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Představte si vůz, který ruší hranice mezi krásou a funkčností. Kde styl 

a prostornost jsou v dokonalé harmonii. Kde je místo pro všechno, vyjma 

kompromisu. A tahle představa má jméno. Je to ŠKODA SUPERB. 

Designový jazyk ŠKODA v novém pojetí je ještě emocionálnější, a tak 

vůz nenechá nikoho chladným. Zároveň je SUPERB až neuvěřitelně 

prostorný, což znamená maximální komfort nejen pro Vaše nohy, 

ale i Vaše ambice. Jinými slovy – vynikající volba pro rodinu i pro 

firmu. Stejně tak Vám vůz přináší to nejlepší z našich Simply Clever 

řešení, která ještě umocňují jeho exkluzivitu a Vaše pohodlí. 

SUPERB je zároveň skvělým příkladem progresivního myšlení, které prochází 

celou bohatou historií automobilky. Hledáme nová řešení, a přitom vyrábíme 

auta se stejnou vášní jako na samotném začátku. Inspirací je pro nás odkaz 

našich předchůdců, protože k cestě vpřed patří i pohled do zpětného zrcátka.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

VŮZ, KTERÝ SI  ZASLOUŽÍ SVÉ JMÉNO



Šéfdesignér Jozef Kabaň na téma nového emocionálního designového jazyka modelu 
SUPERB a jeho vyváženosti z pohledu estetiky a principů funkčnosti značky ŠKODA.

Coby naše vlajková loď udává SUPERB směr, kterým se chceme ve společnosti 

ŠKODA v budoucnu ubírat. Čerpali jsme přitom z našeho bohatého dědictví. 

Inspirováni našimi předchůdci, kteří byli v oblasti designu skutečnými 

průkopníky, tak př icházíme s novým designovým jazykem. Jazykem 

definovaným ostrými, precizními liniemi a hranami, které přidávají vozu 

na dynamice i přitažlivosti. 

Nebyl by to ovšem vůz značky ŠKODA, kdyby zároveň nenabízel funkčnost. 

Nechali jsme proto narůst vnitřní dimenze a vytvořili vskutku velkorysý 

a komfortní interiér nabitý množstvím Simply Clever prvků. Jako nikdy předtím.

Doufám, že bude vůz řidičům přinášet tak velkou radost z jízdy, s jakou jsem 

vytvářel jeho design.

BUDOUCNOST UTVÁŘÍME JIŽ DNES
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TRAVEL IN STYLE.
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Vzájemné působení čistých ploch, výrazných přechodů a hran nabízí efektní světelnou hru. K neobyčejné eleganci zádi vozu přispívá 
úzký protáhlý tvar zadních svítilen.

Dokonale vyvážené proporce, velké prosklené plochy 
či světlomety, které zasahují hluboko do boků, 
dávají profi lu vozu až neuvěřitelnou vizuální lehkost 
a půvab. 

Působivé linie kapoty jsou provázeny ostře řezanými světlomety, 
a stejně tak ostrými tvary předních mlhovek, jejichž design připomíná 
české broušené sklo.

DESIGN 
EXTERIÉRU
Design modelu SUPERB nejen přitahuje pohledy, ale přímo vyzývá, abyste 

se podívali zblízka. Charakteristické hrany a ostré dynamické linie vytvářejí 

krásný celek a zároveň se odrážejí ve vzrušujících detailech. Výsledkem je 

strhující obraz preciznosti a účelnosti.  



Vnější zpětná zrcátka s integrovanými směrovými světly působí se svými ostrými hranami 
sportovně a zároveň jsou díky velké ploše zrcadla vysoce funkční.

Osobitost vozu umocňují ozdobné prahové lišty s nápisem SUPERB, které jsou rovněž 
ukázkovým příkladem spojení stylového designu a funkčnosti. 

Jedinečnou výbavou verze kombi je panoramatická posuvná střecha, 
která Vám nabídne krásný výhled a pocit ještě většího prostoru.
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Pro vozy SUPERB jsou určeny tři typy předních světlometů, které 
se liší jak technikou, tak stylovými detaily. Vrcholné provedení 
(s funkcí Smart Light Assist) poznáte podle prosvětlených „řas”. 

V bi-xenonových světlometech je uplatněn krystalický 
dekorativní prvek. 

Také ve vyšší verzi zadních svítilen, které jsou k dispozici 
ve dvou variantách, se objevuje krystalický prvek. Svítilny jsou 
vždy osazeny LED světly a do tmy září písmenem C. Vůz tak 
nabízí nepřehlédnutelný světelný podpis. 

DESIGN 
SVĚTEL
Tak jako dokážou světla proměnit noc v den, stejně tak Vás mohou okouzlit svou 

krásou. S odkazem na český křišťál se ve světlometech modelu SUPERB setkává 

osobitý design s dokonalou funkčností. 



TRAVEL IN SPACE.
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Teď si můžete udělat to největší pohodlí 
díky bezkonkurenčnímu prostoru pro 
nohy. Posaďte se dozadu, nastavte si 
intenzitu interiérových světel a užívejte 
si jízdu s diskrétním osvětlením. 

Ambientní osvětlení, bílé Amber

Je jen na Vás, zda si vyberete jednu oblíbenou barvu nebo si každý den zpříjemníte jiným odstínem. Ambientní osvětlení 
nabízí deset úžasných možností. 

Ambientní osvětlení, zelené

AMBIENTNÍ 
OSVĚTLENÍ
Prostor Vašeho vozu bude útulnější a komfortnější s decentním ambientním osvětlením, 

které vede po stranách interiéru i přes přístrojovou desku a navozuje skvělou atmosféru 

na každé Vaší cestě. 



23



25

O KROK DÁL V INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍCH
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I úložná schránka v přístrojové desce před sedadlem spolujezdce je 
klimatizovaná. 

