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AUTOMAŠĪNA, KAS PATIESI
IR SAVA VĀRDA CIENĪGA.
Iedomājieties automašīnu, kas salauž robežas starp
skaistumu un funkcionalitāti. Kur stils un ietilpība ir
perfektā harmonijā, un vietas pietiek visam, izņemot
kompromisu. Mēs iztēlojāmies tādu automobili. Un
mēs saucam to par ŠKODA SUPERB.
Veidots pilnīgi jaunā, emocionālākā dizaina valodā, Superb
nekavējoites kļūst par sarunu tematu. Tas ir ārkārtīgi
ietilpīgs, un tas ļaus jums ne tikai izstiept kājas, bet arī jūsu
pašapziņu - tas ir perfekti piemērots kā biznesam, tā arī
ģimenei. Turklāt būdama ŠKODA, šī automašīna sevī
iemieso izsmalcinātākās Simply Clever detaļas, kas
garantē komfortu ar glanci.
SUPERB ir kārtējais pierādījums zīmola filozofijai radīt
skaistus automobiļus, ar kuriem šodien braukt ir tikpat
aizraujoši kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ĀRĒJAIS
IZSKATS
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SKAISTUMA
ĢEOMETRIJA
SUPERB dizains aicina jūs ne tikai skatīties, bet arī
ieskatītites tuvāk. Raksturīgās asās šķautnes un
kontūras un spēcīgā dinamika atspoguļo, kā ar
aizraujošu detaļu palīdzību tiek atklāts visa automobiļa
skaistums. Rezultātā mēs iegūstam precizitātes, kaisles
un funkcionalitātes piepildītu dizainu, kas neatstāj
vienaldzīgu nevienu.

SKATS NO PRIEKŠPUSES
Dzinēja pārsega izceltās līnijas
papildinātas ar izgaismotām LED
kontūrām un mūsdienīgas formas
priekšējiem miglas lukturiem - kuru
dizains aizgūts no čehu kristāla
darināšanas tradīcijām.

SĀNSKATS
Perfekti sabalansētās propocijas, lielas
stiklotas virsmas un priekšējie
lukturi, kas iestiepjas automobiļa
virsbūves sānos piešķir automobiļa
profilam satriecošu vizuālo pievilcību un
emocionalitāti.
SKATS NO AIZMUGURES
Izliektu un ieliektu formu kombinācija
automobiļa aizmugures dizainā veido
satriecošu virsmu gaismas atspīdumu
saspēli. Runājot par gaismu, LED
tehnoloģija apvienojumā ar kristāla līniju
elementiem un raksturīgajā C formā
veidotajiem aizmugurējiem lukturiem
piešķir automobiļa dizainam vēl vairāk
pašpārliecības un elegances.
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PANORĀMAS STIKLA JUMTS
SUPERB COMBI atver jaunas
dimensijas ar elektronisko panorāmas
jumta lūku, kas palielina plašuma
sajūtu.

ĀRĒJIE SĀNU SPOGUĻI
Elegantās un asās sānu spoguļu kontūras
ar integrētiem pagriezienu rādītājiem
piešķir automašīnai sportisku izskatu, bet
lielie spoguļi nodrošina pārsteidzošu
funkcionalitāti.

Dizains

Dizains

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Automašīnas stila faktors ir vēl vairāk
uzsvērts ar dekoratīvajām durvju sliekšņu
uzlikām ar Superb gravējumu, skaidri
norādot uz automašīnas formas elganci un
funkcionalitāti.

APGAISMOJUMS

16

ĻAUJ RUNĀT
ACĪM
HEADLAMPS
SUPERB pieejams ar trīs dažādu veidu
priekšējiem starmešiem, katrs no tiem
veidots ar atšķirīgām tehnoloģijām un ar
savu, unikālo stilu. Biksenona priekšējie
lukturi ietver sevī dekoratīvi veidotus
tālo gaismu lukturus ar kristāla šķautņu
dizainu. Izgaismotajās "uzacīs" arī
pielietotas augstas tehnoloģijas (Smart
Light Assist).

AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Kristāla līniju elementi atrodami
arī integrēto aizmugurējo lukturu
„neaktīvajās“ zonās. Arī atpakaļgaitas
gaismas, gabarīti un miglas lukturu LED
daļa ir paslēpti zem „dārgakmeņiem“,
padarot SUPERB apgaismojumu vēl
unikālāku.

Dizains

Gaisma var ne tikai izgaismot ceļu, bet arī iedvesmot. Aizgūts
čehu kristāla darināšanas tradīcijās jaunā Superb lukturu dizains
izstaro vienu no brīnišķīgākajiem skatieniem, kāds jebkad
izgaismojis ceļu.

INTERJERS

20

APGAISMOJUMS
IR VIDĒ

Padariet vidi mājīgāku un ērtāku ar vieglu,
harmonisku vides apgaismojumu
automobiļa salonā, kas veido perfektu
noskaņu un garastāvokli brauciena laikā.

Dizains

VIDES APGAISMOJUMS
Jūs varat izvēlēties vienu
mīļāko krāsu vai katru dienu
citu toni, kas pavadīs jūs
ceļā. Vides apgaismojums
sniedz iespēju izvēlēties no
pārsteidzoši pievilcīgas
krāsu paletes.

Zaļš vides apgaismojums

Amber white balts vides apgaismojums

KĀJU ZONAS
APGAISMOJUMS
Izbaudiet pārsteidzošu
komfortu ar nepārspējamu
ietilpību kāju zonā.
Apsēdieties, pielāgojiet
salona izgaismojumu un
izbaudiet diskrētu vidi
brauciena laikā.

SAVIENOJAMĪBA
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ŠKODA CONNECT:
PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

PARKOŠANĀS VIETA
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa atrašanās vietas
informāciju lielās autostāvvietās visur, kur dodaties,
savā telefonā ar adresi, laiku un datumu, kad
novietojāt automobili.

TIEŠSAISTES
SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties
labāko maršrutu: aktuālā
informācija sniedz jums
perfektu pārskatu par
katru braucienu. Tā ļauj
arī reaģēt uz jauniem
satiksmes pavērsieniem,
piemēram, ceļu
remontiem, avārijām vai
sastrēgumiem.

Būt tiešsaistē pilnībā un nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja izklaidei un
informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena laikā. ŠKODA CONNECT
ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

DEGVIELAS UZPILDES
STACIJAS
Jūs varat noskaidrot
attālumu, degvielas
uzpildes stacijas veidu un
aktuālās degvielas cenas.
Šī informācija tiek
attēlota reālā laikā.
Automobiļa degvielas
veids tiek noteikts
automātiski, un jūs
saņemat tikai jūs
interesējošo informāciju.

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT saskarne ietver divas
pakalpojumu kategorijas. Tiešsaistes informācijas un
izklaides sistēma sniedz informāciju reālā laikā, bet
Care Connect nodrošina atbalstu un uzlabo drošību,
ļaujot attālināti piekļūt automobiļa vadībai. Tā piedāvā
palīdzību situācijās, kurās tas var būt nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram, vidējais
degvielas patēriņš, vidējais ātrums, nobrauktais attālums
un brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam serverim. Jūs
varat aplūkot savu personisko braucienu informāciju un
iegūt pārskatu par visiem braucieniem.

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un
jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu
atrašanās vietu vai
galamērķi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem..

Savienojamība

Savienojamība

SOS POGA
SUPERB savienojamības sistēma ietver
SOS zvanu. Šī ārkārtas sistēma tiek
aktivizēta, nospiežot sarkano pogu uz
automobiļa griestiem. Ja notiek
negadījums, zvans tiek veikts
automātiski.

