelul nostru cel mai bogat
dotat. Echipat cu cea mai amplă dotare, inclusiv numeroase
elemente cromate la interior și exterior, cu dotări numeroase
pentru confort și tehnologii avansate, acest model special vă
oferă finisaje extraordinare și precizie de vârf. În definitiv, luxul
înseamnă să poți alege totul.
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Laurin & Klement

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Interiorul exclusiv se remarcă
prin tapițeria maro din piele/
piele ecologică, bej sau negru,
decorul negru Piano sau opțional
bej Brushed și numeroase detalii
cromate. Plafonul interior acoperit
cu Alcantara® neagră sau bej este,
de asemenea, o dotare opțională.
Ambele scaune din față sunt
ajustabile electric. Scaunul șoferului
include, de asemenea, funcția de
memorie. Volanul multifuncțional
îmbrăcat în piele vă permite să
controlați sistemul radio și telefonul,
precum și transmisia DSG, dacă
doriți.

EMBLEMA
Emblema Laurin & Klement
brodată pe spătarele scaunelor
îmbrăcate în piele reprezintă un
însemn al exclusivității.

SPORTLINE

ÎN HAINĂ
SPORTIVĂ
De regulă, confortul nu merge mână în mână cu sportivitatea. Dar
în cazul modelului ŠKODA SUPERB SPORTLINE, acestea se îmbină
armonios și incitant, creând un look atractiv, datorită elementelor
negre de la exterior sau, de pildă, a gărzii la sol coborâte și a
interiorului sportiv, plus multe altele.
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VOLANUL SPORT
Volanul sport multifuncțional îmbrăcat în piele perforată neagră cu cusături
decorative argintii vă permite să controlați sistemul radio, telefonul și transmisia DSG,
dacă doriți.

SportLine

SportLine

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Scaunele sport din față și din spate acoperite
cu Alcantara® neagră în combinație cu piele/
piele ecologică cu cusături decorative argintii
asigură confort maxim, inclusiv la condusul
dinamic sau la drum lung. Pentru a amplifica
la maximum senzațiile sportive, scaunele
din față ce pot fi ajustate ca adâncime sunt
disponibile ca dotare opțională. Scaunele
frontale ajustabile electric ce dispun de
funcție de memorie integrată sunt incluse
în dotarea standard. Distinctiv și foarte
rezistent, materialul Alcantara® este, de
asemenea, integrat în panourile portierelor.

SCOUT

PE CAI MARI, CHIAR ȘI
AFARA DRUMURILOR
ASFALTATE
În timp ce ŠKODA SUPERB SCOUT se confruntă cu ușurință cu
drumurile grele, datorită elementelor de protecție de la exterior,
a gărzii la sol ridicate și a pachetului pentru drumuri grele,
dumneavoastră veți savura la interior confortul absolut, grație
spațiului amplu și a materialelor și detaliilor de calitate superioară.
Și toate acestea sunt finisate cu precizia specifică mărcii ŠKODA.
Acest model este disponibil exclusiv în versiunea Combi.
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CONFORT ȘI FUNCȚIONALITATE
Tapițeria textilă de calitate superioară este extrem de rezistentă și oferă confort maxim pentru toți pasagerii. Versiunea
Scout poate fi tapițată și cu Alcantara® neagră în combinație cu piele/piele ecologică (în imagine). Scaunul șoferului
ajustabil electric, cu funcție de memorie integrată, este inclus în dotarea standard.

DETALII RAFINATE
Pe bord veți găsi emblema originală Scout și decorul elegant Ash Brown (în imagine) sau
Dark Brushed cu un bandou decorativ cromat. Iluminarea ambientală cu LED din interiorul
autoturismului oferă 10 opțiuni diferite pentru culoarea luminii.

EMBLEMA
Emblema Scout este brodată pe
spătarele locurilor din față.

Scout

Scout

STIL ŞI SIGURANŢĂ
Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele, care vă permite să controlați sistemul radio,
telefonul și eventual transmisia automată DSG este echipat cu o funcția de încălzire
controlabilă prin intermediul sistemului de infotainment. Modelul mai dispune și de
funcția de selectare a modului de condus Driving Mode Select, inclusiv modul special
pentru Off-road, adică cu asistentul pentru coborârea pantelor ce menține viteza
constantă în situațiile dificile.

iV

DIRECT ÎN VIITOR
Noua ŠKODA SUPERB iV îmbină tehnologia hibridă inovatoare
cu designul legendar și spațiul generos specific modelului
SUPERB. Astfel, acest automobil satisface chiar și cele mai
variate și pretențioase cerințe, cu un design exterior atractiv,
confort excelent la interior, tehnologie, plus conectivitate de
ultimă oră. Modelul poate fi comandat în versiunile de echipare
Ambition, Style, Laurin & Klement și chiar și SportLine.
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iV

ÎNCĂRCAREA
Conectorul instalat sub grila radiatorului permite încărcarea facilă a bateriei ce pune în mișcare motorul electric. Când
încărcați autoturismul acasă și îl conectați la rețeaua casnică, bateria (golită complet) are nevoie de cinci ore pentru a
se reîncărca la nivelul maxim. Timpul de încărcare poate fi scurtat la trei ore și 30 de minute folosind un wallbox sau o
stație de încărcare ce suportă încărcarea rapidă.

