Descărcaţi
Catalogul Interactiv ŠKODA şi
exploraţi maşina din toate
perspectivele.

Descărcaţi
aplicaţia ŠKODA Service App
pentru suport în călătorii.

Descărcaţi aplicaţia
ŠKODA Manual App pentru
accesul facil la toate informaţiile
din manualul utilizatorului.
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O MAŞINĂ CARE ÎŞI MERITĂ CU ADEVĂRAT NUMELE.
Imaginaţi-vă o maşină care îmbină frumuseţea cu funcţionalitatea. La care
rafinamentul şi spaţiul generos sunt în armonie perfectă. În care este loc pentru
orice, mai puţin pentru compromisuri. Noi ne-am imaginat o astfel de maşină.
Şi am numit-o noua ŠKODA Superb.
Sculptat după un limbaj de design nou, mai emoţional, Superb atrage imediat
atenţia. Pe lângă faptul că este incredibil de spaţioasă, această maşină este
cel mai confortabil mod de a vă întinde nu doar picioarele, ci şi ambiţiile perfectă atât pentru familie, cât şi pentru viaţa profesională. Şi fiind o
ŠKODA, această maşină oferă cele mai rafinate soluţii Simply Clever de care
dispunem, precum pedala virtuală pentru accesul "hands-free" la portbagaj.

Această maşină reprezintă 120 de ani de gândire avangardistă, reprezintă
angajamentul nostru de a crea maşini care generează la fel de multă plăcere
la condus acum, pe cât ofereau şi la începuturile companiei. Pentru că în loc
să ne uităm doar înapoi la istoria noastră bogată, noi o folosim ca inspiraţie
pentru a privi înainte.
Asta înseamnă Simply Clever. Asta înseamnă ŠKODA.
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Design
DĂ FORMĂ ZILEI DE MÂINE. AZI.

Jozef Kabaň, şeful departamentului de Design ŠKODA, cu privire la originile
noului limbaj de design emoţional al modelului Superb şi la modul în care
echilibrează estetica uluitoare cu principiile ŠKODA privind caracterul practic.

Fiind nava noastră amiral, Superb este avangarda viitorului companiei noastre.
Astfel, am săpat adânc în moştenirea noastră valoroasă şi am fost inspiraţi de
modelele ŠKODA din trecut, care la rândul lor au fost pionieri ai vremurilor lor.
Astfel a luat naştere unui nou limbaj de design cu linii tăioase, precise şi angulare,
care fac ca maşina să fie dinamică şi totodată marcantă. Dar nu ar fi o ŠKODA,
dacă nu ar fi caracterizată de un caracter practic excepţional. Astfel, am extins
dimensiunile interioare, pentru a crea un interior deosebit de generos şi
confortabil, introducând totodată mai multe dotări Simply Clever ca niciodată.
Sper că cei care o vor conduce vor resimţi la fel de multă plăcere ca mine,
atunci când i-am conceput designul.
7

DESIGN

EXTERIOR
CĂLĂTORIŢI CU STIL.
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designul
exterior
Designul modelului Superb nu vă îmbie doar să vă uitaţi pur şi simplu,
ci vă îmbie să vă apropiaţi, să priviţi mai cu atenţie. Contururile
angulare marcante şi liniile dinamice ascuţite reflectă modul în
care frumuseţea întregului iese la lumină din detaliile incitante.
Rezultatul constă într-o expresie senzuală a preciziei şi caracterului practic.

Interacţiunea între formele convexe şi cele concave în partea din spate a maşinii creează un joc
extraordinar de lumini şi umbre. Că veni vorba de lumină: tehnologia LED îmbinată cu elementele
cristaline din blocurile optice spate, având forma literei C, adaugă un plus de eleganţă.

Proporţiile perfect echilibrate, suprafeţele vitrate
de mari dimensiuni şi blocurile optice prelungite în
lateral creează un profil puternic şi emoţional.

Liniile impunătoare ale capotei motorului sunt completate de
contururile profilate ale farurilor şi de proiectoarele de ceaţă care au
o personalitate la fel de puternică - designul acestora amintind de
fabricarea tradiţională a cristalelor ceheşti.
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Contururile suple şi tăioase ale oglinzilor retrovizoare exterioare, cu lumini de
semnalizare integrate, accentuează sportivitatea designului, suprafaţa oglinzii asigurând
totodată funcţionalitate deplină.

Rafinamentul maşinii este accentuat de pragurile cu inscripţia Superb. Încă o formă de
expresie a faptului că maşina îmbină forma cu funcţia.

Superb va deschide noi perspective, graţie plafonului panoramic cu
acţionare electrică. Acesta accentuează de asemenea senzaţia de spaţiu
generos.
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designul
luminos
Luminile pot să ilumineze, dar pot să şi inspire. Preluate din moştenirea cehească a
fabricării cristalului, farurile noului Superb sunt cei mai magnifici ochi care au luminat
vreodată şoseaua.

Pentru a treia generaţie Superb sunt disponibile trei tipuri
de faruri şi două tipuri de blocuri optice spate integrate, cu
diferite tehnologii şi stiluri. Opţiunile de top omagiază abilităţile
de tăiere a faimoasei sticle din Boemia.