SINHRONIZĒJIET VISAS
JŪSU DZĪVES
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COLUMBUS
Jaunā Columbus 3D navigācijas sistēma aprīkota ar 9.2" displeju. Ierīce ne tikai sniedz
iespēju ērti to vadīt, izmantojot skārienjutīgu ekrānu, bet arī ar žestu vadību, kas ļauj jums
navigēt starp izvēlnēm un dažādiem sarakstiem. Daudzas funkcijas, piemēram, Bluetooth,
SmartLink+, DAB (ciparu audio apraide), WiFi, WLAN, ātrs LTE internets, plus ŠKODA
CONNECT informācijas un izklaides tiešsaistes pakalpojumi, kas uz gadu pieejami par brīvu,
ir iekļauti standartaprīkojumā*.

KOMUNIKĀCIJA AUTOMAŠĪNĀ
Digitālā balss pastiprināšana uzlabo
komunikāciju starp pasažieriem
automašīnā, atdalot vadītāja balsi no
apkārtējiem trokšņiem un atskaņojot
to aizmugurējos skaļruņos.

SUPERB salonā jūs varat viegli komunicēt, strādāt vai izklaidēties. Ekskluzīvā stikla
dizaina informācijas un izklaides sistēma sniedz augstākā līmeņa savienojamību, lai
jūs varat baudīt labākās mobilo ierīču funkcijas, atrodoties ceļā. Aizmugurējie
pasažieri var pievienot arī savas ārējās ierīces.
MY ŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais MyŠKODA lietotnes
asistents (Android un iOS sistēmām), kurš var
būt noderīgs visdažādākajās ikdienas situācijās.
Piemēram, jūs varat izmantot to, lai piekļūtu sava automobiļa
informācijai vai lai gūtu padziļinātas zināšanas par vadības
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs interesējošais indikatora
signāls utt. Pols spēj arī sazināties ar jūsu personisko
kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst par tikšanos, bet arī
ieteiks, kā uz to visērtāk nokļūt.

PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa nodalījums, kas izvietots ātrumpārslēga
sviras priekšpusē, pastiprina jūsu mobilās ierīces tīkla signālu.
Tajā pašā laikā tas brauciena laikā uzlādē jūsu tālruni,
izmantojot bezvadu savienojumu.

MULTIMEDIA COMMAND
Šī lietotne ļauj jums kontrolēt
informācijas un izklaides sistēmu
automašīnā, izmantojot planšetdatoru vai
mobilo telefonu ar WiFi no jebkuras
sēdvietas.Tā ir pieejama tikai ar
Columbus navigācijas sistēmu.
* Attiecas uz ES un citām izvēlētām valstīm. Lai iegūtu vairāk
informācijas, sazinieties ar tuvāko autorizēto ŠKODA partneri.

USB PIESLĒGVIETAS UN MULTIMEDIJU TURĒTĀJS
Divas USB pieslēgvietas, kas ļauj uzlādēt mobilo telefonu un 230 V
kontaktligzdu iespējams izvietot Jumbo Box aizmugurē. USB
pieslēgvietas datu pārraidei ir izvietoas Jumbo Box un var tikt drošī
pievienotas multimediju turētājam aizmugurējā elkoņbalstā vai pie
priekšējo sēdekļu galvas balstiem.

CANTON SKAŅAS SISTĒMA
Izbaudiet pilnīgi dzidru skaņu, gan
klausoties mūziku, gan radio pārraidi ar 10
skaļruņu Canton skaņas sistēmu, ieskaitot
skaļruni priekšējā panelī un zemo
frekvenču skaļruni bagāžas nodalījumā.

Savienojamība

Savienojamība

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA
savienojamības paketi ar MirrorLink®, Apple
CarPlay un Android Auto atbalstu)
automobiļa informācijas un izklaides sistēma
ļauj vadītājam droši lietot telefonu brauciena
laikā. Turklāt visas uzstādītās lietotnes, kas ir
sertificētas izmantošanai automobilī ir
savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay
vai Android Auto. SmartLink+ sistēma ietver
arī SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot
viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai
piekļūtu interesantai informācijai par jūsu
braucienu, piemēram, degvielas patēriņa
datiem, braukšanas dinamikai vai servisa
informācijai.*

SIMPLY
CLEVER
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NEKAD NEPAZAUDĒJIET
SĪKUMUS

DZĒRIENU TURĒTĀJI
Aizmugurē sēdošie
novērtēs dzērienu
turētājus elkoņbalstā.

KABATAS
Kabatiņās priekšējo sēdekļu atzveltnēs
iespējams uzglabāt nelielus priekšmetus,
piemēram, mobilos telefonus, atslēgas vai
dienasgrāmatas utt.

JUMBO BOX
Ietilpīgais Jumbo Box nodalījums atrodas priekšējā
elkoņbalstā. Jūs varat tajā droši uzglabāt elektroniskās
iekārtas vai atdzesēt nodalījumu, lai uzglabāut tajā
uzkodas. Viduskonsolē atrodas arī divi glāžu turētāji..

CIMDU NODALĪJUMS
Cimdu nodalījumu priekšējā panelī
pasažiera pusē arī iespējams
atdzesēt, kad ieslēgts gaisa
kondicionieris.

SLĒPTS NODALĪJUMS
Nodalījums zem pasažiera
sēdekļa ar atlokāmu vāku ir
ideāli piemērots dažādiem
nelieliem priekšmetiem.

PUDEĻU TURĒTĀJS
Ietilpīgajā nodalījumā
priekšējās un
aizmugurējās durvīs
jūs atradīsiet arī 1,5 litru
pudeles turētājus.

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMS
Nodalījumi atstarojošajām vestēm
priekšējās un aizmugurējās durvīs ļaus
tām vienmēr būt pa rokai.

Simply Clever

Simply Clever

Visam ir sava vieta, pat jūsu automašīnā. SUPERB ir daudz
dažādu nodalījumu, kabatiņu un turētāju, kas palīdzēs
uzturēt jūsu eleganto salonu kārtībā un neļaus
pazaudēt vai salauzt jūsu mantas vai izliet dzērienus.

33
KĀJU PALIKTNIS
Paliktnis ar izliekumu Jūsu
kājām, kas piestiptināms
pie auduma paklājiņiem
aizmugurē, padarīs garus
braucienus vēl ērtākus.

UNIBAG
Izņemamo Unibag somu,
kas paredzēta slēpju vai
sniega dēļu pārvadāšanai,
iespējams ievietot starp
salonu un bagāžas
nodalījumu.

Simply Clever

LIETUSSARGA NODALĪJUMS
Atjautīgi nodalījumi ar diviem
oriģinālajiem Superb
lietussargiem atrodas abās
priekšējās durvīs. Tie ir
izveidoti tā, lai mitrums tiktu
novadīts ārpus automašīnas,
saglabājot tīrību salonā.
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TĪKLU SISTĒMA
Tīklu sistēma uzlabo bagāžas
nodalījuma izmantošanas
iespējas, vienlaikus cieši
nofiksējot priekšmetus savās
vietās. Tajā ietverts viens
horizontāls un divi vertikāli
tīkli. Liftbeka versijā iespējams
pievienot arī tīklu zem
nodalījuma pārsega.

ELEKTRONISKI VADĀMS BAGĀŽAS NODALĪJUMA VĀKS
Elektroniski vadāmu bagāžas nodalījuma vāku iespējams atvērt
un aizvērt, vienkārši nospiežot pogu uz pults vai priekšējā
panelī. Tas ir īpaši ērts risinājums, piemēram, lietainā laikā,
truklāt Jūs varat pielāgot vāka atvēruma
augšējo pozīciju savām vajadzībām .

Bagāžas nodalījums padara SUPERB par ietilpīgāko
automobili savā segmentā. Taču apjoma
palielināšana nav nekas bez praktiskuma
uzlabošanas. Tāpēc mēs pievienojām Simply Clever
risinājumus, kas palīdz vieglāk pārvadāt bagāžu.