V prostorném Jumbo Boxu, který se nachází v přední loketní opěře, je možné bezpečně převážet drobnou 
elektroniku. Anebo si zde můžete nechat, při zapnuté klimatizaci, chladit občerstvení. Na středové konzole 
najdete také držák nápojů s funkcí Easy Open.

V přihrádkách předních i zadních dveří jsou držáky 
na 1,5litrové lahve. 

Cestující na zadních sedadlech jistě 
ocení držáky nápojů v loketní opěře. 

Výstražné vesty, které mohou být umístěny 
v př ihrádkách předních i zadních dveř í ,  
budou v případě potřeby okamžitě po ruce.

Diskrétní úložný prostor pro nejrůznější drobnosti poskytuje zásuvka 
s výklopným víkem pod předním sedadlem spolujezdce.

Do odkládacích kapes na vnitřní straně opěradel 
předních sedadel si můžete uložit mapu, mobil 
apod.

ÚLOŽNÁ MÍSTA 
V INTERIÉRU
Pro vše, co vozíte s sebou, se najde vhodné místo. SUPERB nabízí nepřeberné 

množství přihrádek, kapes, schránek či držáků, a tak může elegantní interiér vozu 

zůstat stále perfektně uklizený. A nic se cestou neztratí, nerozbije ani nevylije. 
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Schránka na brýle umístěná nad vnitřním zpětným zrcátkem je 
na dosah ruky  řidiče i spolujezdce.

Dokonce je tu i „úložné místo” pro Vaše 
nohy. Díky vkládaným textilním kobercům 
s opěrou pro nohy se cestujícím na zadních 
sedadlech sedí ještě pohodlněji. 

Speciální schránky pro deštníky SUPERB v obou předních dveřích jsou zkonstruovány tak, aby voda z mokrého deštníku odtékala 
z vozu ven. 

Sklopná zadní loketní opěra umožňuje vytvořit otvor mezi kabinou a zavazadlovým prostorem. Tudy pak jednoduše prostrčíte vyjímatelný vak 
Unibag určený pro bezpečné převážení lyží nebo snowboardu.
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Elektricky ovládané páté dveře se otevírají i zavírají automaticky, takže se jich 
nemusíte dotýkat, což přivítáte zejména za nepříznivého počasí. Horní polohu 
dveří si můžete individuálně nastavit, například podle výšky stropu v garáži.

Máte plné ruce a přitom potřebujete otevřít či zavřít zavazadlový 
prostor? Stačí udělat pohyb nohou pod zadním nárazníkem. Virtuální 
pedál, který umožňuje bezdotykové ovládání zavazadlového prostoru 
je vždy spojen s elektricky ovládanými pátými dveřmi a systémem 
KESSY pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování. S k l o p n é h áčk y,  u m í s těn é 

po stra nách zavazadlového pro-
storu, Vám usnadní převážení 
nákupů.

Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit cargo elementy. Jedná se o dva 
plastové díly se suchým zipem, které jsou v době, kdy je nepotřebujete, 
uloženy ve stěně přihrádky za zadním podběhem.

Se síťovým programem, který zahrnuje jednu horizontální a dvě 
vertikální sítě, zvýšíte variabilitu zavazadlového prostoru a zamezíte 
nežádoucímu pohybu převážených věcí. Navíc Vám nabízíme i síť pod 
zadní plato. 

Tažné zařízení pro nové vozy SUPERB 
má sklopnou hlavici, kterou můžete 
jednoduše ov ládat madlem ze 
zavazadlového pros tor u .  D ík y 
tomuto inovativnímu řešení už není 
potřeba hlavici demontovat, když 
tažné zařízení právě nevyužíváte.

ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR
Kapacita zavazadlového prostoru staví model SUPERB na špičku dané automobilové třídy. 

Ale maximální prostor nic neznamená bez maximální praktičnosti. Proto Vám přinášíme 

Simply Clever řešení, která mimo jiné usnadňují manipulaci se zavazadly.

Vyjímatelná LED svítilna se nachází v zava zadlovém 
prostoru ve speciální zásuvce. Zde se při zapnutém 
motoru dobíjí a také slouží jako běžné osvětlení 
vozu. Když ji vyjmete, získáte praktickou vysoce 
kvalitní příruční baterku.  Na jejím krytu je navíc 
magnet, takže ji lze upevnit například na karoserii.
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Do praktické multifunkční kapsy pod roletovým krytem 
zavazadlového prostoru verze kombi můžete uložit věci, 
které chcete převézt odděleně od ostatních zavazadel.

Objem zavazadlového prostoru je zcela výjimečný. Verze kombi (na snímku) nabízí 660 litrů, a po sklopení zadních sedadel 
dokonce 1950 litrů. Působivé hodnoty přináší i liftback: 625/1760 litrů. Všechny vozy, včetně verze kombi s mezipodlahou, 
jsou vybaveny úchytnými oky pro sítě. Automatický roletový kryt zavazadlového prostoru se po otevření elektricky ovládaných pátých dveří zasune do střední polohy, 

a tak je přístup k zavazadlům velmi pohodlný. Unikátní výbavou pro verzi kombi je Nivomat, který pomáhá udržet nezměněnou 
světlou výšku vozu při proměnlivém zatížení nákladem.

Mezipodlaha vyrovnává dno zavazadlového prostoru verze kombi 
na úroveň nákladové hrany, což usnadňuje manipulaci s těžšími 
zavazadly. Zároveň tu vzniká skrytý úložný prostor.
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JÍZDA PRVNÍ TŘÍDOU S PRVOTŘÍDNÍMI TECHNOLOGIEMI
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INFOTAINMENT
Můžete komunikovat, pracovat nebo se bavit. S novou generací infotainmentu přichází 

špičková úroveň konektivity, a tak i na cestách využijete skvělé funkce Vašich mobilních 

zařízení. Mimo jiné je tu možnost připojení externích přístrojů i pro cestující vzadu.  

* Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartLink a SmartGate najdete na našich webových stránkách. * Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát ročně po dobu až pěti let po ukončení výroby daného modelu infotainmentu.

SmartGate Vám umožní propojit Váš smartphone se systémy vozu, prostřednictvím 
WiFi, a získat tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda ekonomická nebo 
dynamická, ale i servisní informace apod. Některé údaje mohou být dokonce uloženy 
na portále ŠKODA, kde jsou Vám kdykoli k dispozici.*

Užívejte si skvělého poslechu hudby se Sound 
Systemem Canton s dvanácti reproduktory, 
včetně centrálního reproduktoru a subwooferu 
v zavazadlovém prostoru.

S funkcí SmartLink (zahrnující funkci MirrorLink®) bude displej infotainmentu (rádia nebo navigačního 
systému) zrcadlit informace z Vašeho smartphonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají 
certifi kát o bezpečném využití ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní.*

Držák multimédií Vám umožní bezpečně 
upevnit Váš přístroj na zadní loketní opěru nebo 
na hlavovou opěrku předního sedadla. Vůz lze 
také vybavit 230V zásuvkou a druhým USB slotem 
pro cestující vzadu.

Infotainment Columbus 8" s navigací a barevným dotykovým 
displejem přidává nad rámec výbavy infotainmentu Amundsen 
mechaniku DVD, palubní síť WLAN a 3D mapy. Kromě toho 
Vám nabízíme aplikaci Media Command, která umožňuje 
prostřednictvím WiFi ovládat vybrané funkce tohoto 
infotainmentu z mobilního telefonu nebo tabletu. K dispozici je 
i integrovaný telefonní modul s podporou rychlého internetu LTE.

Infotainment Bolero 8" s barevným dotykovým displejem nabízí 
mimo funkcí shodných s infotainmentem Swing jako standard 
Bluetooth a funkci SmartLink.

Infotainment Amundsen 8" s navigací a barevným dotykovým 
displejem přichází se stejnými funkcemi jako infotainment 
Bolero a přidává funkci navigačního systému. Přístroj je vybaven 
hlasovým ovládáním a dvěma sloty na SD karty. Standardem je 
SD karta s mapami, včetně doživotní aktualizace* navigačních 
dat v ceně přístroje. Výbavu si můžete rozšířit o aplikaci Media 
Command, která umožňuje prostřednictvím WiFi ovládat vybrané 
funkce tohoto infotainmentu z mobilního telefonu nebo tabletu.

Infotainment Swing 5" s barevným dotykovým displejem je 
vybaven tunerem FM, vstupem USB/Aux-in a slotem 
pro SD karty. Přístroj umožňuje nastavení funkcí vozu 
prostřednictvím Car menu. O perfektní ozvučení se postarají 
čtyři reproduktory vpředu a čtyři vzadu.
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Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče je vybaveno pamětí, 
do které je možné uložit tř i různá nastavení sedadla 
a vnějších zpětných zrcátek. Výjimečný komfort pak nabízí 
ventilace obou předních sedadel určená pro vozy s potahy 
z perforované kůže.

Osvětlení nástupního prostoru Boarding Spots ve vnějších zpětných zrcátkách 
a ve spodní části předních i zadních dveří Vám umožní vyhnout se při nastupování 
za tmy například kalužím.

Vnější zpětná zrcátka s automatickým 
sklápěním po uzamčení vozu oceníte 
zejména př i parkování na omezeném 
prostoru. Zrcátka mohou být vyba-
vena i funkcí automatického stmívání 
a pamětí.

Nezávislé přídavné topení, které slouží k předehřátí interiéru, 
ale i motoru, disponuje také funkcí větrání, takže přivádí 
např íklad do vozu parkujícího na slunci čerstvý vzduch. 
Dálkové ovládání má v závislosti na konkrétních podmínkách 
dosah až několik set metrů.

Tříramenný kožený multifunkční volant s chromovanými 
prvky umocňuje Vaši radost z řízení vozu. Vrcholem nabídky 
je varianta s ovládáním rádia, telefonu a automatické 
převodovky DSG (Direct Shift Gearbox).

Informační systém vozu Vám nabízí skvělou možnost 
personalizace. Díky ní může několik řidičů, kteří se 
za volantem střídají, vždy využívat svoji sadu individuálně 
nastavených funkcí. Patří mezi ně Driving Mode Select, 
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a vnějších 
zpětných zrcátek, Climatronic, infotainment, atd. 
Vůz s možností personalizace je vybaven třemi klíči. 
Všechny nainstalované funkce se automaticky nastaví 
podle klíče, kterým byl vůz právě otevřen.

KOMFORT
Se svou komfortní výbavou Vás bude SUPERB neustále hýčkat. Bez ohledu 

na to, jestli jste právě za volantem, sedíte vzadu nebo jste teď zaparkovali.
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VĚTŠÍ BEZPEČÍ, VÍCE KLIDU



Travel Assist využívá spolupráce multifunkční kamery ve vnitřním zpětném zrcátku s navigačním 
systémem (Amundsen nebo Columbus). Systém rozpoznává prostřednictvím kamery dopravní 
značky a následně je zobrazuje na Maxi Dotu a na displeji navigačního systému.

4343

K asistenčním systémům, které využívají 
multifunkční kameru umístěnou ve vnitřním 
zpětném zrcátku, patří mimo jiné i Lane 
Assist pro udržování vozu v jízdním pruhu.

Rear View Camera (zadní parkovací kamera) 
s ostř ikovačem, umístěná v madle pátých 
dveř í, zobrazuje prostor za Vaším vozem 
a vyznačuje jízdní linie v jeho šířce, v závislosti 
na natočení volantu.

S dálkovými světly teď můžete jet, aniž byste oslňovali ostatní řidiče. 
Smart Light Assist totiž umí dálková světla nejen přepínat, ale má i funkci 
jejich clonění. Tento asistenční systém získává informace prostřednictvím 
multifunkční kamery ve vnitřním zpětném zrcátku.