Elemente cristaline apar de asemenea în zona "inactivă" a
blocurilor optice spate integrate, disponibile în două versiuni.
În plus, luminile pentru marşarier şi cele de semnalizare, plus
LED-urile lămpilor de ceaţă sunt ascunse în spatele unor
"nestemate", astfel încât semnătura luminoasă a modelului
Farurile bi-xenon includ lumini de drum cu decor Superb devine şi mai distinctivă.
sugerând cristalul. "Genele" iluminate sunt de asemenea
un element al farurilor premium (cu funcţie Smart Light
Assistant).
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CĂLĂTORIŢI ÎN SPAŢIU.

design

interior
17

Iluminarea
ambientală
Faceţi ca spaţiul dumneavoastră să fie mai confortabil şi mai plăcut, cu luminile
ambientale blânde şi armonioase, care sunt dispuse de-a lungul interiorului maşinii,
creând atmosfera potrivită fiecărei călătorii.

Iluminare ambientală albă Amber.

Iluminare ambientală verde.

Iluminare ambientală albastră.

Bucuraţi-vă de cel mai înalt nivel de confort,
cu spaţiul neegalat pe care Superb îl oferă
la picioare. Luaţi loc confortabil, ajustaţi
luminile interioare şi bucuraţi-vă de
ambianţa cu iluminare discretă pe parcursul
călătoriei dumneavoastră.

simply
clever
INOVAŢII CARE VĂ PUN PE
DUMNEAVOASTRĂ PE PRIMUL LOC.
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depozitare
în interior
Există locul potrivit pentru orice. Inclusiv în maşina dumneavoastră. Noul Superb
dispune de numeroase compartimente, buzunare şi suporturi, menţinând ordinea în
interiorul elegant şi păstrându-vă bunurile în siguranţă, astfel încât să nu fie pierdute,
furate sau vărsate.

Spaţiul de depozitare din bord pe partea pasagerului din
faţă poate fi chiar răcit cu sistemul de aer condiţionat
pornit.
Spaţioasa cutie de depozitare Jumbo Box se află în cotiera din faţă. Aici vă puteţi păstra în siguranţă dispozitivele
electronice sau o puteţi răci pentru a vă păstra gustările proaspete. Pe consola centrală mai poate fi găsit un suport
dublu pentru băuturi.

Suporturile pentru pahare din cotieră
vor fi apreciate de pasagerii din
spate.

Vestele pot fi păstrate în spaţiile de
depozitare din uşile faţă şi spate, pentru a fi
mereu la îndemână.
În buzunarele de pe laturile interioare ale spătarelor din
faţă puteţi păstra obiecte mai mici, precum telefonul mobil,
chei, carneţele, etc.
Veţi găsi câte un spaţiu pentru o sticlă de 1,5 l în fiecare dintre
compartimentele uşilor faţă şi spate.
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Suportul pentru ochelarii de soare de deasupra oglinzii retrovizoare
interioare este la îndemâna şoferului şi a pasagerului din faţă.

În panoul interior al ambelor uşi din faţă se află câte un spaţiu ingenios destinat celor două
umbrele originale Superb. Acestea sunt astfel concepute încât apa să se poată scurge din maşină,
pentru a menţine interiorul uscat.

Un sprijin pentru picioarele dumneavoastră.
Suportul pentru picioare poate fi ataşat de
covoraşele textile din spate şi aduce un plus
de confort la drum lung.

Sacul detaşabil Unibag, pentru transportarea schiurilor sau a snowboard-ului,
poate fi păstrat în deschiderea dintre portbagaj şi spaţiul pentru pasageri.
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Cârligul de remorcare este rabatabil
şi poate fi acţionat de la un mâner
aflat în portbagaj. Datorită acestei
inovaţii, nu trebuie să demontaţi
cârligul după utilizare, iar acesta nu
va afecta designul elegant al maşinii
dumneavoastră.

Pentru a evita mişcările nedorite ale bagajelor în timp ce conduceţi,
aceste două elemente din plastic cu fixare cu scai, sunt ideale.
Ele pot fi păstrate în spaţiile de depozitare din spatele pasajelor
roţilor, atunci când nu sunt folosite.

Setul de plase creşte flexibilitatea portbagajului, fixând totodată
obiectele. Include o plasă orizontală şi două verticale. Puteţi adăuga
încă o plasă sub sistemul de acoperire a portbagajului.

portbagajul
Având o capacitate a portbagajului de 625 litri, care poate fi extinsă la 1.760 litri cu
spătarele scaunelor spate rabatate, noul Superb se află pe primul loc în privinţa
spaţiului în clasa din care face parte. Dar maximizarea spaţiului nu înseamnă nimic fără
maximizarea aspectelor practice. De aceea, am adăugat soluţii Simply Clever care
fac manevrarea bagajelor şi mai facilă.

A cincea uşă cu acţionare electrică se deschide şi se închide automat fără ca
dumneavoastră să fiţi nevoit să o atingeţi - deosebit de practic mai ales pe vreme
rea. Puteţi de asemenea să ajustaţi poziţia cea mai înaltă a uşii deschise, astfel
încât să corespundă necesităţilor dumneavoastră.