ĀĶI
Nolokāmi āķi bagāžas
nodalījuma sānos padara
iepirkumu pārvadāšanu
vieglāku un drošāku.

Simply Clever

LUKTURĪTIS
Praktisks, izņemams LED
lukturītis bagāžas
nodalījuma kreisajā pusē
automātiski lādējas, kad
ir iedarbināts automobiļa
dzinējs.

VIRTUĀLAIS PEDĀLIS
Kā atvērt bagāžas nodalījumu, kad Jums ir aizņemtas rokas?
Vienkārši pavelciet ar kāju gar aizmugurējā bampera apakšdaļu,
un tas atvērsies. Virtuālais pedālis nodrošina bezkontakta piekļuvi
nodalījumam un ir pieejams tikai kopā ar elektronisku bagāžas
nodalījuma vāku un KESSY (sistēma automobiļa atslēgšanai,
iedarbināšanai un aizslēgšanai bez atslēgas).

KRAVAS ELEMENTI
Divi bagāžas fiksācijas elementi ar Velcro
stiprinājumu ir ideāli piemēroti, lai izvairītos no
bagāžas nevēlamas slīdēšanas pa nodalījumu
brauciena laikā. Tos iespējams uzglabāt
nodalījumos aiz aizmugurējo riteņu arkām, kad
elementi nav nepieciešami.

NOLOKĀMS ĀĶIS
Nolokāms piekabes āķis tiek vadīts ar rokturi
bagāžas nodalījumā. Pateicoties šai
inovācijai, Jums vairs nav jānoņem piekabes
āķis pēc lietošanas, kā arī tas nebojās Jūsu
automobiļa izskatu.

Simply Clever

TELPA TURPINA
IZPLESTIES

37

36

IETILPĪBA
Bagāžas nodalījuma izmēri ir pārsteidzoši. Combi versijā tas ir
660 litrus liels, turklāt nolaižot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes,
to iespējams palielināt līdz 1 950 litriem. Arī liftbeka versijas
bagāžas nodalījums Jūs pārsteigs ar 625/1 760 litru lielu
ietilpību. Visi automobiļi, ieskaitot Combi versiju, ar dubulto
bagāžas nodalījuma grīdu, ir aprīkoti ar kravas stiprinājumu
punktiem tīklu stiprinājumiem.

AUTOMĀTISKS PĀRSEGS
Automātiskais bagāžas nodalījuma pārsegs ieņem centrālu pozīciju
ikreiz, kad tiek atvērts elektroniskais bagāžas nodalījuma vāks,
ļaujot ārkārtīgi ērti piekļūt Jūsu bagāžai. Unikālais Nivomat
risinājums nodrošina nemainīgu automobiļa klīrensu pat ar pilnu
bagāžas nodalījumu.

KABATA
Praktiska kabata zem bīdāmā pārsega lieliski
piemērota dažādu priekšmetu uzglabāšanai,
kurus nepieciešams pārvadāt atsevišķi no
citām mantām.

Simply Clever

Simply Clever

DUBULTĀ GRĪDA
Dubultā bagāžas nodalījuma grīda combi versijā paceļ grīdas
augstumu līdz ielādes malai, nodrošinot vieglu bagāžas
ievietošanu nodalījumā, turklāt zem tās ir slēpts papildu
nodalījums.

KOMFORTS
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Komforts

Aprīkots ar pārdomātiem risinājumiem jaunais
SUPERB ieskauj Jūs absolūtā komfortā, gan
palīdzot saglabāt mieru gara pārbrauciena laikā,
gan nodrošinot izklaides iespējas.

3 ZONU KLIMATA KONTROLE
Ar 3 zonu Climatronic gaisa kondicionieri
Jūs varat iestatīt temperatūru atsevišķi
vadītājam, blakussēdētājam un aizmugurē
sēdošajiem. Tas aprīkots arī ar mitruma
sensoru, kas novērš vējstikla aizsvīšanu.

LED IEKĀPŠANAS ZONAS
APGAISMOJUMS
Iekāpšanas zonas
apgaismojums atrodas ārējos
sānu spoguļos, kā arī
priekšējo un aizmugurējo
durvju apakšā. Tas palīdz,
piemēram, izvairīties no
iekāpšanas peļķēs tumsā.

APSILDES UN
VENTILĀCIJAS SISTĒMA
Papildu apsildes un
ventilācijas sistēma, kas
apsilda salonu un dzinēju, kā
arī nodrošina svaiga gaisa
ieplūšanu automobiļa
iekšpusē, var tikt vadīta ar
pulti līdz pat dažu simtu
metru attālumā.h

PERSONALIZĒŠANA
Automobiļa informācijas un izklaides
sistēma piedāvā daudz personalizēšanas
iespēju, ļaujot dažādiem vadītājiem iestatīt
katram savus individuālos iestatījumus.
Tostarp,piemēram, braukšanas režīmu,
elektriski regulējamu vadītāja sēdekli,
Climatronic gaisa kondicionēšanas
sistēmu, radio un navigācijas sistēmu.
Personalizēts automobilis aprīkots ar trīs
atslēgām tāpēc, ja jūsu ģimenē ir vairāki
vadītāji, katrs var lietot savu atslēgu.
Atslēdzot automobili ar konkrēto atslēgu,
visas personalizētās inforācijas un izklaides
funkcijas tiek pielāgotas atbilstoši vadītāja
iestatījumiem.

ĀRĒJIE SĀNU SPOGUĻI
Ārējie sānu spoguļi
automātiski nolokās kad Jūs
aizslēdzat aut omobili, kas
būs īpaši noderīgi,
novietojot automobili
pārpildītās pilsētas ielās.
Spoguļus iespējams aprīkot
arī ar aut omātisku
aiztumšošanos un pozīcijas
at miņas funkcijām.

APSILDĀMA STŪRE
Multifunkcionāla ādas stūre
aprīkota ar apsildes
funkciju, ko iespējams vadīt,
izmantojot informācijas un
izklaides sistēmu.

ATMIŅA UN MASĀŽAS FUNKCIJAS
Elektroniski regulējamais vadītāja sēdeklis ar iebūvētu
atmiņu var saglabāt līdz pat trīs sēdekļa un sānu spoguļu
pozīciju iestatījumiem. Turklāt vadītāja sēdekli iespējams
aprīkot ar masāžas funkciju. Augstākā līmeņa komforts
vienmēr ir papildināts arī ar ventilējamiem priekšējiem
sēdekļiem ar perforētas ādas apdari.

Komforts

PASŪTIET UZKOPŠANU
NUMURĀ

DROŠĪBA
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VIP
DROŠĪBA

ADAPTĪVĀ KRUĪZA
KONTROLE
Adaptīvā kruīza kontrole
saglabā drošu distanci no
priekšā braucoša
transportlīdzekļa. Tā
darbojas ar radaru
priekšējā radiatora režģī.
Līdzīgi kā priekšējais
asistents, kas nodaka
distanci no priekšā
braucošā
transportlīdzekļa,
sistēma automātiski
samazina ātrumu un
bremzē.

VADĪTĀJA AKTIVITĀTES
ASISTENTS
Vadītāja noguruma
noteikšanas sistēma analizē
stūres mehānisma sensoru
datus, lai savlaicīgi noteiktu
jebkādas ar nogurumu
saistītas vadītāja uzvedības
pazīmes. Tādos gadījumos
sistēma uz Maxi DOT displeja
brīdina vadītāju par
nepieciešamību paņemt
pārtraukumu.

SUPERB pieejams plašs asistējošo
sistēmu klāsts, nodrošinot ērtības un
drošību neparedzētās situācijās.