MODURILE ŞI FUNCŢIILE
Modul Hibrid implicit comută automat între propulsia pe benzină și cea
electrică și integrează diferite funcții, precum Battery Hold (menținerea
nivelului de încărcare al bateriei) și Battery Charge (încărcarea bateriei cu
ajutorul motorului TSI), ce pot fi controlate prin intermediul sistemului
de infotainment. Folosind butoanele aferente de pe consola centrală,
puteți selecta modul de propulsie pur electric, numit E-mode sau modul
Sport, ce vă permite să conduceți cu puterea totală a sistemului, de 160
kW. Automobilul mai beneficiază și de o funcție avansată de recuperare
a energiei de frânare, ce permite utilizarea eficientă a energiei cinetice
a automobilului pentru reîncărcarea bateriei. Datorită acestei funcții, ce
poate fi activată cu ajutorul simbolului B situat între modurile transmisiei
automate, sistemul electric de propulsie vă poate oferi o autonomie
electrică crescută.

MOTORIZĂRI
Motorul 1,4 TSI generează 115 kW, iar motorul electric 85 kW, puterea totală a sistemului fiind de 160 kW. Bateria cu o capacitate de 13 kWh este instalată sub podea în fața
punții posterioare și vă oferă o autonomie de până la 62 km (conform WLTP), astfel că acest mod este cel ideal pentru condusul în oraș: ieftin, ecologic și silențios. La condusul
pur electric, este activat sistemul acustic eSound, pentru a alerta pietonii că se apropie un automobil. Sistemul funcționează atât la deplasarea înainte (până la 25 km/h), cât și în
marșarier (până la 10 km/h).

PERSONALIZAREA
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INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Glossy negru
Tapițerie textilă

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Glossy negru
Tapițerie textilă

Personalizare

Personalizare

ACTIVE

Dotarea standard a liniei de echipare Active include oglinzi exterioare cu carcase finisate în culoarea
caroseriei, geamuri cu tentă închisă, faruri cu LED inclusiv LED-uri pentru luminile de zi și pentru
proiectoarele de ceață, blocuri optice spate cu LED, KESSY GO (pentru pornirea și oprirea fără cheie
a motorului), volanul îmbrăcat în piele, mânerele cromate la interiorul ușilor, geamuri cu acționare
electrică în față și în spate, sistem de aer condiționat, Jumbo Box, plus multe altele.
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INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Light Brushed
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Light Brushed
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

INTERIOR AMBITION NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică

Personalizare

Personalizare

AMBITION

Linia de echipare Ambition include în dotarea standard, printre altele: grila cromată a radiatorului,
oglinzi exterioare pliabile electric și cu funcție automată anti-orbire, plus spoturi de acces, Light
Assist, bandouri decorative la portierele frontale, buzunare pe spătare, compartiment pentru
umbrelă (inclusiv umbrela ŠKODA), sistem de climatizare Climatronic cu reglaje pe două zone,
iluminarea zonei pentru picioare în față și a mânerelor interioare de la uși.
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INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Argenzo Zebrano
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Argenzo Zebrano
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Bej Brushed
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Argenzo Zebrano
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

Personalizare

Personalizare

STYLE

În dotarea standard a liniei de echipare Style sunt incluse proiectoare de ceață cu LED și funcție Cornering,
bandouri decorative la portierele din față și din spate, iluminarea zonei pentru picioare în față și în spate,
ajustarea electrică a scaunului șoferului, inclusiv funcție de memorie, asistentul pentru manevrare Manoeuvre
Assist, senzori pentru parcare și multe altele.
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INTERIOR LAURIN & KLEMENT NEGRU
Decor Piano negru
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

INTERIOR LAURIN & KLEMENT NEGRU
Decor Piano negru
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

INTERIOR LAURIN & KLEMENT MARO
Decor Bej Brushed
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

INTERIOR LAURIN & KLEMENT BEJ
Decor Piano negru
Tapițerie piele/piele ecologică, scaune ventilate în față

Personalizare

Personalizare

LAURIN
& KLEMENT

Versiunea Laurin & Klement include în dotarea standard grila cromată a radiatorului, bandouri cromate la
portiere, farurile Matrix full-LED cu lumini de semnalizare dinamice, bandouri decorative la pragurile ușilor
cu inscripția SUPERB în față și în spate, controlul dinamic al trenului de rulare, KESSY în varianta avansată,
ajustare electrică pentru scaunele din față, funcție de memorie pentru scaunul șoferului, sistemul de
infotainment Bolero de 8”, plus multe altele.
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INTERIOR SPORTLINE NEGRU
Decor Carbon
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică, scaune sport în față și volan sport

INTERIOR SPORTLINE NEGRU
Decor Carbon
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică, scaune sport în față și volan sport
Sunt disponibile și scaunele față ventilate acoperite cu piele/
piele ecologică neagră perforată.