În partea stângă a portbagajului găsiţi o lanternă
detaşabilă cu LED. Aceasta se încarcă automat
când merge motorul.

Cum deschideţi portbagajul când nu aveţi mâinile libere? Trebuie
doar să mişcaţi piciorul dedesubt şi se va deschide ca prin magie.
Pedala virtuală permite accesul fără să fiţi nevoit să atingeţi
hayonul şi este disponibilă exclusiv cu a cincea uşă cu acţionare
electrică şi cu sistemul KESSY (acces, pornire şi blocare fără cheie).

Cârligele rabatabile de pe
pereţii laterali ai portbagajului
permit transportul mai facil şi
mai sigur al cumpărăturilor.
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High-class întâlneşte high-tech.

tehno

logie
29

infotainment
Puteţi comunica, lucra sau vă puteţi distra cu uşurinţă la bordul noului Superb. Noua
generaţie de sisteme radio şi de navigaţie oferă conectivitate de top, astfel încât să puteţi
beneficia şi la drum de funcţiile dispozitivelor dumneavoastră mobile. Inclusiv pasagerii din
spate îşi pot conecta dispozitivele externe.

Cu sistemul SmartGate puteţi să vă conectaţi prin WiFi smartphone-ul la automobil,
pentru a accesa date interesante despre călătoriile dumneavoastră, precum eficienţa
călătoriei, caracteristicile dinamice sau informaţii privind service-ul. Anumite informaţii
pot fi chiar salvate pe portalul ŠKODA, unde le puteţi accesa oricând şi de oriunde.

Dispozitivul Phone Box, aflat în faţa schimbătorului de viteze,
amplifică semnalul pentru dispozitivul dumneavoastră mobil. De
asemenea serveşte ca loc sigur de depozitare a telefonului în timp
ce conduceţi.

Aplicaţia Media Command vă permite să controlaţi sistemul de
infotainment al maşinii dumneavoastră prin intermediul unei tablete
sau al unui smartphone, indiferent de locul pe care îl ocupaţi şi folosind
conexiunea WiFi. Este disponibilă exclusiv în combinaţie cu sistemul de
navigaţie Columbus.

Sistemul radio Bolero cu touchscreen de 6,5"
dispune de recepţie radio AM şi FM, conexiuni USB/
Aux-in, conectivitate Apple, slot pentru carduri
SD şi Bluetooth. Dispune de sistemul SmartLink
în dotarea standard. Calitatea sunetului perfect
este garantată de patru difuzoare în faţă şi patru
difuzoare în spate.

Savuraţi claritatea absolută a sunetului muzicii sau
a vocii asigurată de sistemul de sunet Canton, care
are 12 difuzoare, inclusiv un centre-speaker şi un
subwoofer în portbagaj.

Cu sistemul SmartLink (pachet ŠKODA pentru Suportul multimedia vă permite să fixaţi în siguranţă dispozitivul Sistemul de navigaţie Columbus oferă control
conectivitate, care suportă MirrorLink®, Apple dumneavoastră pe cotieră sau pe tetierele scaunelor din faţă. Modulul de tactil confortabil, prin intermediul ecranului de
CarPlay şi Android Auto), sistemul radio permite telefonie integrat, cu compatibilitate internet rapid LTE, este disponibil 8". Dispune de două slot-uri pentru carduri SD şi
şoferului să folosească în siguranţă telefonul în în combinaţie cu sistemul de navigaţie Columbus. Maşina mai poate fi
este livrat cu hărţi preinstalate. De asemenea este
timp ce conduce. Toate aplicaţiile instalate şi echipată şi cu o priză de 230V şi cu un al doilea slot USB pentru pasagerii
echipat cu toate funcţiile standard ale un sistem
care au certificare pentru utilizarea în siguranţă din spate.
radio de top, precum şi cu sistemul SmartLink.
la bordul maşinii sunt compatibile cu MirrorLink®,
Apple CarPlay sau Android Auto.*
* Vizitaţi pagina noastră web pentru termenii de utilizare şi compatibilitatea sistemelor SmartGate şi SmartLink.

31

confort
Încărcat cu numeroase dotări inteligente, noul Superb vă va răsfăţa cu
confort absolut, fie că vă doriţi relaxare la drum lung sau distracţie pe şosea.

Cu sistemul de aer condiţionat
Climatronic cu reglaje pe 3 zone puteţi
seta temperaturi diferite pentru şofer,
pasagerul din faţă şi cei din spate. Include
de asemenea un senzor de umiditate,
care reduce aburirea geamurilor.

Volanul multifuncţional îmbrăcat în piele şi cu elemente cromate vă aşează în mâini plăcerea pură a condusului.
Opţiunea de top este un volan cu 3 spiţe acoperit cu piele perforată şi cu butoane pentru sistemul radio, telefon
şi transmisia automată DSG cu dublu ambreiaj.