VIEDAIS GAISMU ASISTENTS
Tagad Jūs varat atstāt ieslēgtas tālās
gaismas ilgāk nekā jebkad agrāk,
neapžilbinot pretī braucošu
automobiļu vadītājus. Pārdomātais
gaismu asistents ne tikai pārslēdzas
starp tuvajām un tālajām gaismām,
bet arī samazina tālo gaismu
spilgtumu, izmantojot
multifunkcionālo kameru atpakaļskata
spogulī.

CEĻOJUMA ASISTENTS
Ceļojuma asistents izmanto
multifunkcionālo kameru un
navigācijas sistēmu (Amundsen
vai Columbus), lai atpazītu un uz
Maxi DOT displeja attēlotu
noteiktas ceļa zīmes.

SASTRĒGUMU ASISTENTS
Sastrēgumu asistents ir komforta
funkcija, kas paredzēta automobiļiem,
kas aprīkoti ar DSG pārnesumkārbu.
Kontrolējot dzinēja, bremžu un stūres
darbību, tā liek automobilim uzsākt
kustību, bremzēt un pagriezties, kopējot
apkārtējo automobiļu kustības (pie
ātruma ne lielāka par 60km/h).

Drošība

Drošība

JOSLU ASISTENTS
Jūs varat atstāt joslas
noturēšanas uzdevumu
joslu asistentam.
Sistēmas darbība tiek
attēlota Maxi DOT
displejā.
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ATPAKAĻSKATA
KAMERA
Uz bagāžas nodalījuma
vāka roktura ir izvietota
atpakaļskata kamera.
Ar tās palīdzību
iespējams redzēt, cik
daudz vietas ir aiz
automobiļa, un papildu
drošībai tiek attēlotas
arī uz automobiļa
platumu balstītas
palīglīnijas. Integrētie
tīrītāji uzlabo kameras
funkcionalitāti.

MANEVRĒŠANAS ASISTENTS
Izmantojot parkošanās asistenta sensorus,
sistēma nodrošina aizsardzību pret šķēršļiem jūsu
ceļā, braucot ar ātrumu līdz 10 km/h. Ja tiek
noteikts šķērslis, balstoties uz attālumu līdz tam
un automašīnas kustības ātrumu, sistēma aktivizē
avārijas bremzēšanu, ja nepieciešams.

AKLĀS ZONAS SENSORI
Aklās zonas sensori darbojas ar radaru
palīdzību aizmugurējā bamperī,
pateicoties kuriem tiek noteikta citu
transportlīdzekļu atrašanās aklajā zonā
aiz vai blakus automobilim. Balstoties uz
attālumu un apkārtējo transportlīdzekļu
ātrumu, sistēma nosaka, vai būtu jābrīdina
vadītājs.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZ AUTOMAŠĪNAS
Sistēma, kas brīdina par šķēršļiem aiz automobiļa,
izmantojot tos pašus parkošanās sensorus, palīdz droši
izbraukt atpakaļgaitā no stāvvietas sliktas redzamības
apstākļos. Tā pat var automātiski pielietot bremzes, ja
tiek noteikti sadursmes draudi

Drošība

Drošība

PARKOŠANĀS
ASISTENTS
Samaziniet satraukumu,
parkojoties šaurās
vietās ar parkošanās
asistentu. Tas
automātiski izvēlas
piemērotu stāvvietu
paralēli vai
perpendikulāri
brauktuvei noparkotu
automobiļu rindā.
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DROŠA LIKME
Kaut arī mēs nekad neiesakām paļauties uz veiksmi,
uz jauno Superb Jūs varat paļauties pavisam droši.
Potenciāli bīstamās situācijās, kad vadītājs nespēj
ietekmēt negadījuma sekas, automobiļa drošības
elementi pārņem vadību. Piemēram, gaisa drošības
spilveni. Jūs varat aprīkot savu automobili ar līdz pat
deviņiem.

VADĪTĀJA UN PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA
DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens atrodas stūrē, bet
pasažiera - priekšējā panelī. Ja nepieciešams,
pasažiera gaisa drošības spilvenu iespējams
atslēgt, piemēram, ja uz priekšējā sēdekļa atrodas
bērnu sēdeklītis.

CEĻU GAISA DROŠĪBAS
SPILVENS
Ceļu zonas gaisa drošības
spilvens atrodas zem
stūres kolonnas, un tas
pasargā vadītāja ceļus un
apakšstilbus.

GALVAS GAISA DROŠĪBAS
SPILVENI
Aktivizējoties galvas zonas
gaisa drošības spilveni
izveido sienu, kas aizsargā
priekšā un aizmugurē
sēdošos pret galvas
traumām.

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE
SĀNU GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Priekšējie un aizmugurējie sānu
gaisa drošības spilveni pasargā
vadītāja un pasažieru vēdera un
krūšu zonu sadursmes gadījumā.

Drošība

Drošība

ELEKTRISKS BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
Jūsu bērni būs drošībā, pateicoties
elektriskajam drošības slēdzim, kas neļaus
tiem atvērt aizmugurējās durvis un logus. Tā
vadība atrodas vadītāja durvju apdarē.

VEIKTSPĒJA

53

52

PAVEICIET
BRĪNUMUS

SUPERB dizains savaldzina jūs ar savu ārieni, bet, ieskatoties tuvāk zem
dzinēja pārsega, liks jūsu sirdij sisties struajāk. Jaunās paaudzes dzinēji
sniedz nepārspējamu komfortu, neupurējot veiktspēju vai ietekmi uz vidi.
Plašajā dzinēju klāstā noteikti atradīsies piemērotākais tieši jums .

DINAMISKĀ ŠASIJAS KONTROLE
Izbaudiet automobiļa veiktspēju maksimālā komfortā un drošībā. Dinamiskā šasijas kontrole (DCC)
nepārtraukti nosaka un reaģē uz braukšanas apstākļu maiņu (bremzēšana, paātrināšanās, pagriešanās),
pielāgojot piekari un stūres reakciju. Darbojoties kopā ar informācijas un izklaides sistēmu, tā ļauj
izvēlēties vienu no trim braukšanas režīmiem, kas visvairāk piemērotas Jūsu vajadzībām: Normal,
Comfort vai Sport.

DSG
Atkarībā no dzinēja
versijas automobili
iespējams aprīkot ar 6
pārnesumu vai 7
pārnesumu DSG
(divsajūgu
automātisko
pārnesumkārbu). Mēs
iesakām 6 pārnesumu
DSG un pilnpiedziņu.

Veiktspēja

Veiktspēja

DZINĒJI
Mūsu klāsta augšgalā atrodas 2 litru benzīna dzinējs ar
iespaidīgu 206kW jaudu un pilnpiedziņu. Klāstā pieejams
arī 110kW benzīna dzinējs ar ACT (aktīvo cilindru vadības
tehnoloģiju ), kas atslēdz 2 cilindrus, kad to darbība nav
nepieciešama, kas ievērojami samazina degvielas
patēriņu . Jaudīgākais no dīzeļdzinējiem ir 140 kW spēka
agregāts. Piemēram, liftbeka versijā apvienojumā ar
manuālo transmisiju un priekšpiedziņu tas patētē tikai
4,5 - 4,6 l/100 km.

GREENLINE
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SAUDZĪGS ARĪ
PRET JŪSU MAKU
ŠKODA SUPERB GREENLINE ar mazāku izmešu daudzumu un zemāku
degvielas patēriņu pierāda, ka tas, kas ir labs apkārtējai videi, ir labs arī tev.
Tā 1.6 TDI CR DPF/88kW dīzeļdzinējam ir samazināts izmešu līmenis, kas
nav ietekmējis veiktspēju. Jūs varat sasniegt pat 3.9 l/100 km ar CO2
izmešu līmeni tikai 101 (Combi 102) g/km.