Personalizare

Personalizare

SPORTLINE

Dotarea standard a liniei de echiparre SportLine cuprinde elemente negre gloss la exterior, precum
carcasele oglinzilor exterioare, ramele geamurilor și grila radiatorului, trenul de rulare sport, farurile
Matrix full-LED, blocurile optice spate full-LED cu lumini de semnalizare dinamice, KESSY în varianta
avansată, funcția de selectare a modului de condus Driving Mode Select, ajustarea electrică a
scaunului șoferului cu funcție de memorie, sistemul de infotainment Bolero de 8” și multe altele.
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SCOUT

Versiunea Scout de echipare este dotată standard cu elemente de protecție la exterior, ca de pildă măștile
de la barele de protecție din față și din spate, măștile din plastic la pasajele roților și pragurile ușilor,
carcasele oglinzilor exterioare cu finisaj cu aspect de aluminiu, pachetul pentru drumuri grele, KESSY în
varianta avansată, funcția de selectare a modului de condus Driving Mode Select, ajustare electrică pentru
scaunul șoferului cu funcție de memorie, sistemul de infotainment Bolero de 8”.

INTERIOR SCOUT NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică, cu
borduri cu design special în față (în culoare
contrastantă)

INTERIOR SCOUT NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică, cu borduri cu design special în față (în culoare contrastantă)

Personalizare

Personalizare

INTERIOR SCOUT NEGRU
Decor Ash Brown
Tapițerie Alcantara®/piele/piele ecologică, cu
borduri cu design special în față (în culoare
contrastantă)

TOT CEEA CE CONTEAZĂ ESTE
INCLUS

Personalizare
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Ambition negru (textil)

Ambition/Style/L&K negru
(piele/piele ecologică perforată),
scaune față ventilate

Style/L&K bej
(piele/piele ecologică perforată),
scaune față ventilate

L&K maro
(piele/piele ecologică perforată),
scaune față ventilate

Acestea sunt doar câteva dintre produsele gamei vaste de opțiuni disponibile pentru
tapițerie. Pentru detalii cu privire la ŠKODA Connect, vă rugăm să accesați pagina
noastră web sau să vă adresați partenerului dumneavoastră autorizat ŠKODA.

Active negru (textil)

Ambition/Style negru
(Alcantara®/piele/piele
ecologică)

Personalizare
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TAPIȚERII

ALBASTRU ENERGY UNI

ALBASTRU RACE METALIZAT

MARO MAGNETIC METALIZAT

GRI QUARTZ METALIZAT

NEGRU CRYSTAL METALIZAT

NEGRU MAGIC METALIZAT

Personalizare
VERDE EMERALD METALIZAT

ALBASTRU LAVA METALIZAT

ARGINTIU BRILLANT METALIZAT

GRI BUSINESS METALIZAT

Personalizare

ROȘU VELVET METALIZAT

ALB CANDY UNI

ALB MOON METALIZAT
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CULORI EXTERIOARE

Jante Trinity antracit de 19” din aliaj ușor
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Jante Trinity super glossy de 19" TRINITY

Jante Canopus de 19" din aliaj ușor

din aliaj ușor

Personalizare

Jante Zenith de 18" din aliaj ușor

Jante Vela negre de 18" din aliaj ușor cu
măști Aero

Jante Canopus negre glossy de 19" din

Jante Acamar antracit de 19" din aliaj ușor

Jante Vega Aero negre de 19" din aliaj ușor

Jante Antares de 18" din aliaj ușor

aliaj ușor

Jante Stratos de 17" din aliaj ușor

Jante Drakon de 17" din aliaj ușor

Jante Propus Aero negre de 18” din aliaj
ușor

Jante Triton de 17" din aliaj ușor

Jante Orion de 16" din aliaj ușor

Jante din oțel de 16" cu capace HERMES

Personalizare
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JANTE

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (broșură) sunt utilizate exclusiv în scopuri
ilustrative și nu fac parte din niciun contract și nu reprezintă nicio
garanție. Automobilele de prezentare din faza de prevânzare și anumite
ilustrații, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la
modelul din producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot
fi diferite.
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor
ŠKODA.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați automobilul pe deplin. Descărcați
ŠKODA Connect și accesați oricând toate
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu
datele privind călătoriile, planificarea rutei și
chiar locul unde ați parcat ultima dată.

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE ACEST
AUTOMOBIL,
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ ÎL
CONDUCEŢI!

06/2020

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE
TEST.

Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