Automobilele echipate cu KESSY
(acces, pornire şi blocare fără cheie)
dispun de un buton Start/Stop pe
coloana de direcţie, care permite
pornirea şi oprirea motorului fără
cheie.

Oglinzile exterioare se pliază automat când
încuiaţi maşina, ceea ce veţi aprecia în mod
deosebit atunci când veţi parca pe străzile
aglomerate ale oraşului. Oglinzile dispun şi
de funcţia automată anti-orbire, precum
şi de memorie.
Scaunul reglabil electronic al şoferului, cu funcţie de
memorie, poate memora trei reglaje diferite pentru poziţia
scaunului şi a oglinzilor exterioare.
Luminile de curtoazie pentru iluminarea zonei de acces se află
pe oglinzile exterioare şi în partea inferioară a uşilor faţă şi spate.
Vă ajută, de exemplu, să evitaţi bălţile pe întuneric.

33

Protecţie înseamnă linişte
sufletească.

Siguranţă
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Sisteme de
asistenţă
Noul Superb pune în slujba dumneavoastră o întreagă
armată de sisteme de asistenţă care vă oferă confort
fără egal şi siguranţă în situaţiile neprevăzute.

Când veţi conduce pe şosele şi autostrăzi, veţi
aprecia tempomatul adaptiv Adaptive Cruise Control,
care în plus faţă de funcţia de tempomat, menţine
şi distanţa sigură faţă de autovehiculele din faţa
dumneavoastră. Pentru aceasta foloseşte un
dispozitiv radar aflat în grila frontală.
Sistemul Front Assistant monitorizează distanţa
faţă de autovehiculul din faţă şi încetineşte automat
sau avertizează şoferul în cazul unui potenţial risc
de coliziune sau, când o coliziune devine inevitabilă,
reduce la minimum consecinţele, încetinind maşina.
Sistemul este funcţional la toate vitezele, cu excepţia
celor foarte mici, "de ambuteiaj".
Sistemul de frânare Multi-Collision Brake
funcţionează în baza sistemului de control electronic
al stabilităţii (ESC). Dacă airbag-ul şoferului sau cel al
pasagerului din faţă este deschis, sistemul începe
Printre celelalte sisteme de asistenţă care să frâneze pentru a preveni mişcarea necontrolată a
folosesc camera video multifuncţională din
maşinii şi astfel reduce probabilitatea unor coliziuni
oglinda retrovizoare din interior se numără
adiţionale.
Lane Assistant care menţine maşina pe banda
de rulare corectă şi Travel Assistant pentru Superb este echipat în dotarea standard cu o frână
identificarea şi afişarea indicatoarelor de de parcare electromecanică, aceasta înlocuind frâna
de mână mecanică anterioară.
circulaţie.

Acum puteţi folosi mai mult luminile de drum, fără a deranja traficul care vine din sens opus.
Smart Light Asistent nu poate doar comuta între lumini, ci poate de asemenea estompa
luminile de drum, folosind o cameră video multifuncţională aflată în oglinda retrovizoare
din interior.

Bucuraţi-vă de manevre facile de parcare, dotându- Reduceţi la minimum stresul parcării pe locurile mici, cu Blind Spot Detect foloseşte senzorii radar din bara spate pentru a
vă maşina cu camera video pentru marşarier, care va Parking Assistant. Acesta selectează automat locul de monitoriza unghiurile moarte din spatele şi din partea laterală a
fi integrată în mânerul celei de-a cincea uşi. Aceasta parcare potrivit în rândurile de maşini parcate paralel sau maşinii. În funcţie de distanţa şi viteza autovehiculelor din apropiere,
monitorizează spaţiul din spatele maşinii şi indică perpendicular. La parcarea paralelă este nevoie de un spaţiu sistemul decide dacă va avertiza sau nu şoferul cu semnale optice
traiectoria de deplasare, în funcţie de lăţimea maşinii.
sau sonore. Sistemul Rear Traffic Alert (vedeţi mai sus) ajută la ieşirea
cu doar 60 cm mai lung decât maşina.
în siguranţă, cu spatele, de pe un loc de parcare, în condiţii de
vizibilitate nefavorabilă, folosind aceiaşi senzori. Sistemul poate
chiar acţiona automat frânele, dacă detectează un pericol iminent.
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airbag-uri
Pentru că vă recomandăm să nu lăsaţi nimic la voia întâmplării, vă puteţi bizui
pe noul Superb. În situaţii care ar putea fi periculoase, când şoferul nu mai poate
interveni activ, intervin elementele de siguranţă pasivă ale maşinii. Precum
airbag-urile. Vă puteţi echipa maşina cu până la 9 airbag-uri.

Airbag-ul pentru genunchi, aflat sub coloana de direcţie,
protejează genunchii şi tibiile şoferului.
Airbag-ul şoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din faţă în bord.
Dacă este nevoie, cel de-al doilea poate fi dezactivat pentru montarea unui scaun
pentru copii pe scaunul din dreapta faţă.

Airbag-urile laterale faţă şi spate protejează
zona pelviană şi pe cea toracică a şoferilor şi
pasagerilor în cazul unei coliziuni laterale.