ĀRĒJAIS IZSKATS
Perfekti sabalansētās
Superb modeļa proporcijas
pasvrīot zemāka šasija, kas
turklāt pozitīvi ietekmē arī
automobiļa aerodinamiku.
SunSet tonētie logi
aizmugurē sniedz lielāku
privātuma sajūtu
pasažieriem aizmugurējos
sēdekļos.

INTERJERS
GreenLine versija atbilst tiem pašiem
augstajiem standartiem, kādi ir citiem SUPERB
modeļiem. Īpašais interjera dizains ir atkarīgs
no izvēlētā aprīkojuma līmeņa – Active,
Ambition vai Elegance. Attēlā redzams
Ambition interjers ar melnu auduma apdari,
Light Brushed dekoratīvajiem elementiem un
Climatronic dvzonu gaisa kondicionētāju.

MIGLAS LUKTURI AR LĪKUMU
IZGAISMOŠANAS FUNKCIJU
Naktī jūsu SUPERB GREENLINE var palīdzēt jums
ieraudzīt grūti saredzamus šķēršļus, manevrējot ar
ātrumu līdz 40 km/h. Miglas lukturi ar līkumu
izgaismošanas funkciju iekļauti standartaprīkojumā.

HERMES COVER
16" tērauda diski ar
Hermes uzlikām un
zemas rites pretestīvas
riepām iekļautas
standartaprīkojumā
Active versijā.

DRAKON WHEEL
17" Drakon vieglmetāla diski
ar zemas rites pretestīvas
riepām pieejamas Ambition
un Elegance aprīkojuma
versiju standartaprīkojumā.

GreenLine

GreenLine

EMBLĒMA
Modeļa unikalitāti pasvītro
GreenLine emblēma zem
SUPERB logo uz bagāžas
nodalījuma vāka.

LAURIN &
KLEMENT
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MŪSU PIEREDZES
MANTOJUMS

EMBLĒMA
Oriģinālā Laurin & Klement emblēma
uz abiem priekšējiem dubļu sargiem
atgādina par mūsu uzņēmuma
dibināšanu vairāk kā gadsimtu atpakaļ
Mlada Boleslavā.

Laurin & Klement aprīkojuma versija atspoguļo perfektu augstas
klases aprīkojuma un tehnoloģiju kombināciju. Tas ir greznības,
oriģinalitātes, drošības un maksimāla komforta iemiesojums.
Viens no piemēriem ir adaptīvā šasijas kontrole DCC, kas
pielāgo automobiļa piekari atbilstoši ceļa stāvoklim un jūsu
brauksanas stilam, lai nodrošinātu ērtāko braucienu.

Laurin & Klement

PEDĀĻU UZLIKAS
Automašīnas unikālo izskatu
pasvītro stilīgas pedāļu uzlikas,
kas izskatās kā no alumīnija.

INTERJERS
Ekskluzīvais ādas interjers,
papildaprīkojumā ar perforēto ādu,
pieejams elegantā Native
brūnā vai Stone bēšā, vai melnā
krāsā un Piano melniem
dekoratīajiem elementiem. Brūno un
melno interjeru iespējams papildināt
ar melniem griestiem.

DEKORATĪVAS LĪSTES
Laurin & Klement versija
aprīkota ar hroma sānu
durvju līstēm.
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LOGO
Ekskluzivitāti salonam
piešķir Laurin & Klement
logo, kas iegravēts ādas
sēdekļu atzveltnēs.

TRINITY DISKI
Laurin & Klement versijas
pievilcību vēl vairāk var
pasvītrot ar 19" Trinityy
vieglmetāla diskiem
antracīta krāsā

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Gan priekšā, gan aizmugurē
atrodamas durvju sliekšņu
uzlikas. Priekšā uz tām ir arī
oriģinālais Laurin & Klement
gravējums.

Laurin & Klement

KOMFORTS
Multifunkcionāla stūre ar hroma
elementiem ļauj jums vadīt radio
un telefonu. Elektriski regulējami
priekšējie sēdekļi ir aprīkoti ar
atmiņas funkciju.
Standartaprīkojumā iekļauta arī
Bolero informācijas un izklaides
sistēma ar SmartLink+, Canton
skaņas sistēmu un daudz kas cits.

SPORTLINE
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VILKS VILKA ĀDĀ

INTERJERS
Interjers ir dekorēts ar oglekļa dekoratīvajiem
elementiem ar SportLine logo. Sporta priekšējie un
aizmugurējie sēdekļi ar melnu Alcantara®/ādas apdari
ar sudraba šuvēm nodrošina maksimālu komfortu
pat dinamiskas braukšanas laikā.
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis
standartaprīkojumā aprīkots ar atmiņas funkciju.
Interjera sporta stils pasvītrots ar alumīnija sporta
pedāļiem un melniem griestiem.

ŠKODA SUPERB SPORTLINE manto raksturīgās dizaina kontūras no
SUPERB, pievienojot tām īpašas dinamiskās detaļas. Automašīna ir aprīkota
ar sportisku šasiju un cita starpā ar melnu priekšējo radiatora režģi, logu
rāmjiem, ārējiem sānu spoguļiem, sānu uzlikām, izkliedētāju, bagāžas
nodalījuma vāka spoileri (Liftback) un jumta reliņiem (Combi). Aptumšoti
miglas lukturi paceļ sportisko dizainu jaunā līmenī. Un dinamosais stils vēl
vairāk tiek pasvītrots ar ekskluzīviem vieglmetāla diskiem un unikāla dizaina
izpūtēja caurulēm.
INFORMĀCIJA UN IZKLAIDE
SportLine versija var tikt aprīkota ar informācijas
un izklaides sistēmu, nodrošinot vēl vairāk
informācijas un izklaides. Tas parāda cita starpā
eļļas un dzesēšanas šķidruma temperatūru, kā arī
aprīkot s ar LapTimer funkciju, kas vēl vairāk
paspilgt ina sportiskas braukšanas pieredzi.

ZENITH DISKI
18" Zenith platīna
krāsas vieglmetāla
diski pieejami
standartaprīkojumā.

STŪRE
Sportiska dizaina 3 spieķu multifunkcionāla ādas
stūre ar sudraba krāsas šuvēm un hromētiem
elementiem ļauj jums vadīt radio un telefonu.
Kombinētais instrumentu panelis aprīkots ar
Maxi DOT krāsu dizpleju (nav attēlā).

EMBLĒMA
SportLine plāksne
uz abām priekšējo
riteņu arkām.

DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Pat praktiskais aprīkojums, kā
durvju sliekšņu uzlikas, veidots
sportiskā dizainā, tādējādi
pasvītrojot automobiļa unikālo
stilu.

SportLine

SportLine

VEGA DISKI
19" Vega antracīta
krāsas vieglmetāla
diski pieejami
papildaprīkojumā.

PERSONALIZĒŠANA
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Active versijas standartaprīkojumā iekļauti ārējie šanu spouļi un duvju rokturi
virsbūves krāsā, tonēti logi, LED aizmugurējie lukturi, centrālā atslēga ar
tālvadību, ādas stūre un ātrumpārslēga svira, Swing radio ar Bluetooth, Maxi
DOT, elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie logi, gaisa kondicionieris,
Jumbo Box ar regulējamu elkoņbalstu un daudz kas cits.

AMBITION

Personalizēšana

ACTIVE BLACK INTERJERS
Grey metallic dekoratīvie elementi
Auduma apdare

ACTIVE BLACK INTERJERS
Grey metallic dekoratīvie elementi
Auduma apdare

Ambition versijas standartaprīkojumā iekļauti hromēti sānu logu ietvari,
dekoratīvas durvju sliekšņu uzlikas, kāju zonas priekšā un durvju rokturu
izgaismojums, Climatronic divzonu gaisa kondicionieris, lietus sensors,
automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis, digitāls pulkstenis uz
Jumbo Box aizmugurējās daļas, elektrisks bērnu drošības slēdzis un daudz
kas cits.