Driver Alert je asistent pro roz-
poznání únavy, který vyhodnocuje 
údaje z ísk ané ze senzorů 
posilovače řízení. Když zazna-
mená chování, které může být 
známkou únavy řidiče, doporučí 
Vám prostřednictvím Maxi 
Dotu přestávku.

Pokud si chcete parkování 
co nejvíce usnadnit, pak 
je tím nejlepším řešením 
Park Assist . Vytipuje 
Vám v hodné mís to 
a zaparkuje do řady 
p o d é l ně  i  p ř í čně 
stojících vozidel. Př i 
podélném parkování 
si Park Assist vystačí 
s místem, které je jen 
o 60 cm delší než 
samotný vůz.

Adaptivní tempomat, vedle své základní funkce, udržuje odstup od vozidel jedoucích vpředu. Pro 
svou činnost využívá radar v masce chladiče. Na bázi stejného radaru pracuje i Front Assist. Ten 
sleduje odstup od vozidel před Vámi; dokáže automaticky zpomalit a varovat řidiče před 
případnou kolizí. V krizové situaci může nastoupit Crew Protect Assist, který připraví kabinu 
na kolizi (např. přitáhne přední pásy a přivře přední okna) a tím zmírňuje její následky. Pokud jsou 
právě aktivní adaptivní tempomat a Lane Assist (a vůz disponuje převodovkou DSG), je připraven 
zasáhnout Emergency Assist, který může snížit riziko nehody i v situaci, kdy řidič zkolaboval.

Vozidla  s automatickou převodovkou DSG, vybavená systémy Lane Assist a adaptivní 
tempomat, disponují také funkcí Traffi c Jam Assist. Ta ovládá motor, brzdy a řízení, takže se vůz 
rozjíždí a brzdí v závislosti na pohybu okolních vozů v koloně (při rychlosti do 60 km/h).

Blind Spot Detect sleduje prostřednictvím radarových senzorů v zadním 
nárazníku prostor za vozidlem i po jeho stranách a hlídá tak mrtvý úhel. 
Podle vzdálenosti a rychlosti ostatních vozů vyhodnotí, zda je nutné 
řidiče varovat. 

Rear Traffic Alert, který využívá radar systému Blind Spot 
Detect v zadním nárazníku, Vám pomůže bezpečně vycouvat 
z místa s omezeným výhledem. Při bezprostředním ohrožení 
dokáže tento asistent vůz sám zastavit.

ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY
SUPERB přichází se spoustou asistenčních systémů, 

které Vám nabízejí nebývalé možnosti, pohodlí 

a bezpečí v nejrůznějších situacích. 
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Zatímco airbag ř idiče se skrývá ve volantu, airbag spolujezdce je umístěn 
v přístrojové desce a lze ho deaktivovat. Díky tomu můžete na přední sedadlo 
upevnit dětskou sedačku.

Kolenní airbag umístěný pod sloupkem řízení chrání kolena a holenní 
kosti řidiče.

Hlavové airbagy vytvoří po aktivaci ochrannou stěnu, 
která chrání pasažéry vpředu i vzadu před zraněním hlavy.

Přední a zadní boční airbagy jsou určeny 
k ochraně pánve a hrudníku pasažérů vpředu 
a na zadních krajních sedadlech.

TEST 2015

AIRBAGY
Nenechali jsme nic na náhodě, a tak se na svůj vůz můžete spolehnout. Pokud 

přijde situace, kdy řidič již nemůže aktivně ovlivnit další události, nastupují prvky 

pasivní bezpečnosti, k nimž patří i airbagy. SUPERB jich může mít až devět.
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SETKÁNÍ KRÁSY S DYNAMIKOU
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Mezi benzinovými motory představuje vrchol nabídky dvoulitrový čtyřválec o výkonu 206 kW s pohonem 4x4. Zajímavou 
alternativou je i  unikátní benzinový motor o výkonu 110 kW s technologií ACT (Active Cylinder management Technology), 
který podle potřeby dokáže odpojit dva válce a tím významně šetří palivo. Nejsilnější z dieselových motorů nabízí výkon 
140 kW. Ve verzi s mechanickou převodovkou a pohonem předních kol lze při ekonomickém způsobu jízdy dosáhnout 
kombinované spotřeby pouhých 4,1 l/100 km.

V závislosti na motoru, může být vůz vybaven jak 
mechanickou šestistupňovou převodovkou, tak 
i automatickou šestistupňovou  nebo sedmistupňovou 
dvouspojkovou převodovkou DSG (Direct Shif t 
Gearbox). Vynikající volbou je spojení šestistupňové 
DSG s pohonem 4x4.

Užívejte si vysoký výkon svého vozu v maximálním pohodlí a bezpečí. Řídicí jednotka adaptivního 
podvozku (DCC) kontinuálně vyhodnocuje jízdní situaci (brzdění, akcelerace, zatáčení) a přizpůsobuje 
jí charakteristiku tlumení i ř ízení. Adaptivní podvozek se nastavuje prostřednictvím Car menu 
v infotainmentu, kde si můžete zvolit požadovaný jízdní režim – Comfort, Normal nebo Sport.

MOTORY 
A PŘEVODOVKY
Design vozu je vzrušující, ale bližší pohled pod kapotu Vám doslova zvýší tep. Nová generace motorů 

nabízí mimořádný jízdní komfort bez jakéhokoli kompromisu, ať už jde o výkon, nebo ochranu 

životního prostředí. Kdo chce naplno využívat agilní vlastnosti vozu, může si zvolit progresivní řízení, 

které agilitu ještě zvýrazní.
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ZTĚLESNĚNÍ JEDINEČNÉHO STYLU
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Tříramenný kožený multifunkční volant s chromovanými prvky umožňuje ovládat rádio 
a telefon. Řadicí páka  a dekorační lišta na přístrojové desce nesou logo Laurin & Klement. 
K základní výbavě patří infotainment Amundsen 8" s navigací a funkcí SmartLink, Sound 
System Canton, ambientní osvětlení a mnoho dalšího.