La activare, airbag-urile pentru cap creează un perete care
protejează ocupanţii din faţă şi din spate de răniri la cap.
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perfor

manţe
Frumoasa şi bestia.
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motoare şi
TRANSMISII
Dacă designul modelului Superb v-a atras de la exterior, o privire mai atentă sub
capota motorului vă va creşte cu siguranţă pulsul. Noua generaţie de motoare
oferă un confort excelent, fără a face compromisuri la capitolele performanţe şi
mediu. În gama de motoare oferite, cu siguranţă că veţi găsi unul care să vi se
potrivească perfect.

În funcţie de versiunea de motor, maşina poate fi echipată
fie cu o transmisie automată DSG cu dublu ambreiaj şi cu 6
sau 7 trepte de viteză. Recomandăm combinaţia perfectă
compusă din transmisia DSG cu 6 trepte şi tracţiunea
integrală.
Versiunea noastră din vârful gamei este un motor pe benzină de 2 litri, care îmbină puterea impresionantă
de 206 kW, cu tracţiunea integrală. În gamă este inclus de asemenea un motor pe benzină de 110 kW
cu ACT (tehnologia de management activ al cilindrilor), care deconectează 2 cilindri când aceştia nu sunt
necesari, reducând astfel considerabil consumul de combustibil. Cel mai puternic motor diesel furnizează
140 kW de putere pură. În combinaţie cu o transmisie manuală şi cu tracţiunea faţă, are un consum mixt de
combustibil de doar 4,1 l/100 km.

Savuraţi performanţele ridicate ale automobilului dumneavoastră, în confort şi siguranţă deplină. Sistemul
de control adaptiv al şasiului evaluează continuu diferitele situaţii de condus (frânare, accelerare, virare) şi
răspunde la acestea, adaptând amortizarea şi caracteristicile direcţiei. Din meniul de infotainment puteţi
selecta unul dintre cele trei moduri, în funcţie de cerinţele dumneavoastră: Normal, Confort sau Sport.
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laurin &
klement
Paradigma rafinamentului.
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LAURIN &
KLEMENT
Versiunea de echipare Laurin & Klement este combinaţia perfectă între high-class şi
high-tech. Este o paradigmă a frumuseţii, originalităţii, siguranţei şi confortului maxim.
Un exemplu în acest sens ar fi şasiul adaptiv care ajustează suspensiile automobilului în
funcţie de starea suprafeţei de rulare, stilul de condus, oferind călătorii cât mai confortabile.

Interiorul exclusiv are nuanţa elegantă maro Native sau bej Stone pentru piele (opţional
perforată) şi elemente de decor negru Piano. Scaunele din faţă pot fi ajustate electric, iar
scaunul şoferului este de asemenea echipat cu funcţia de memorie.

Volanul multifuncţional cu 3 spiţe, îmbrăcat în piele şi cu elemente cromate vă permite să
controlaţi sistemul radio şi telefonul. Nuca schimbătorului de viteze poartă emblema Laurin
& Klement. Printre dotările standard se mai numără sistemul radio Bolero cu SmartLink,
sistemul de sunet Canton, iluminarea ambientală pentru interior, DCC şi multe altele.

Emblema originală Laurin & Klement de pe ambele aripi din faţă
reaminteşte de cei care au înfiinţat compania noastră, în urmă cu
peste un secol, în Mladá Boleslav.

Caracterul atractiv al versiunii Laurin & Klement
poate fi accentuat şi mai mult, cu jantele din aliaj
uşor de 19" Phoenix cu finisaj antracit.
Emblema Laurin & Klement embosată pe spătarele scaunelor
îmbrăcate în piele este încă un însemn al exclusivităţii.

Găsiţi aplicaţii decorative atât pe pragurile uşilor din faţă, cât şi pe cele
din spate. Cele din faţă poartă inscripţia originală Laurin & Klement.
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perso

nalizare
Faceţi din Superb, Superb-ul
dumneavoastră.
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Active

linia de echipare

Interior Active negru, decor gri metalic, tapiţerie textilă.
Printre dotările standard ale liniei de echipare
Active se numără oglinzile exterioare laterale
şi mânerele exterioare ale uşilor vopsite în
culoarea caroseriei, geamurile cu tentă închisă,
blocurile optice spate cu LED, închiderea
centralizată cu telecomandă, geamurile faţă şi
spate cu acţionare electrică, sistemul de aer
condiţionat, compartimentul de depozitare
Jumbo Box cu cotieră centrală ajustabilă, plus
multe altele.

Interior Active negru, decor gri metalic, tapiţerie textilă.

ambition

linia de echipare

Interior Ambition negru, decor Light Brushed, tapiţerie textilă.
În dotarea standard a liniei de echipare Ambition
sunt incluse bordurile cromate ale geamurilor
laterale, aplicaţiile decorative pe pragurile uşilor
faţă, sprijinul pentru picioare în faţă şi iluminarea
mânerelor interioare de la uşi, sistemul de aer
condiţionat Climatronic cu reglaje pe două
zone, sistemul radio Swing, senzorul de ploaie,
Maxi DOT, ceasul digital pe partea din spate a
compartimentului de depozitare Jumbo Box din
cotiera centrală, plus multe altele.

Interior Ambition negru, decor Light Brushed, tapiţerie
textilă.

Interior Ambition gri, decor Light Brushed, tapiţerie
textilă.
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Style

linia de echipare

Interior Style negru, decor Dark Brushed, tapiţerie din piele şi
Alcantara.

Interior Style negru, decor Dark Brushed, tapiţerie din
piele perforată.

Interior Style negru, decor Dark Brushed, tapiţerie din piele.
Dintre dotările standard ale versiunii Style
amintim oglinzile exterioare cu acţionare
electrică, cu decor şi lumini de curtoazie, senzorii
de parcare spate, aplicaţiile decorative pe
pragurile faţă şi spate, pachetul de iluminare cu
LED, scaunul pentru şofer cu ajustare electrică şi
funcţie de memorie, plus multe altele.

Interior Style bej, decor Dark Brushed, tapiţerie textilă.

Interior Style bej, decor Dark Brushed, tapiţerie din
piele şi Alcantara.

laurin & klement

linia de echipare

Interior L&K bej Stone, decor negru Piano, tapiţerie din piele.

Interior L&K bej Stone, decor negru Piano, tapiţerie din piele perforată.

Interior L&K bej Stone, decor negru Piano, tapiţerie din
piele perforată.

În echiparea standard a liniei de echipare Laurin &
Klement sunt incluse geamurile SunSet cu tentă
închisă, farurile bi-xenon cu funcţia adaptivă
AFS (Adaptive Frontlight System), senzorii
de parcare faţă şi spate, iluminare ambientală
pentru interior, scaune ajustabile electric pentru
şofer şi pasagerul din faţă, sistemul radio Bolero,
sistemul de sunet Canton, plus multe altele.

Interior L&K maro Native, decor negru Piano, tapiţerie
din piele.

Interior L&K maro Native, decor negru Piano, tapiţerie
din piele perforată.
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Tapiţerii
Piele şi Alcantara - negru – Ambition*, Style*

Textil - bej – Style

Textil - gri – Ambition

Textil - negru – Style

Textil - negru – Active

Textil - negru – Ambition

Piele - maro Native - L&K

Piele perforată - bej Stone - L&K*, Style*

Piele şi Alcantara - bej - Style*

Piele perforată - maro Native - L&K

Piele perforată - negru – Ambition*, Style*

Piele - negru – Ambition*, Style*
Piele - bej Stone - L&K, Style*
* Dotare opţională

Culori
exterioare

Albastru Lava metalizat

Verde Jungle metalizat

Alb Moon metalizat

Maro Magnetic metalizat

Negru Magic pearleffect

Bej Cappuccino metalizat

Alb Candy uni

Roşu Corrida uni

Albastru Pacific uni

Alb Laser uni

Argintiu Brilliant metalizat

Gri Business metalizat

Gri Quartz metalizat

Roşu
RoşuBrunello
Brunellometalizat
metalizat

Jante

Jante Sirius din aliaj uşor de 19 inch

Jante Zenith din aliaj uşor de 18 inch

Jante Phoenix din aliaj uşor de 19 inch

Jante Phoenix din aliaj uşor cu finisaj antracit de 19 inch

Jante Helios din aliaj uşor de 17 inch

Jante Stratos din aliaj uşor de 17 inch

Jante Modus din aliaj uşor de 18 inch

Jante Zeus din aliaj uşor de 17 inch

Jante Pegasus din aliaj uşor de 18 inch

Jante Pegasus din aliaj uşor cu finisaj antracit
de 18 inch

Jante Orion din aliaj uşor de 16 inch

Jante din oţel Hermes de 16 inch
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Accesorii
Noul dumneavoastră Superb vă va susţine propriul stil de viaţă. Graţie
inteligentelor Accesoriilor Originale ŠKODA, vă puteţi personaliza automobilul în
funcţie de nevoi şi dorinţe.

Cutia cu sistem de închidere şi cu o capacitate de până la cinci perechi de schiuri sau patru snowboard-uri este disponibilă în nuanţele negru, alb sau
argintiu.

Covoraşele din cauciuc cu margine ridicată
protejează interiorul pe vreme rea, iar
covoraşele textile de calitate superioară cu
emblema Superb conferă interiorului mai
mult confort şi căldură.

Suportul multimedia, care poate fi montat pe tetierele
din faţă va fi cu siguranţă apreciat de pasagerii din spate.
Trebuie combinat cu adaptorul pentru tetiere.

Covoraşul din cauciuc acoperă tunelul central din spate şi protejează tapiţeria
de murdărie şi deteriorări.
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Setul de plase este un accesoriu foarte practic, care va preveni mişcarea nedorită a
bagajelor şi a altor obiecte în portbagaj.

Cu că p ă ce l e l e d e co ra t i v e
pentru ventilele roţilor, maşina
dumneavoastră va avea un
aspect rafinat până la ultimul
detaliu.

In d i fe re n t d e ce e a ce v e ţ i t ra n s p o r t a î n p o r t b a g a j ,
tapiţeria va rămâne curată, cu covoraşul din cauciuc.

Dacă transportaţi des lucruri care ar putea să vă murdărească portbagajul,
tăviţa din plastic cu marginile ridicate este soluţia perfectă, aceasta putând fi
scoasă şi spălată.
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accesorii
lifestyle
Daţi dovadă de rafinament şi atunci când ieşiţi din noul Superb.
ŠKODA vă oferă o gamă de accesorii impecabile de lifestyle.

Butoni

Pix

Şapcă bărbaţi

Cravată în carouri

Troller pentru cabină
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Date tehnice
Motor

Cilindri/Cilindree (cc)

1,4 TSI/92 kW

1,4 TSI/110 kW

1,4 TSI/110 kW ACT

1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT

1,8 TSI/132 kW

Motor pe benzină supraalimentat
cu turbină,
sistem de injecţie directă
la înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat
cu turbină,
sistem de injecţie directă
la înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat
cu turbină,
sistem de injecţie directă
la înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat
cu turbină,
sistem de injecţie directă
la înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat
cu turbină,
sistem de injecţie directă
la înaltă presiune

4/1.395

4/1.395

4/1.395

4/1.395

4/1.798

Putere max./rot. (kW/min-1)

92/5.000-6.000

110/5.000-6.000

110/5.000-6.000

110/5.000-6.000

132/4.000–6.200 (132/5.100–6.200)

Cuplu max./rot. (Nm/min-1)

200/1.400-4.000

250/1.500-3.500

250/1.500-3.500

250/1.500-3.500

320/1.450-3.900 (250/1.250-5.000)

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

benzină fără plumb
min. RON 95

benzină fără plumb
min. RON 95

benzină fără plumb
min. RON 95

benzină fără plumb
min. RON 95

benzină fără plumb,
RON 95 (95/91***)

Norma de poluare
Carburant

Performanţe
Viteză maximă (km/h)

208

220

220

215

232

Accelerare 0–100 km/h (s)

9,9

8,6 (8,8)

8,6 (8,8)

9,0

8,0 (8,1)

Consum de combustibil 99/100 (l/100 km)
– urban

6,9/6,9*/6,8**

–/–*/–** (–/–*/–**)

6,1/6,0*/5,9** (–/–*/–**)

–/–*/–**

–/–*/–** (–/–*/–**)

– extraurban

4,6/4,5*/4,4**

–/–*/–** (–/–*/–**)

4,4/4,3*/4,2** (–/–*/–**)

–/–*/–**

–/–*/–** (–/–*/–**)

– mixt

5,4/5,4*/5,3**

–/–*/–** (–/–*/–**)

5,0/4,9*/4,8** (–/–*/–**)

–/–*/–**

–/–*/–** (–/–*/–**)

Emisii de CO2 (g/km)

126/125*/123**

–/–*/–** (–/–*/–**)

116/115*/113** (118/117*/115**)

129/128*/126**

135/134*/–** (130/129*/–**)

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Diametru de bracare (m)
Transmisie
Tip

tracţiune faţă

tracţiune faţă

tracţiune faţă

4x4

tracţiune faţă

Ambreiaj

hidraulic, monodisc

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

Haldex

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

Transmisie

manuală cu 6 trepte

manuală cu 6 trepte
automată DSG cu 7 trepte

manuală cu 6 trepte
automată DSG cu 7 trepte

manuală cu 6 trepte

manuală cu 6 trepte
automată DSG cu 7 trepte

Masa proprie – pentru versiunea standard şi cu un şofer de 75 kg (kg)

1.375

1.388 (1.418)

1.395 (1.425)

1.505

1.465 (1.485)

Sarcina utilă – incl. un şofer şi dotări adiţionale (kg)

620

620

620

675

620

Masă totală (kg)

1.920

1.933 (1.963)

1.940 (1.970)

2.105

2.010 (2.030)

Masa maximă remorcabilă fără frâne (kg)

680

690 (700)

690 (710)

750

730 (740)

Masă maximă remorcabilă cu frâne – 12% (kg)

1.600

1.600

1.600

1.800

1.800

Masa

Caroserie
Coeficientul aerodinamic Cw

Automobil cu 5 locuri, 5 uşi, 2 volume
0.275-0,309 în funcţie de versiunea de motor

Şasiu
Puntea faţă
Puntea spate
Sistem de frânare
– frâne faţă
– frâne spate

Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare
Suspensie multi-braţ, cu braţe longitudinale şi transversale şi bară stabilizatoare
Sistem de frânare hidraulic dublu, în diagonală, asistat de o pompă de vacuum, cu sistem Dual Rate

Lungime (mm)

4.861

Lăţime (mm)

1.864

Înălţime (mm)

1.468

Ampatament (mm)
Ecartament faţă/spate (mm)
Garda la sol (mm) – în funcţie de versiunea de motor

2.841
1.584/1.572; 2,0 TSI: 1.586/1.574
149/148

Frâne cu discuri ventilate interior şi etrier cu un singur piston
Frâne cu discuri

Direcţia

Direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic

Jantele

6,5J x 16"; 7,0J x 17" în funcţie de versiunea de motor

Anvelopele

Dimensiuni exterioare

215/60 R16; 215/55 R17 în funcţie de versiunea de motor

Dimensiuni interioare
Spaţiu lateral faţă/spate (mm)
Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm)

* Date valabile pentru automobilele cu anvelope cu rezistenţă redusă la rulare.
** Date valabile pentru modelele cu anvelope cu rezistenţă super-redusă la rulare.
*** Utilizarea de carburant cu o cifră octanică mai mică poate afecta performanţele motorului.
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( )Valabil pentru versiunile cu transmisie automată.
– Datele nu erau disponibile la momentul intrării în tipar.
		 ACT – Tehnologia de management activ al cilindrilor.

991/980

Volum portbagaj (max. l)
– fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei în poziţie
verticală/orizontală

Capacitate rezervor combustibil (l)

1.507/1.520

625/1.760

– cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 41 l
Cele mai multe motoare dispun de sistemul Start-Stop şi de funcţia de recuperare a energiei de frânare.
Toate motoarele îndeplinesc cerinţele normei de poluare Euro 6.

2,0 TSI/162 kW

2,0 TSI/206 kW 4x4

1,6 TDI CR DPF/88 kW

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

Motor diesel supraalimentat cu
Motor diesel supraalimentat cu
Motor diesel supraalimentat cu
Motor diesel supraalimentat cu
Motor pe benzină supraalimentat Motor pe benzină supraalimentat Motor diesel supraalimentat cu
turbină,
turbină,
turbină,
turbină,
turbină,
cu turbină,
cu turbină,
sistem de injecţie directă la înaltă sistem de injecţie directă la înaltă sistem de injecţie directă la înaltă sistem de injecţie directă la înaltă sistem de injecţie directă la înaltă
sistem de injecţie directă
sistem de injecţie directă
presiune, de tip common rail
presiune, de tip common rail
presiune, de tip common rail
presiune, de tip common rail
presiune, de tip common rail
la înaltă presiune
la înaltă presiune
4/1.984

4/1984

4/1.598

4/1.968

4/1.968

4/1.968

4/1.968

162/4.500–6.200

206/5.600-6.500

88/3.500-4.000

110/3.500-4.000

110/3.500-4.000

140/3.500-4.000

140/3.500-4.000

350/1.500-4.400

350/1.700-5.600

250/1.500-3.250

340/1.750-3.000

340/1.750-3.000

400/1.750-3.250

400/1.750-3.250

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

benzină fără plumb
min. RON 95

benzină fără plumb
min. RON 95

Motorină

Motorină

Motorină

Motorină

Motorină

245

250

206

220 (218)

215

237 (235)

230

7,0

5,8

10,9 (11,0)

8,8 (8,9)

9,0

8,0 (7,7)

7,6
6,0/5,9*/–**

7,8/7,8*/–**

–/–*/–**

4,9/4,8*/4,7** (–/–*/–**)

4,8/4,8*/4,7** (5,3/5,3*/5,2**)

5,6/5,5*/5,5**

4,9/4,9*/–** (5,4/5,4*/–**)

5,3/5,3*/–**

–/–*/–**

3,8/3,7*/3,6** (–/–*/–**)

3,7/3,7*/3,6** (4,1/4,1*/4,0**)

4,0/3,9*/3,9**

3,7/3,6*/–** (4,1/4,0*/–**)

4,4/4,3*/–**

6,2/6,2*/–**

–/–*/–**

4,2/4,1*/4,0** (–/–*/–**)

4,1/4,1*/4,0** (4,5/4,5*/4,4**)

4,6/4,5*/4,5**

4,1/4,1*/–** (4,6/4,5*/–**)

5,0/4,9*/–**

143/142*/–**

160/159*/–**

109/108*/105** (106/105*/103**)

109/108*/106** (119/118*/116**)

120/119*/117**

107/106*/–** (119/118*/–**)

132/131*/–**

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

tracţiune faţă

tracţiune faţă

4x4

tracţiune faţă

4x4

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

Haldex

hidraulic, monodisc
(dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic)

Haldex

automată DSG cu 6 trepte

automată DSG cu 6 trepte

manuală cu 6 trepte
(automată DSG cu 7 trepte)

manuală cu 6 trepte
(automată DSG cu 6 trepte)

manuală cu 6 trepte

manuală cu 6 trepte
(automată DSG cu 6 trepte)

automată DSG cu 6 trepte

1.505

1.615

1.465 (1.480)

1.485 (1.500)

1.605

1.505 (1.555)

1.615

620

675

620

620

705

620

705

2.050

2.215

2.010 (2.025)

2.030 (2.045)

2.235

2.050 (2.100)

2.245

750

750

730 (740)

740 (750)

750

750

750

2.000

2.200

1.500

2.000

2.200

2.000

2.200

14°

897

2,841
4,861

1,123

(ML3)

1,010

1,507
12.2°

2,031

1,572
1,864

1,520

1,468

625 l
1,126

(ML2)

1,584

980

4x4
Haldex

1,038

tracţiune faţă
dublu ambreiaj coaxial,
acţionat electro-hidraulic