AMBITION BLACK INTERJERS
Light Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

AMBITION BLACK INTERJERS Light
Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

Personalizēšana

ACTIVE
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ELEGANCE BLACK INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Ādas apdare

Elegance versijas standartaprīkojumā iekļauti elektriski nolokāmi ārējie
sānu spoguļi ar iekāpšanas zonas apgaismojumu, aizmugurējie
parkošanās sensori, durvju sliekšņu uzlikas priekšā un aizmugurē, LED
gaismu pakete, elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas
funkciju un daudz kas cits.

ELEGANCE BLACK INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Alcantara®/ādas apdare

ELEGANCE BLACK INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Perforētas ādas apdare

ELEGANCE BEIGE INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

ELEGANCE BEIGE INTERJERS
Dark Brushed dekoratīvie elementi
Alcantara®/ādas apdare

Personalizēšana

Personalizēšana

ELEGANCE
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L&K STONE BEIGE INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Perforētas ādas apdare

Laurin & Klement versijas standartaprīkojumā iekļauti biksenona priekšējie lukturi ar AFS
(adaptīvo agaismojuma sistēmu), priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori, interjera
vides apgaismojums, elektriski regulējams vadītāja un priekšējā pasažiera sēdeklis ar
atmiņas funkciju, Bolero radio, Canton skaņas sistēma, tīklu programma un daudz kas cits.

L&K STONE BEIGE INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Ādas apdare

L&K STONE BEIGE INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Perforētas ādas apdare

L&K NATIVE BROWN INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Ādas apdare
Melni griesti papildaprīkojumā

L&K BLACK INTERJERS
Piano Black dekoratīvie elementi
Perforētas ādas apdare
Melni griesti papildaprīkojumā

Personalizēšana

Personalizēšana

LAURIN &
KLEMENT

Personalizēšana

Native brūna āda – L&K

Stone bēša āda – L&K, Elegance*

Personalizēšana

Melna perforēta āda – L&K*

Melna āda – Ambition*, Elegance*

Stone bēša perforēta āda – L&K*, Elegance*

Melna āda – L&K

Melna Alcantara®/āda – Ambition*, Elegance*

Bēša Alcantara®/āda – Elegance*

Melns audums – Ambition

Melna perforēta āda – Ambition*, Elegance*

Bēšs audums – Elegance

Melns audums – Elegance

Melns audums – Active

*Papildaprīkojums.

APDARE

Native brūna perforēta āda – L&K*
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Personalizēšana
MAGIC BLACK METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

PACIFIC BLUE UNI

LAVA BLUE METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

BUSINESS GREY METALLIC

Pieejams līdz 2017. gada decembrim

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC

Personalizēšana

ENERGY BLUE UNI

VELVET RED METALLIC

LASER WHITE UNI

CANDY WHITE UNI

Pieejams no 2018. gada janvāra
Pieejams līdz 2018. gada maijam

MAGNETIC BROWN METALLIC

Pieejams no 2018. gada marta

EMERALD GREEN METALLIC

KRĀSAS
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DISKI

19" TRINITY vieglmetāla diski antracīta krāsā

19" TRINITY super spīdīgi vieglmetāla diski

19" TRINITY spīdīgi melni vieglmetāla diski

18" ZENITH vieglmetāla diski

17" TRITON vieglmetāla diski

17" STRATOS vieglmetāla diski

17" ZEUS vieglmetāla diski

19" ACAMAR vieglmetāla diski antracīta krāsā

16" ORION vieglmetāla diski

18" PEGASUS vieglmetāla diski

18" PEGASUS vieglmetāla diski antracīta krāsā

16" tērauda diski ar HERMES uzlikām

Personalizēšana

Personalizēšana

18" MODUS vieglmetāla diski

19" TRINITY diski

PIEDERUMI
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PADARIET TO
VĒL IZCILĀKU
Jūsu SUPERB būs jūsu dzīvesveida papildinājums. Pateicoties
pārdomātajiem ŠKODA oriģinālajiem piederumiem, Jūs varat
pielāgot savu automobili atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm.

KASTE
Slēdzama bagāžas kaste,
kurā iespējams pārvadāt līdz
pat pieciem slēpju pāriem vai
četriem sniega dēļiem,
pieejama melnā, baltā vai
sudraba krāsā.

GUMIJAS PAKLĀJS
Apdari no netīrumiem un
bojājumiem sargā gumijas
paklājs, kas aizsedz centrālo
tuneli aizmugurē.

MULTIMEDIJU IERĪČU TURĒTĀJS
Multimediju ierīču turētājs, ko iespējams
nostiprināt uz priekšējo sēdekļu galvas
balstiem vai aizmugurējā elkoņbalsta,
sniegs papildu ērtības aizmugurē
sēdošajiem. Tos iespējams aprīkot arī ar
adapteri .

Piederumi

Piederumi

GRĪDAS PAKLĀJI
Gumijas grīdas paklājiņi ar
paaugstinātām malām
pasargā interjeru no
sasmērēšanas lietainā vai
mitrā laikā, bet augstas
kvalitātes auduma
paklājiņi ar Superb logo
piešķri interjeram
mājīgumu un papildu
komfortu.
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GUMIJAS PAKLĀJS
Vienalga, ko Jūs pārvadājat
bagāžas nodalījumā, tā apdare
paliks tīra, pateicoties gumijas
pārklājumam.

RESTES
Bagāžas nodalījuma
restes ļauj Jums atdalīt
bagāžnieku no salona
vai sadalīt bagāžas
nodalījumu divās
atsevišķās zonās.

TĪKLU SISTĒMA
Tīklu sistēma ir ļoti īpašs piederums, kas
ļauj droši pārvadāt bagāžu un nelielus
priekšmetus, nebaidoties par to nevēlamu
kustību pa nodalījumu brauciena laikā.

PLASTMASAS PALIKTNIS
Ja Jums bieži nākas pārvadāt lietas, kuras var sasmērēt
bagāžas nodalījumu, plastmasas bagāžas nodalījuma
paplāte ar paaugstinātām malām būs perfekts risinājums,
turklāt to var viegli izņemt un nomazgāt.

Piederumi

piederumi

DEKORATĪVIE VENTIĻU KORĶĪŠI
Dekoratīvie riepu ventiļa korķīši
piešķir stilu pat tik nelielai detaļai.
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ŠKODA ZĪMOLA
PRECES
Izrādiet savu stilu, arī vienkārši izkāpjot no sava SUPERB. ŠKODA
piederumu klāstā ir atrodamas preces, kas perfekti atspoguļos jūsu
nevainojamo gaumi.

Aproču pogas

Pildspalva

Rūtaina kaklasaite

Rokas bagāžas koferis ar riteņiem

ŠKODA zīmola preces

Vīriešu cepure

95

94

1.4 TSI/110 kW ACT

1.4 TSI/110 kW
4x4 ACT

Benzīna turbo
dzinējs ar tiešo
degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu
un aktīvo cilindru
menedžmenta
tehnoloģiju

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu un aktīvo
cilindru menedžmenta
tehnoloģiju

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.8 TSI/132 kW

2.0 TSI/206 kW
4x4

2.0 TSI/162 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.6 TDI/88 kW
GreenLine

1.6 TDI/88 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
4x4

2.0 TDI/110 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/140 kW
4x4

2.0 TDI/140 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

4/1,395

4/1,395

4/1,395

4/1,395

4/1,798

4/1,984

4/1,984

4/1,598

4/1,598

4/1,968

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Maksimālā jauda (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)

162/4,500–6,200

206/5,600–6,500

88/3,600–4,000

88/3,600–4,000

110/3,500–4,000

110/3,500–4,000

140/3,500–4,000

140/3,500–4,000

Maksimālais griezes moments (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)