Vůz je vybaven prahovými lištami vpředu i vzadu. Na předních lištách 
objevíte nápis Laurin & Klement.

Exkluzivní interiér kombinuje čalounění v hnědé, béžové nebo černé kůži  s dekorem Piano Black. 
Přední sedadla jsou elektricky nastavitelná, a místo řidiče je navíc vybaveno pamětí. Nechybí ani 
vyhřívání sedadel vpředu i vzadu. Pokud se rozhodnete pro potahy z perforované kůže, můžete si 
užívat přední sedadla s funkcí ventilace.

Atraktivitu vozu mohou ještě zvýšit volitelná 
19" leštěná kola Phoenix z lehké slitiny v antracitové 
barvě.

Jako pečeť exkluzivity působí logo Laurin & Klement vytlačené 
v kůži na opěradlech. 

LAURIN & 
KLEMENT
Výbavová verze Laurin & Klement představuje dokonalou kombinaci prvotřídní kvality 

a špičkových technologií. Vůz je ztělesněním krásy, originality, bezpečnosti a maximálního 

komfortu. Součástí jeho výbavy je například i adaptivní podvozek.

Originální plaketka Laurin & Klement, která odkazuje na slavné zakla-
datele mladoboleslavské automobilky, zdobí oba přední blatníky. 
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JEMNĚ OSTRÝ, OSTŘE ELEGANTNÍ



SPORTLINE

59

18" kola z lehké slitiny Zenith 
v platinové barvě jsou dodávána 
jako standardní výbava.

V nabídce jsou i 19" kola z lehké 
slitiny Vega v antracitové barvě. 

Interiér přichází s dekorem v barvě karbonu. Dekorační lišta na palubní desce nese logo SportLine. Přední sedadla 
ve sportovním provedení s potahovou látkou v kombinaci černá Alcantara®-kůže se šedým prošitím nabízejí maximální 
komfort i při dynamickém stylu jízdy. Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče je vybaveno pamětí pro tři různé možnosti. 
Přitažlivost sportovně laděného interiéru umocňují kryty pedálů z ušlechtilé oceli a černý strop.

Pro verzi SportLine nabízíme infotainment, 
který poskytuje ještě více informací a zábavy. 
K dispozici máte údaje, jako je například teplota 
oleje, zrychlení č i teplota chladicí kapaliny. 
Funkce LapTimer zvyšuje sportovně založeným 
řidičům potěšení z jízdy.

Kožený multifunkční vo lant 
ve sportovním design u, 
s e  š e d ý m  p r o š i t í m 
a chromovanými prvky, 
umožňuje ovládat rádio, 
telefon a automatickou 
převodovku DSG. Sdru-
žený panel přístrojů je 
vybaven atraktivním 
barevným displejem 
Maxi Dot (bez vy  obra-
zení).

I praktická výbava jako prahové lišty je provedena ve sportovním 
designu a přispívá tak k osobitému vzhledu vozu. 

Plaketku SportLine objevíte na obou předních blatnících.

K jedinečným liniím modelu SUPERB přidává verze SportLine množství dynamických detailů. Vůz je vybaven 

sportovním podvozkem a mimo jiné jej charakterizují černé lesklé prvky jako maska chladiče, rámečky oken, kryty 

vnějších zpětných zrcátek, lišty na bočních dveřích, difuzor, spoiler pátých dveří (liftback) a střešní nosič (kombi). 

S černými prvky dokonale ladí zatmavené přední mlhové světlomety. Sportovní styl vozu umocňují exkluzivní 

kola z lehké slitiny a nepřehlédnutelné koncovky výfuku.
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UDĚLEJTE SI Z VOZU SUPERB SVŮJ SUPERB
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ACTIVE VÝBAVOVÁ VERZE AMBITION VÝBAVOVÁ VERZE

Základní výbava verze Ambition zahrnuje 
chromo vané rámečky bočních oken, ozdobné 
prahové lišty vpředu, osvětlení vnitřních kliček 
dveří a prostoru pro nohy vpředu a vzadu, 
dešťový senzor, Maxi Dot, bi-xenonové světlo-
mety s AFS (Adaptive Frontlight System), 
infotainment Bolero 8" a další.

Interiér Ambition, černý, dekor Light Brushed, 
látkové potahy

Interiér Ambition, šedý, dekor Light Brushed, 
látkové potahy

Interiér Ambition, černý, dekor Light Brushed, látkové potahy

Základní výbava verze Active zahrnuje vnější 
zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu, 
tónovaná skla, zadní LED svítilny, centrální 
zamykání s dálkovým ovládáním, signalizaci 
vzdálenosti při parkování vzadu, dvouzónovou 
klimatizaci Climatronic, Jumbo Box, info tain-
ment Swing 5" a další.

Interiér Active, černý, dekor šedý metalický, 
látkové potahy

Interiér Active, černý, dekor šedý metalický, látkové potahy
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Základní výbava verze Style zahrnuje barevný 
Maxi Dot, signalizaci vzdálenosti při parkování 
vpředu a vzadu, LED paket (vnější osvětlení), 
elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolu-
jezdce, Sound System Canton a další. 

Základní výbava verze Laurin & Klement 
zahrnuje Sunset, adaptivní podvozek (DCC), 
Park Assist, ambientní osvětlení interiéru, 
adaptivní tempomat, infotainment Amundsen 
8" s navigací, virtuální pedál a další.

Interiér Style, béžový, dekor Dark Brushed, 
látkové potahy

Interiér L&K, hnědý, dekor Piano Black, 
kožené potahy

Interiér Style, béžový, dekor Dark Brushed, 
potahy z Alcantary®

Interiér L&K, hnědý, dekor Piano Black, 
potahy z perforované kůže

Interiér Style, černý, dekor Dark Brushed, kožené potahy Interiér L&K, béžový, dekor Piano Black, potahy  z perforované kůže

STYLE VÝBAVOVÁ VERZE LAURIN & KLEMENT VÝBAVOVÁ VERZE

Interiér Style, černý, dekor Dark Brushed, 
potahy z perforované kůže

Interiér L&K, béžový, dekor Piano Black, 
potahy  z perforované kůže

Interiér Style, černý, dekor Dark Brushed, 
potahy z Alcantary®

Interiér L&K, béžový, dekor Piano Black, 
kožené potahy



POTAHY

Béžová kůže – L&K, Style*

Černá látka – Ambition
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Hnědá kůže – L&K Hnědá perforovaná kůže – L&K*

* Mimořádná výbava

Černá kůže – Ambition*, Style*
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Černá Alcantara®-kůže – Ambition*, Style*



Rosso Brunello metallicDragon Skin Gold metalíza

BARVY

Modrá Pacifi c uniZelená Jungle metalíza

Stříbrná Brilliant metalíza

Bílá Laser uni

Hnědá Magnetic metalíza Šedá Business metalíza

Bílá Candy uni

Bílá Moon metalíza

Červená Corrida uni

Béžová Cappuccino metalíza Šedá Quartz metalíza Černá Magic s perleťovým efektem

Modrá Lava metalíza

exkluzivně pro verzi SportLine



18" kola z lehké slitiny Zenith18" kola z lehké slitiny Modus

19" kola z lehké slitiny Phoenix

17" kola z lehké slitiny Helios

19" kola z lehké slitiny Phoenix, 

černá

19" kola z lehké slitiny Sirius, leštěná

17" kola z lehké slitiny Stratos

19" kola z lehké slitiny Phoenix, 

leštěná antracitová

17" kola z lehké slitiny Zeus

18" kola z lehké slitiny Pegasus

16" kola z lehké slitiny Orion

18" kola z lehké slitiny Pegasus, 

leštěná antracitová

16" kola s kryty Hermes

KOLA
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Zatímco gumové koberce se zvýšeným 
okrajem chrání interiér za nepříznivého 
počasí, s vysoce kvalitními textilními 
koberci s logem SUPERB bude interiér 
příjemnější a útulnější. 

Uzamykatelný box s kapacitou pět párů lyží nebo čtyři snowboardy je v nabídce v černé, bílé a stříbrné barvě. 

Pasažéři na zadních sedadlech ocení držák multimédií, 
který lze upevnit na hlavovou opěrku předního sedadla 
(nebo na zadní loketní opěru). K držáku je potřeba 
objednat adaptér. 

Gumový koberec přes tunel chrání čalounění vozu před znečistěním 
a poškozením. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Váš nový SUPERB bude skvěle vyhovovat Vašemu životnímu stylu. Se ŠKODA 

Originálním příslušenstvím ho jednoduše přizpůsobíte svým potřebám a přáním.
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S ozdobnými kryty ventilků kol 
bude Váš vůz stylový do nej-
men šího detailu.

Pokud často vozíte věci, které mohou znečistit zavazadlový prostor, pak je 
nejlepším řešením plastová vana se zvýšeným okrajem, která se dá snadno 
vyjmout a umýt. 

S gumovou vložkou do zavazadlového prostoru zůstane čalounění vozu stále 
čisté, bez ohledu na to, co převážíte. 

Pomocí dělicích mříží můžete zavazadlový prostor bezpečně oddělit 
od kabiny a také jej rozdělit na dvě části. 

Praktický síťový program do zavazadlového prostoru 
spolehlivě zabrání posouvání převážených věcí během jízdy. 
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Kufr na kolečkách

DÁRKOVÉ 
PŘEDMĚTY

Pánská čepice

Manžetové knofl íčky Propiska

Kravata

Buďte styloví, i když právě nejste ve svém voze. Přinášíme Vám spoustu 

módních doplňků a dalších dárkových předmětů. 
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Technické údaje – SUPERB

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,263–0,309 dle motorizace Délka (mm) 4861

Šířka (mm) 1864

Podvozek Výška (mm) 1468

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2841

Zadní náprava víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1584/1572; 2,0 TSI: 1586/1574

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate Světlá výška (mm) – dle motorizace 149/148; GreenLine: 134      

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny                                  – adaptivní podvozek (DCC) dle motorizace 139/138

– vzadu kotoučové Vnitřní rozměry

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1507/1520

Kola*** 6,5J x 16"; 6,5J x 17" dle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 991/980

Pneumatiky*** 215/60 R16; 215/55 R17 dle motorizace Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 625/1760

Objem palivové nádrže (l) 66 – s rezervním kolem jsou hodnoty o 41 l nižší

Motor 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000–6200 (132/5100–6200) 162/4500–6200 206/5600–6500 88/3600–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450–3900 (250/1250–5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1600–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. 95 (95/91**)

benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. min. 95

motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost (km/h) 220 215 232 245 250 206 209 220 (218) 215 237 (235) 230

Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,6 (8,8) 9,0 8,0 (8,1) 7,0 5,8 10,9 (11,0) 11,0 8,8 (8,9) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 6,0 (6,3) 6,6 7,5 (7,1) 7,8 8,9 4,8 (4,5) 4,3 4,8 (5,3) 5,5 4,9 (5,4) 5,9

– mimo město (l/100 km) 4,3 (4,4) 4,9 4,9 (4,9) 5,3 6,1 3,7 (3,8) 3,3 3,7 (4,1) 3,9 3,6 (4,0) 4,3

– kombinovaná (l/100 km) 4,9 (5,1) 5,5 5,9 (5,7) 6,2 7,1 4,1 (4,0) 3,7 4,1 (4,5) 4,5 4,1 (4,5) 4,9

Emise CO2 (g/km) 115 (117) 128 134 (129) 142 159 108 (105) 96 108 (118) 119 106 (118) 131

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Pohon

Druh předních kol 4x4 předních kol předních kol 4x4 předních kol předních kol předních kol 4x4 předních kol 4x4

Spojka hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

Převodovka mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

automatická 6stupňová DSG automatická 6stupňová DSG mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 6stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 6stupňová DSG)

automatická 6stupňová DSG

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu 
se 75kg řidičem (kg) 1395 (1425) 1505 1465 (1485) 1505 1615 1465 (1480) 1485 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg) 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 620 705 650 (636) 705

Celková hmotnost (kg) 1948 (1982) 2107 2017 (2035) 2075 2220 2011 (2025) 2030 2030 (2045) 2235 2080 (2116) 2245

Nebrzděný přívěs (max. kg) 690 (710) 750 730 (740) 750 750 730 (740) 740 740 (750) 750 750 750

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

 *  Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective Catalytic 

Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů 

dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.
 ** Při použití benzinu s nižším okt. číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

 ***  Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém 
průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz. 

 ( ) Platí pro automatickou převodovku.

 ACT – Active Cylinder management Technology.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními 
či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 
Platí pro základní model bez mimořádných výbav. 
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Technické údaje – SUPERB COMBI

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,275–0,317 dle motorizace Délka (mm) 4856

Šířka (mm) 1864

Podvozek Výška (mm) 1477

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2841

Zadní náprava víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1584/1572; 2,0 TSI: 1586/1574

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate Světlá výška (mm) – dle motorizace 149/148; GreenLine: 134      

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny                                  – adaptivní podvozek (DCC) dle motorizace 139/138

– vzadu kotoučové Vnitřní rozměry

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1507/1520

Kola*** 6,5J x 16"; 6,5J x 17"; 8,0J x 18" dle motorizace a výbavové verze Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 995/1001

Pneumatiky*** 215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 dle motorizace a výbavové verze Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 660/1950

Objem palivové nádrže (l) 66 – s rezervním kolem jsou hodnoty o 41 l nižší

Motor 1,4 TSI/110 kW ACT 1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT 1,8 TSI/132 kW 2,0 TSI/162 kW 2,0 TSI/206 kW 4x4 1,6 TDI CR DPF/88 kW 1,6 TDI CR DPF/88 kW GreenLine* 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2,0 TDI CR DPF/140 kW* 2,0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000–6200 (132/5100–6200) 162/4500–6200 206/5600–6500 88/3600–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450–3900 (250/1250–5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1600–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. 95 (95/91**)

benzin, 
okt. č. min. 95

benzin, 
okt. č. min. 95

motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost (km/h) 218 213 230 243 250 204 206 218 (216) 213 235 (233) 228

Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,7 (8,9) 9,1 8,1 (8,2) 7,1 5,8 11,0 (11,1) 11,1 8,9 (9,0) 9,1 8,1 (7,8) 7,7

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 6,2 (6,3) 6,8 7,5 (7,1) 7,9 9,0 4,9 (4,5) 4,4 4,8 (5,4) 5,6 5,0 (5,4) 6,1

– mimo město (l/100 km) 4,5 (4,4) 5,1 5,0 (5,0) 5,4 6,2 3,8 (3,8) 3,4 3,7 (4,2) 4,0 3,8 (4,1) 4,5

– kombinovaná (l/100 km) 5,1 (5,1) 5,7 5,9 (5,8) 6,3 7,2 4,2 (4,0) 3,7 4,1 (4,6) 4,6 4,2 (4,6) 5,1

Emise CO2 (g/km) 119 (119) 132 135 (130) 145 163 109 (105) 97 109 (121) 120 109 (119) 134

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Pohon

Druh předních kol 4x4 předních kol předních kol 4x4 předních kol předních kol předních kol 4x4 předních kol 4x4

Spojka hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jedno -
 kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané

Převodovka mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

automatická 6stupňová DSG automatická 6stupňová DSG mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 6stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 6stupňová DSG)

automatická 6stupňová DSG

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu 
se 75kg řidičem (kg) 1415 (1445) 1525 1485 (1505) 1525 1635 1485 (1500) 1505 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg) 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 640 (664) 715 665 715

Celková hmotnost (kg) 1986 (2032) 2135 2060 (2080) 2105 2275 2060 (2065) 2070 2070 (2109) 2265 2115 (2165) 2275

Nebrzděný přívěs (max. kg) 700 (720) 750 740 (750) 750 750 740 (750) 750 750 750 750 750

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 1600 1800 1800 2000 2200 1500 1500 2000 2200 2000 2200

 *  Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective 

Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje 

emise oxidů dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.
 ** Při použití benzinu s nižším okt. číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

 ***  Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém 
průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz. 

 ( ) Platí pro automatickou převodovku.

 ACT – Active Cylinder management Technology.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními 
či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 
Platí pro základní model bez mimořádných výbav. 

Všeobecné informace

ŠKODA SERVICE

ŠKODA Assistance
Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, 
volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu 
ŠKODA Assistance:

v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 236 090 002

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou 
pomoc. 

Záruka mobility 
Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodu jakékoliv 
neočekávané poruchy nepojízdným, budou Vám kdekoliv, 
v jakoukoliv dobu a bezplatně poskytnuty následující služby: 
příjezd na místo poruchy nebo odtah k nejbližšímu servisnímu 
partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, popř. 
zprovoznění na místě. Nebude-li oprava provedena ten samý 
den, může servisní partner ŠKODA v případě potřeby zajistit 
pro posádku vozidla ještě některou z následujících služeb: 
náhradní doprava (autobus, vlak apod.), zapůjčení náhradního 
vozidla až na  3 pracovní dny, přenocování v hotelu na 1 noc. 
Podmínkou platnosti Záruky mobility je provádění servisních 
prohlídek v síti autorizovaných servisních partnerů ŠKODA. 
Informace o Záruce mobility získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000.