350/1,500–4,400

350/1,700–5,600

250/1,600–3,250

250/1,600–3,250

340/1,750–3,000

340/1,750–3,000

400/1,750–3,250

400/1,750–3,250

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6*

EU6*

EU6*

EU6*

EU6*

Degviela

Benzīns,
RON min. 95

Benzīns,
RON min. 95

Benzīns,
RON min. 95

Benzīns,
RON min. 95

Benzīns,
RON 95 (95/91**)

Benzīns,
RON min. 95

Benzīns,
RON min. 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)

208

220

220

215

232

245

250

206

209

220 (217)

215

237 (234)

229

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

9.9

8.6 (8.8)

8.6 (8.8)

9.0

8.0 (8.1)

7.0

5.8

10.9 (11.0)

11.0

9.1 (9.0)

9.0

8.4 (8.3)

8.0

7.1/7.1–7.2

7.8/7.8–7.9 (7.5/7.6)

6.2/6.2–6.3 (6.2/6.3–6.4) 6.8/6.9–7.0

–/7.7 (–/7.3)

–/8.0–8.1

–/8.9

4.8/4.9 (4.6/4.7)

4.5

5.0/5.1 (5.3/5.4–5.5)

5.8/5.9

–/5.5–5.6 (–/5.4–5.5)

–/6.0–6.31

3.5

3.7/3.8
(3.9/4.0–4.1)

4.2/4.3–4.4

–/3.9–4.0 (–/4.1–4.2)

–/4.6–4.7

3.9

4.2/4.3
(4.4/4.5–4.6)

4.8/4.9-5.0

–/4.5–4.6 (–/4.6–4.7)

–/5.1–5.2

127/129–130

–/117–119 (–/120–122)

–/134–136

11.7

11.7

11.7

Degvielas patēriņš (l/100km)

–ārpus pilsētas ***/****
–kombinētais ***/****

4.6/4.7

4.8/4.9–5.0 (4.7/4.8–4.9)

4.4/4.5–4.6 (4.4/4.5–4.6) 5.1/5.2–5.3

–/5.1 (–/5.1)

Ārējie izmēri

Tips

Garums/platums (mm)

4,861/1,864

Aerodinamiskā pretestība C W 0.263–0.309 atkarībā no izvēlētā dzinēja

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Augstums (mm)

1,468

Šasija

Garenbāze (mm)

2,841

Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām
saitēm un vērpes stabilizatoru

1,584/1,572; 2.0
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) TSI: 1,586/1,574

Aizmugurējā ass

Daudzsviru piekare ar vērpes
stabilizatoru

Klīrenss (mm)
– atkarībā no izvēlētā dzinēja

Bremžu sistēma

Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu
hidraulisko loku sistēma ar Dual Rate funkciju, kas
atpazīst pedāļa nospiešanas ātrumu

Salona izmēri

– priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra
peldošo skavu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1,507/1,520

Derīgais augstums
priekšā/aizmugurē (mm)

991/980

–/6.0–6.1 (–/5.9)

–/6.4–6.5

–/6.1

3.7/3.8–3.9 (3.9/4.0–4.1)

5.9/6.0–6.1 (5.7/5.8–5.9)

5.1/5.2 (5.1/5.2–5.3)

128/130

137/139–140
(132/135–136)

117/119–121
(118/121–122)

–/7.1

4.1/4.2–4.3 (4.1/4.2–4.3)

133/135–137

–/137–138 (–/134–135)

–/146–147

–/159–160

107/110–111 (108/111–113)

101

109/112–113
(113/116–118)

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

Piedziņas tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

4x4

Priekšpiedziņa

Sajūgs

Hidraulisks viena
diska

Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)

Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)

Hidraulisks viena diska

Hidraulisks viena diska Elektro-hidraulisks
(Elektro-hidraulisks
daudz disku
daudz disku)

Stūres iekārta

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski

6.5J x 16"; 7.0J x 17" atkarībā no izvēlētā
dzinēja

Bez rezerves riteņa, ar
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm

Riepas *****

215/60 R16; 215/55 R17 atkarībā no
izvēlētā dzinēja

- paceltām/nolaistām

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks daudz
disku)

Hidraulisks viena diska

Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju
Automātiska 6 pakāpju Automātiska 6 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
DSG
(Automātiska 7 pakāpju DSG
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)
DSG)

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju
Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Manuāla 6 pakāpju
Automātiska 7 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju DSG
DSG)

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1,415

1,428 (1,443)

1,435 (1,450)

1,535

1,485 (1,495)

1,525

1,625

1,500 (1,510)

1,530

1,550 (1,570)

1,630

1,555 (1,585)

1,560

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

620

628 (632)

628 (632)

677

627 (625)

650

680

621 (620)

620

620

705

650 (620)

705

Pilnā masa (kg)

1,960

1,981 (2,000)

1,988 (2,007)

2,137

2,037 (2,045)

2,100

2,230

2,046 (2,055)

2,075

2,095 (2,115)

2,260

2,130 (2,130)

2,290

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg) 700

710

710 (720)

750

740

750

750

750

750

750

750

750

750

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg) 1,600

1,600

1,600

1,800

1,800

2,000

2,200

1,500

1,500

2,000

2,200

2,000

2,200

Degvielas tvertnes tilpums (l)

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

4x4

Priekšpiedziņa

625 l
1,126

4x4
Elektro-hidraulisks
daudz disku

(ML2)

12.2°

4x4
Elektro-hidraulisks
daudz disku

625/1,760

14°

Priekšpiedziņa

149/148

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar
elektromehānisku stūres pastiprinātāju

TRANSMISIJA

Pārnesumkārba

Disku bremzes

1,468

5.7/5.8–5.9

–/5.5

5.5/5.6–5.7

CO2 izmeši (g/km) ***/****
Apgriešanās diametrs (m)

Virsbūve

– aizmugurējās bremzes

VEIKTSPĒJA

–pilsētā ***/****

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

980

DZINĒJS

1.4 TSI/110 kW

1.4 TSI/92 kW

991

TEHNISKIE DATI
SUPERB

1,584
2,031

897

2,841
4,861

(ML3)

1,123

66

* Atbilstība EU6 emisijas normai tiek nodrošināta izmantojot SCR sistēmu (selektīvā katalītiskā samazināšana), kas iesmidzina AdBlue®, lai
samazinātu mono slāpekļa oksīdus (NOx). AdBlue® tvertnes tilpums ir 13 l, ar ko iespējams nobraukt 13 000 km.
** Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju.
*** Dati automašīnām ar īpaši zemas rites pretestības riepām.

**** Dati automašīnām ar zemas rites pretestības riepām.
***** Automašīnu var aprīkot ar vissezonas riepām 215/55 R17.
Vairāk informācijas pie autorizētā ŠKODA partnera.
( ) Attiecas uz versijām ar automātisko pārnesumkārbu.