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, 
autorizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín a vůz 
si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů jej přistaví 
zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzved nutí a přistavení 
vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu do servisu.

Náhradní vozidlo 
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný 
servisní partner ŠKODA může poskytnout náhradní vozidlo. 
Doporučujeme zamluvit si náhradní vůz už v okamžiku 
objednání servisních prací, tak budete mít jistotu, že je pro Vás 
v požadovaném termínu připravený. 

Záruky výrobce 
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie 

Prodloužená záruka
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou výbavu 
objednat záruku prodlouženou až na 5 let s volbou limitu 
najetých kilometrů až 150 000 km. V době trvání Prodloužené 
záruky máte právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění 

oprávněně reklamovaných vad dle platných obchodních 
podmínek. Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz 
a u svých autorizovaných prodejců vozů ŠKODA.

Mobilita Plus
Aby Vaše jízda vozem značky ŠKODA byla vždy bezpečná 
a příjemná, připravili jsme pro Vás paket Mobilita Plus, jehož 
zakoupením si můžete rozšířit Záruku mobility a prodloužit 
standardní dvouletou záruku na vůz na období 5 let nebo 
100 000 km. Vedle základní Záruky mobility vztahující se 
na vady výrobního charakteru Vám navíc poskytneme pomoc 
i v případech, které mohou nastat kdykoliv při každodenním 
provozu Vašeho vozidla. Pomoc Vám poskytneme v těchto 
případech: defekt pneumatiky, vybití baterie, nedostatek 
paliva, záměna paliva, nedostatek oleje nebo chladicí kapaliny, 
zabouchnutí klíče ve voze, zlomení klíče, ztracení klíče, nehoda, 
poškození kabeláže vozu zvěří (např. kunou). Na platnost 
rozšířené Záruky mobility a prodloužené záruky na 5 let nebo 
100 000 km se vztahují podmínky platnosti z odstavce Záruky 
mobility a Prodloužené záruky.

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný 
servisní interval (WIV). Při dodržení předepsaných podmí-
nek umožňuje systém WIV prodloužit servisní interval až 
na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně dva roky. 
Délka intervalu servisních prohlídek závisí na režimu provozu 
vozidla. Řidič je vždy včas informován prostřednictvím panelu 
přístrojů o nutnosti provedení servisní prohlídky. O možnostech 
nastavení proměn ného servisního intervalu na Vašem voze se 
informujte u svého nejbližšího servisního partnera ŠKODA.
 
ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký 
sortiment produktů zaměřených na individualizaci vozu, 
přepravu, hudbu a komunikaci, bezpečnost či komfort a užitek. 
Produkty procházejí náročnými testy v rámci technického 
vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou kvalitou, bezpečností 
a kompatibilitou s jednotlivými modely ŠKODA, pro které 
jsou připraveny. Při použití produktů ŠKODA Originálního 
příslušenství zůstává zachována záruka vozu v plné výši. 
Bližší informace o celém sortimentu najdete v katalozích 
příslušenství jednotlivých modelů ŠKODA. 

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY 

Bezpečnost  
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly, které byly použity 
při montáži vozu ŠKODA. Díky použití prvotřídních materiálů 
a technologií zaručují bezpečnou a bezstarostnou jízdu. 

Dostupnost 
ŠKODA AUTO nabízí kompletní sortiment dílů, respektive 
dílů výbavy použitých při sériové výrobě vozu, a nezaměřuje 
se pouze na obrátkové díly. Zásobování ŠKODA Originálními 
díly je zajištěno i po výběhu daného modelu ze série, po min. 
zákonem stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je 
zajištění dílů nutných pro provoz vozidla až po následujících 
15 let. 

Dlouhá životnost 
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie 
výroby ŠKODA Originálních dílů zaručují jejich maximální 
spolehlivost a dlouhou životnost. Důkazem je tříletá záruka 
na ŠKODA Originální baterie a prodloužení záruční doby 
originálních tlumičů výfuku na 4 roky, vztahující se na všechny 
střední a zadní díly výfuku.

Ochrana životního prostředí 
Do sortimentu ŠKODA Originálních dílů patří i díly výměnné, 
při jejichž výrobě není životní prostředí natolik zatěžováno 
odpadem, přebytkem odpadního tepla a znečišťováním vody. 

INFORMACE NA INTERNETU

Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš konfi gurátor, 
se kterým si můžete sestavit svůj vůz přesně podle svých 
představ a přání. Navštivte i www.youtube.com/skodacz nebo 
jděte na www.facebook.com/skodacz a staňte se fanoušky 
značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele. 

ŠKODA FINANCIAL SERVICES 

Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných akčních 
nabídek fi nancování od ŠKODA Financial Services. Smlouvu 
na úvěr, fi nanční leasing či operativní leasing můžete uzavřít 
přímo u autorizovaného prodejce, a to bez poplatků. Spočítejte 
si výši své měsíční splátky na on-line kalkulačce a zároveň 
si nechte svoji smlouvu předschválit. Nabídka fi nancování 
platí pro soukromé osoby, podnikatele i fi rmy. Více informací 
na www.vwfs.cz.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM

Nabízíme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim 
obchodním a finančním potřebám, špičkovou úroveň péče 
o zákazníka, portfolio služeb odpovídající požadavkům 
velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů, příslušenství a servisu, 
která je zárukou nízkých nákladů na provoz Vašeho vozového 
parku. Více informací na www.skoda-auto.cz/fleet.
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Váš prodejce vozů ŠKODA

JESTLI VÁS BAVILO O NĚM Č ÍST      ZKUSTE SI  PŘEDSTAVIT,  ŽE HO Ř ÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI  ZKUŠEBNÍ J ÍZDU

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacr/skodacz /skodacz

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Servis pro pomoc 
na Vašich cestách.