ACT – Aktīvā cilindru vadības tehnoloģija.
Lielākā daļa dzinēju aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

1,010

1,520

1,507

1,572
1,864

Tehniskie dati

Tehniskie dati

SVARS

97

96

Benzīna turbo
dzinējs ar tiešo
degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

DZINĒJS

1.4 TSI/110 kW
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

1.4 TSI/110 kW
4x4 ACT

1.4 TSI/110 kW ACT
Benzīna turbo dzinējs ar
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu
un aktīvo cilindru
menedžmenta

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu un aktīvo
cilindru menedžmenta

1.8 TSI/132 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

2.0 TSI/206 kW
4x4

2.0 TSI/162 kW
Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.6 TDI/88 kW
GreenLine

1.6 TDI/88 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
4x4

2.0 TDI/110 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/140 kW
4x4

2.0 TDI/140 kW
Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

4/1,395

4/1,395

4/1,395

4/1,395

4/1,798

4/1,984

4/1,984

4/1,598

4/1,598

4/1,968

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Maksimālā jauda (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)

162/4,500–6,200

206/5,600–6,500

88/3,600–4,000

88/3,600–4,000

110/3,500–4,000

110/3,500–4,000

140/3,500–4,000

140/3,500–4,000

320/1,450–3,900
(250/1,250–5,000)

350/1,500–4,400

200/1,400–4,000

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

350/1,700–5,600

250/1,600–3,250

250/1,600–3,250

340/1,750–3,000

340/1,750–3,000

400/1,750–3,250

400/1,750–3,250

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6*

EU6*

EU6*

EU6*

EU6*

Degviela

Benzīns
RON min. 95

Benzīns
RON min. 95

Benzīns
RON min. 95

Benzīns
RON min. 95

Benzīns
RON 95 (95/91**)

Benzīns
RON min. 95

Benzīns
RON min. 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Garums/platums (mm)

4,856/1,864

Aerodinamiskā pretestība CW 0.275–0.317 atkarībā no izvēlētā dzinēja

Augstums (mm)

1,477

Šasija

Garenbāze (mm)

2,841

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

206

218

218

10.0

8.7 (8.9)

8.7 (8.9)

–pilsētā ***/****

7.1/7.2

7.8/7.9 (7.5/7.5–7.6)

–ārpus pilsētas ***/****

4.7/4.8

–kombinētais ***/****

5.6 /5.7

CO2 izmeši (g/km) ***/****
Apgriešanās diametrs (m)

213

230

9.1

243

250

204

206

218 (214)

213

235 (232)

226

8.1 (8.2)

7.1

5.8

11.0 (11.1)

11.1

9.2 (9.1)

9.1

8.5 (8.4)

8.1

6.2/6.3–6.4 (6.3/6.4–6.5) 6.9/7.0

–/7.8 (–/7.4)

–/8.1

–/9.0

4.9/5.0 (4.6/4.7)

4.5

5.0/5.1 (5.3/5.4–5.5)

5.8/5.9

–/5.6 (–/5.4/5.5)

–/6.0–6.1

4.9/5.0 (4.8/4.9–5.0)

4.5/4.6–4.7 (4.5/4.6–4.7)

5,2/5.3–5.4

–/5.2–5.3 (–/5.2–5.3)

–/5.5–5.6

–/6.2

3.9/4.0–4.1 (3.9/4.1–4.2)

3.6

3.8/3.8–3.9 (3.9/4.0–4.1) 4.3/4.4

–/3.9–4.0 (–/4.2)

–/4.6–4.7

5.9/6.0–6.1 (5.7/5.9)

5.1/5.2–5.3 (5.1/5.2–5.3)

5.8/5.9–6.0

–/6.2 (–/6.0–6.1)

–/6.5

–/7.2

4.3/4.4 (4.2/4.3–4.4)

3.9

4.2/4.3–4.4 (4.4/4.5–4.6) 4.9/5.0

–/4.5–4.6 (–/4.6–4.7)

–/5.1–5.2

129/131–132

138/140–141
(133/136–137)

118/121–122
(119/122–123)

134/137–138

–/140–141
(–/137–138)

–/147–148

–/163–164

111/114–115
(109/112–114)

102

110/113–114
(114/117–119)

128/130–131

–/118–120
(–/121–123)

–/135–137

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām
saitēm un vērpes stabilizatoru

1,584/1,572; 2.0
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) TSI: 1,586/1,574

Aizmugurējā ass

Daudzsviru piekare ar vērpes
stabilizatoru

Klīrenss (mm)
– atkarībā no izvēlētā dzinēja

Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu
hidraulisko loku sistēma ar Dual Rate funkciju, kas
atpazīst pedāļa nospiešanas ātrumu

Salona izmēri

Ventilējami diski un viena cilindra
peldošo skavu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1,507/1,520

Derīgais augstums
priekšā/aizmugurē (mm)

995/1,001

Bremžu sistēma
– priekšējās bremzes

– aizmugurējās bremzes

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h)

Ārējie izmēri

Tips

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar
elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Riteņu diski

6.5J x 16"; 7.0J x 17" atkarībā no izvēlētā
dzinēja

Bez rezerves riteņa, ar
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm

Riepas *****

215/60 R16; 215/55 R17 atkarībā no
izvēlētā dzinēja

- paceltām/nolaistām

1,477

Degvielas patēriņš (l/100km)

TRANSMISIJA
Piedziņas tips

Disku bremzes

Priekšpiedziņa

Pārnesumkārba

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena
diska

Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)
Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Priekšpiedziņa

4x4
Hidraulisks viena diska

Manuāla 6 pakāpju

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska Elektro-hidraulisks
(Elektro-hidraulisks
daudz disku
daudz disku)

Priekšpiedziņa

4x4
Elektro-hidraulisks
daudz disku

Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks daudz
disku)

Manuāla 6 pakāpju
Automātiska 6 pakāpju Automātiska 6 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
DSG
(Automātiska 7 pakāpju DSG
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)
DSG)

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska

Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska
(Elektro-hidraulisks
(Elektro-hidraulisks
daudz disku)
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju

4x4

Manuāla 6 pakāpju
Manuāla 6 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju
DSG)

Priekšpiedziņa

660/1,950

660 l
1,140

4x4
Elektro-hidraulisks
daudz disku

(ML2)

1,584
2,031

12.2°

Sajūgs

149/148

14°

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

FURTHER SPECIFICATIONS
Virsbūve

1,001

1.4 TSI/92 kW

995

TEHNISKIE DATI
SUPERB COMBI

897

(ML3)

1,118

2,841
4,856

Manuāla 6 pakāpju
Automātiska 7 pakāpju
(Automātiska 7 pakāpju DSG
DSG)

1,460 (1,475)

1,560

1,510 (1,520)

1,550

1,650

1,525 (1,535)

1,555

1,575 (1,595)

1,655

1,580 (1,610)

1,685

641

646 (662)

646 (662)

685

650

655

715

650 (640)

640

640 (664)

715

665

715

Pilnā masa (kg)

2,006

2,024 (2,055)

2,031 (2,062)

2,170

2,085 (2,095)

2,130

2,290

2,100

2,120

2,140 (2,184)

2,295

2,170 (2,200)

2,325

720 (730)

730

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

1,600

1,600

1,800

1,800

2,000

2,200

1,500

1,500

2,000

2,200

2,000

2,200

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Tehniskie dati

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)
Degvielas tvertnes tilpums (l)

720
1,600

66

* Atbilstība EU6 emisijas normai tiek nodrošināta izmantojot SCR sistēmu (selektīvā katalītiskā samazināšana), kas iesmidzina AdBlue®, lai
samazinātu mono slāpekļa oksīdus (NOx). AdBlue® tvertnes tilpums ir 13 l, ar ko iespējams nobraukt 13 000 km.
** Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju.
*** Dati automašīnām ar īpaši zemas rites pretestības riepām.

**** Dati automašīnām ar zemas rites pretestības riepām.
***** Automašīnu var aprīkot ar vissezonas riepām 215/55 R17.
Vairāk informācijas pie autorizētā ŠKODA partnera.
( ) Attiecas uz versijām ar automātisko pārnesumkārbu.

ACT – Aktīvā cilindru vadības tehnoloģija.
Lielākā daļa dzinēju aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

1,572
1,864

Tehniskie dati

1,453 (1,468)

1,010

1,440

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

1,520

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

1,507

SVARS

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, kā
arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar
POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu.
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet
visām nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā,
vienalga, vai tie būtu braukšanas dati,
degvielas atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.

JA JUMS PATIKA PA R TO LAS ĪT IZTĒLOJIETIES, KĀ BŪTU AR TO BRAUKT
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PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS UZ
TESTA BRAUCIENU

Jūsu ŠKODA partneris:

