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Képzeljen el egy olyan autót , amely elmossa a szépség és a 

funkcionalitás közötti határokat. Amelyben a stílus és a tágasság 

tökéletes harmóniában talál egymásra. Amely mindennek teret ad, 

kivéve a kompromisszumokat. Mi elképzeltünk egy ilyen autót, és az új 

ŠKODA Superb nevet adtuk neki.

A Superb új, érzelemdúsabb formanyelvezete egyből párbeszédre 

ösztönöz. Rendkívül tágas, így ez az autó a legjobb módja annak, hogy 

lábát kinyújtsa és egyúttal az ambícióit is – a Superb családi és üzleti 

autónak is tökéletes. Ráadásul, mivel egy ŠKODA modellről beszélünk, 

bemutatja a legjobb Simply Clever megoldásainkat, például a virtuális 

pedál segítségével kéz nélkül nyitható csomagteret.

 

Ez az autó 120 évnyi jövőbemutató gondolkodást jelképez, azt az 

elkötelezettséget, amely lehetővé teszi, hogy olyan autókat gyártsunk, 

amelyeket ugyanolyan élvezetes vezetni, mint azokat, amelyekkel 

kezdtük az autógyártást. Mert mi nem merengünk el élményekkel teli 

történelmünkön, hanem ihletként használjuk a jövőbe tekintéshez.

Ez a Simply Clever, ez a ŠKODA.

EGY AUTÓ, AMELY VALÓBAN
MÉLTÓ A NEVÉHEZ





DIZÁJN
Jozef Kabaň vezető tervező mesél a Superb új érzelemdús formanyelvének 
eredetéről és arról, hogy az hogyan egyensúlyozza a lélegzetelállító 
esztétikumot a ŠKODA funkcionális alapelveivel.

„Zászlóshajóként a Superb vállalatunk jövőjének éllovasa. Ezért mélyre 

ástunk gazdag történelmünkben, hogy megihlessenek azok a korábbi 

ŠKODA modellek, amelyek szintén formai úttörőnek számítottak saját 

korukban.

Ez egy új formai nyelvezet születését eredményezte, amelyet - az 

autót egyszerre dinamikussá és elegánssá avató - éles, precíz vonalak 

jellemeznek. Ám nem lehetne ŠKODA, ha nem lenne funkcionális. Így 

a belső méreteit megnöveltük, hogy egy rendkívül nagyvonalú és 

kényelmes utasteret alkossunk, amelyet ráadásul minden eddiginél 

több Simply Clever megoldással töltöttünk meg.

Remélem, hogy a vezetők ugyanakkora élményt élnek majd át 

a kormány mögött, mint én a tervezése során.”

A HOLNAPOT FORMÁLNI, MÁR MA
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KÜLSŐ
DIZÁJN

UTAZZON STÍLUSOSAN
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A jármű hátulján a konvex és konkáv formák kölcsönhatása a felületi fények hatásos összjátékát 
eredményezik. A fényeknél maradva: a LED-technológia és a kristályszerű formák kombinációja a 
jellegzetes C alakú hátsó lámpatestekben tovább fokozzák a lebegő elegancia érzetét.

KÜLSŐ 
DIZÁJN
A Superb dizájnja nemcsak arra ösztönzi, hogy egyszer megnézze, 

hanem arra is, hogy alaposan megismerje. A jellegzetes szögletes 

kontúrok és az éles dinamikus vonalak megmutatják, hogy miként 

rejlik az egész forma szépsége az izgalmas részleteiben. Az 

eredmény a pontosság és céltudatosság bizsergető együttese.

A tökéletesen kiegyensúlyozott arányok, a nagy 
üvegfelületek és az autó oldalára továbbfutó 
fényszórók az autó prof iljának különleges 
vizuális megjelenést és érzelmi vonzerőt 
kölcsönöznek.
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A motorházfedél impozáns vonalainak kiegészítéseként szolgálnak 
a fényszórók profilos kontúrjai és a hasonlóan határozott 
ködfényszórók – dizájnjuk a cseh üvegművesség előtt tiszteleg.



A beépített irányjelzővel is felszerelt külső visszapillantó tükrök letisztult kontúrja 
sportos megjelenést eredményez, miközben a nagy felületű tükörlap maximális 
funkcionalitást kínál.

Az autó stílusosságát jól kiemelik a Superb feliratot hordozó küszöbvédő díszlécek.



A Superb új távlatokat tár fel Ön előtt. A panorámatető hatékonyan 
növeli a tágasság érzetét.
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Három különböző típusú fényszóró és két különböző 
integrált hátsó lámpatest szerepel a harmadik generációs 
Superb kínálatában, mindegyik egyedülálló technológiája és 
stílusa tekintetében. A fejlettebb változatok a méltán híres 
cseh üvegművesek munkásságát idézik.

A metszett kristályüveg formáját idéző Bi-Xenon 
távolsági fényszórók Távolsági fényszóró szabályozás 
II. (Smart Light Assist) opcióval is rendelhetők, amely 
esetén még megvilágított „szempillákat” is tartalmaz.

A két változatban elérhető integrált hátsó lámpatestek 
„inaktív” részében is találhatók kristályszerű elemek. A tolató- 
és irányjelző fények, valamint a ködzárfény LED-es része 
„drágakövek” mögött rejtőzik, ezzel még különlegesebbé 
téve a világítási képet.

FÉNY- 
DIZÁJN
A fényszórók legalább annyira inspirálhatnak, mint amennyi fényt szolgáltatnak. 

A cseh kristályüveg-gyártás hagyományaiból merítkező Superb fényszórók 

a legnagyszerűbb „szemek”, amelyek valaha megvilágították az utakat.





UTAZZON TÁGAS TÉRBEN

BELSŐ
DIZÁJN
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Borostyánfehér hangulatvilágítás Zöld hangulatvilágítás Kék hangulatvilágítás

HANGULATVILÁGÍTÁS
Tegye még otthonosabbá és kényelmesebbé a saját terét a finom, harmonikus 

hangulatvilágítással, amely az utasteret teljesen körbeöleli, s minden utazáshoz 

tökéletes hangulatot teremt.



Élje át a tökéletes kényelmet a Superb 
páratlan lábtere jóvoltából. Dőljön hátra, 
állítsa be a belső világítást és élvezze 
utazása során a diszkrét hangulatvilágítást.
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SIMPLY
CLEVER 

INNOVÁCIÓK, AMELYEK ÖNT HELYEZIK ELŐTÉRBE

25



Az utas oldalán a kesztyűtartót is hűtheti, 
ha bekapcsolja a Climatronic klímeberendezést.

TÁROLÓHELYEK  
AZ UTASTÉRBEN
Mindennek megvan a maga helye, még az autóban is. Az új Superb számtalan 

rekeszt, zsebet és tárolót kínál. Az elegáns belsőt így tarthatja rendben, és így 

őrizheti meg tárgyait, illetve azok épségét.

A tágas Jumbo Box az első könyöklő alatt található, ebben biztonságosan tárolhatja elektronikus eszközeit vagy 
akár hűtheti is a dobozt, hogy a rágcsálnivalóját frissen tartsa. A középkonzolon egy dupla italtartót is talál.
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Egy rejtett tárolóhely található az első utasoldali ülés alatt.

Az első ülések háttámlájának belső felén található 
tárolózsebekben kis tárgyakat, például mobiltelefont, 
kulcsokat vagy határidőnaplót tárolhat.

Az első ajtók térképzsebének tágas tartójában akár másfél 
literes palackot is szállíthat.

A hátsó ülésen utazók értékelni 
fog ják a kar támaszba építet t 
italtartókat.

Az első ajtók térképzsebében találhatók 
a láthatósági mellények, így azok mindig 
kéznél vannak.



A belső visszapillantó tükör fölött található napszemüveg-tartót a 
vezető és az első utas is eléri.

A két első ajtó zseniális rekeszeiben két eredeti Superb esernyőt talál. A rekeszeket úgy 
tervezték, hogy a vizet elvezessék, így szárazon marad az utastér.
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Ülés lábainak : a döntöt t lábtar tó a 
hátsó textil szőnyeghez tapad, s még 
kényelmesebbé teszi a hosszú utazásokat.

A kivehető Unibag-et sílécek vagy snowboardok szállítására tervezték, 
s használaton kívül az utastér és a csomagtér közötti nyílásban tárolható.



Eg y prak t ikus L ED zseblámpa ta lá lható 
a c s o m a g t é r  b a l  o l d a l á n .  Tá r o l ó j á b a n 
automatikusan töltődik járó motor esetén.

Az elektromos mozgatású ötödik ajtó önműködően nyílik és záródik, ráadásul 
anélkül, hogy Önnek hozzá kellene érnie – ez igen hasznos kellemetlen 
időjárás, vagy csomagokkal teli kezek esetén. Az ajtónyitás felső pontját 
egyéni igényei szerint állíthatja be.

Hogyan nyithatja ki a csomagtérajtót, ha tele a keze? Csak 
húzza el a lábát alatta, és az automatikusan kinyílik. A virtuális 
pedál érintés nélküli nyitást tesz lehetővé. Csak elektromos  
működtetésű csomagtérajtóval és KESSY kulcs nélküli ajtónyitó 
és indítórendszerrel együtt érhető el.

A csomagtér oldalán elhelyezett 
kihajtható táskaakasztó kampók 
könnyítik meg a vásárolt tárgyak 
szállítását és rögzítését.

CSOMAGTÉR
Az új Superb kategóriája bajnoka csomagtér-térfogat tekintetében: 625 literes 

befogadóképessége 1760 literre bővíthető a hátsó üléstámlák ledöntésével. 

Ám a maximálisra növelt tér mit sem ér a praktikum maximalizálása nélkül. Ezért 

hozzáadtunk olyan Simply Clever megoldásokat, amelyek még könnyebbé teszik a 

csomagok kezelését.
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A csomagok nem kívánt elmozdulásának megakadályozására 
ideális e két tépőzáras rögzítésű műanyag elem. Használaton 
kívül a kerékjárati ívek mögötti rekeszekben tárolhatók.

A hálók a csomagtér variálhatóságát növelik, s egyúttal szorosan 
rögzítik tárgyait. A rögzítőháló-csomagban egy vízszintes és két 
függőleges háló található. Egy további, a kalaptartó alatt rögzíthető 
háló is elérhető.

A vonóhoro g a c s omag tér ben 
t a l á l h a t ó  k a r  s e g í t s é g é v e l 
lehajtható. Ennek az innovációnak 
köszönhetően nem szük séges 
leszerelni a vonóhorgot használat 
után, s mégsem rontja autójának 
stílusos megjelenését.



A csomagtér kivételes paraméterekkel rendelkezik. A kombi változat (fenti kép) 600 liternyi helyet kínál, amely a hátsó 
üléstámlák lehajtásával egészen 1950 literig bővíthető. A limuzin változat kapacitása szintén lenyűgöző: 625/1760 liter.

A kombi változat csomagterében található rejtett rakodórekesz 
segít a csomagok egyszerűbb elosztásában. Ezen felül diszkrét 
tárolóhelyet biztosít.



Az elektromosan működtethető csomagtérajtó felnyitásakor a csomagtérroló automatikusan elhúzódik, így 
biztosítva kényelmes hozzáférést csomagjainkhoz.

A csomagtérroló alatt található praktikus tárolózseb olyan tárgyak 
biztonságos szállítását teszi lehetővé, amelyeket a többi csomagtól 
elkülönítve akarunk elhelyezni az autóban. 





TECHNO

 LÓGIA

STÍLUS ÉS TECHNOLÓGIA TALÁLKOZÁSA
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INFOTAINMENT
A kommunikáció, a munka és a szórakozás egyaránt könnyű az új Superb fedélzetén. 

A rádió és navigációs berendezések új generációja a legmodernebb összeköttetést 

kínálja, így mobileszközei legjobb funkcióit az autóban  is élvezheti. A hátsó üléseken 

utazók is csatlakoztathatják mobil eszközeiket.

A váltókar előtt található mobil box telefonja számára 
felerősített jelet biztosít , és egyúttal menet közben is 
biztonságos tárolóhelyként szolgál.

A SmartGate rendszerrel direct Wifi-n keresztül összekapcsolhatja okostelefonját 
és autóját, hogy érdekes adatokat tudjon meg útjáról, például az üzemanyag-
fogyasztásról, a menetdinamikáról vagy a karbantartással kapcsolatban. Bizonyos 
információkat akár el is menthet a ŠKODA portálon, s ezekhez bármikor és bárhonnan 
hozzáférhet.*
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A 6,5" képátlójú, színes érintőképernyővel 
rendelkező Bolero rádió AM- és FM-tunerrel 
is rendelkezik , USB-, AUX-IN csatlakozást 
és SD-kár tyaolvasót kínál. A Bolero rádió 
már tartalmazza a SmartLink-rendszert is. A 
tökéletes hangminőségről négy első és négy 
hátsó hangszóró gondoskodik.

A Media Command alkalmazással vezérelhet i a fedélzet i 
szórakoztatást táblagépével vagy okostelefonjával a Wifi-hálózaton 
keresztül, függetlenül attól, hol ül éppen. Ez a felszereltség csak a 
Columbus navigációs rendszerrel együtt rendelhető.

* A SmartGate és a SmartLink rendszerek felhasználási feltételeinek és kompatibilitási információinak részleteiről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben.

** A SmartLink™  használati feltételeiről és a kompatibilis készülékekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben.

Élvezze az abszolút tiszta hangzást; a Canton 
hangrendszer tizenkét hangszórója (köztük a 
centersugárzó és a csomagtérben található 
mélysugárzó) jóvoltából.

A SmartLink (a ŠKODA összeköttetési megoldása, 
amely egyaránt támogatja a MirrorLink®, az 
Apple CarPlay és az Android Auto protokollokat)* 
segítségével biztonságosan használhatja telefonját 
vezetés közben is. Az összes olyan telepített 
alkalmazás, amelynek használata tanúsítottan 
biztonságos járművekben is, kompatibilis a MirrorLink®, 
az Apple CarPlay vagy az Android Auto rendszerrel.

A Columbus navigációs rendszert kényelmesen 
vezérelheti érintéssel a 8" képátlójú képernyőn. 
Két SD-kártyaolvasót kínál és tartalmazza 
előre telepítve a térképeket. Ezen kívül egy 
csúcskategóriás rádió minden funkcióját, valamint a 
SmartLink rendszert is kínálja.

A multimédia-tartóval biztonságosan rögzítheti eszközét a hátsó 
kartámaszon vagy az első ülések háttámláján. A Columbus navigációs 
rendszer és az opcionális beépítet t LTE telefonmodul gyors 
internetkapcsolatot biztosít. Az autó emellett 230 voltos csatlakozóval 
és a hátsó utasok által elérhető második USB-csatlakozóval is 
felszerelhető.



KÉNYELEM
Az átgondolt és figyelmes megoldásokkal teli új Superb abszolút 

kényelemmel kényezteti majd el – mindegy, hogy a leghosszabb túrák 

során is szeretne kipihent maradni vagy útja során szórakoztatásra vágyik.

A vezetési élményt az Ön kezébe adó multifunkciós kormánykereket bőrbevonat és krómelemek díszítik. 
A legmagasabb felszereltségi szintű kormánykerék háromküllős, és a rádió, a telefon és a DSG váltó 
kezelőszervei találhatók rajta.

A KESSY kulcs nélküli ajtónyitó és 
indítórendszerrel felszerelt modellek 
kormányoszlopán található Start-Stop 
gombbal kulcs nélkül indítható és 
leállítható a motor.

A háromzónás klímaberendezéssel eltérő 
hőmérsékletet állíthat be a vezető, az első 
és a hátsó utasok számára. Páratartalom-
ér zékelővel is felszerel ték , amely 
csökkenti a szélvédő párásodását.
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Az elektromosan állítható vezetőülés memóriájában 
három különböző üléspozíció és külső visszapillantó tükör 
beállítás tárolható el.

A külső visszapillantó tükrökbe, illetve az első és hátsó ajtók alsó részébe épített 
talajmegvilágító fények az ajtó előtti területet világítják meg. Segítségükkel 
sötétben is elkerülheti a pocsolyákat.

A külső visszapillantó tükrök auto-
matikusan behajlanak az autó bezárása 
után, ezt különösen ér tékelni fog ja 
s z ű k  v á r o s i  u t c á k o n  p a r k o l v a . 
A tükrök automatikusan elsötétedő és 
memóriafunkcióval is rendelkezhetnek.



BIZTONSÁG
VÉDELME NYUGALMAT BIZTOSÍT
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VEZETŐI
SEGÉDRENDSZEREK
Az új Superb vezetői segédrendszerek egész sorát 

állítja az Ön szolgálatába, ezzel példátlan kényelmet 

és biztonságot nyújt a váratlan helyzetekben.

Könnyebb en p ar ko lha t ,  ha já r mű vé t 
tolatókamerával is felszerelteti. Az ötödik ajtó 
markolatába épített kamera a jármű mögötti 
terület képét közvetíti, s a jármű szélessége 
alapján még az autó mozgásának várható 
pályagörbéjét is kijelzi a képernyőn.

A fáradtságérzékelő 65 km/h  felett 
kapcsol be és a szervokormány szen-
zoraiból érkező adatokat elemzi. 
Amennyiben olyan magatartást 
észlel, amely a vezető fáradtsá-
gára utalhat, akkor a Maxi DOT 
kijelző segítségével figyelmez-
teti, hogy tartson szünetet.

Csökkentse minimálisra a 
szűk helyeken történő par-
kolással járó nehézségeket 
a Park Assist rendszerrel. 
Automatikusan kiválaszt-
ja a megfelelő méretű 
helyet a menetiránnyal 
párhuzamosan vagy 
arra merőlegesen par-
koló autók sorából. 
Párhuzamos parkolás 
esetén a járműnél 
mindössze 60 centi-
méterrel hosszabb 
hely elég számára.

A z új Superbhez elérhető a sáv tar tó 
asszisz tens (L ane A ssist ) is , amely a 
belső visszapillantó tükörben található 
multifunkcionális kamera támogatásával segít 
az autót a megfelelő sávban tartani.

Immár többet használhatja a távolsági fényszórókat – anélkül, hogy elvakítana 
másokat. A Távolsági fényszóró szabályzás II (Smart Light Assist) nemcsak váltani 
képes az üzemmódok között, hanem egy "maszk" segítségével kitakarja a fénykéve 
azon részét, amely elvakítaná a szembejövő forgalmat.
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Az adaptív tempomat mellett a sebességhatáróló (Speedlimiter) funkció segít fenntartani 
a biztonságos követési távolságot. Ez a rendszer ugyanazt a radart használja, mint a Front 
Assist, mely az előttünk haladó járműtől számított távolságot kíséri figyelemmel, és az ütkö-
zés elkerülése érdekében képes automatikusan lassítani és fékezni az autót. A proaktív 
utasvédelmi rendszer olyan esetekben készíti elő az utasteret az ütközésre, melyeket az 
előző rendszerek nem képesek elkerülni. A Vészhelyzet Asszisztens (Emergency Assist) a 
sávtartó rendszer és az adaptív tempomat működése mellett képes csökkenteni egy olyan 
esemény kockázatait, amikor a vezető hirtelen elveszti az eszméletét.

A holt tér-f igyelő rendszer a hátsó lökhárítóba építet t radarérzékelők 
segítségével f igyeli az autó mögötti és melletti holt tereket. A környe-
ző járművek távolsága és sebessége alapján dönti el, hogy szükséges-e  
a vezetőt figyelmeztetni vagy nem.

A kiállási asszisztens (Rear Traffic Alert) -amelynek jelzése fent lát-
ható- ugyanezeket az érzékelőket használva segíti Önt a rosz-
szul belátható helyekről való kitolatás során. Közvetlen veszélyt 
észlelve még a fékeket is önműködően működésbe hozza.

A közlekedési torlódás asszisztens (Traff ic Jam Assist) egy olyan kényelmi funk-
ció, melynek célja, hogy megkönnyítse a DSG váltóval szerelt járművek vezeté-
sét forgalmi dugókban. A rendszer a motor, a fékek és a kormány kontrollálásá-
val, valamint az előttünk lévő járművek haladásának másolásával irányítja az autót 
(60 km/h sebességig).

A közlekedésitábla-felismerő rendszer (Travel Assist) a multifunkcionális kamera és a navi-
gációs rendszer (Amundsen vagy Columbus) együttműködésén alapszik és segít felismerni 
bizonyos közlekedési táblákat, melyeket a Maxi DOT kijelzőn jelenít meg.



LÉGZSÁKOK
A Superb modellben maximálisan megbízhat. A potenciálisan veszélyes 

helyzetekben, amikor a vezető nem képes aktívan befolyásolni az eseményeket, 

az autó passzív biztonsági rendszerei kerülnek előtérbe. Például a légzsákok, 

amelyekből akár kilenccel is felvértezheti autóját.

Míg a vezető légzsákja a kormánykerékben található, az első utasé a 
műszerfalban rejtőzik. Amennyiben szükséges – például ha az első utasülésre 
gyermekülést helyezünk el – akkor ez utóbbi kikapcsolható.

A kormányoszlop alatt található térdlégzsák a vezető 
térdét és lábszárát védi.
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A függönylégzsák aktiválásával egy „falat” képez, amely 
az első és hátsó utasokat a fejsérülésektől óvja meg

Az első és hátsó oldallégzsákok a vezető és a 
többi utas medencéjét és mellkasát védik.





TELJESÍT-
MÉNY

SZÉPSÉG ÉS SZÖRNYETEG
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Csúcsmotorunk egy kétliteres benzinmotor, az összkerékhajtású változatban lenyűgöző, 206 kW 
(280 LE) teljesítményt nyújt. A kínálatban szerepel a 110 kW (150 LE) teljesítményű benzinmotor 
aktív hengerlekapcsolás technikával, amely részterhelés esetén kikapcsol két hengert, jelentősen 
csökkentve ezzel az üzemanyag-fogyasztást. A kínálat legerősebb dízel modellje 140 kW (190 LE) 
teljesítményt nyújt. Elsőkerék-hajtással és kézi kapcsolású sebességváltóval átlagos üzemanyag-
fogyasztása mindössze 4,1 l/100 km.

MOTOROK ÉS  
SEBESSÉGVÁLTÓK
Amennyiben a Superb külső megjelenése felkeltette érdeklődését, akkor a 

motorházfedél alá vetett pillantástól biztosan felgyorsul a szívverése. Az új 

motorgeneráció tagjai kiemelkedő kényelmet nyújtanak a teljesítmény- és 

környezeti mutatók romlása nélkül. A számos választható motor jóvoltából 

biztosan megtalálja az Önhöz illőt.

A motorváltozat függvényében autóját akár hat- vagy 
hétfokozatú automata DSG váltóval is rendelheti. Mi 
tökéletes párosításként a hatfokozatú DSG váltót és az 
összkerékhajtás kombinációját ajánljuk.
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Élje meg autója nagy teljesítményét teljes kényelemben és biztonságban. Az adaptív lengéscsillapítás-
szabályozás (Dynamic Chassis Control; DCC) folyamatosan elemzi és reagál a különböző közlekedési 
helyzetekre (fékezés, gyorsítás, kanyarodás), s ennek megfelelően módosítja a csillapítási és kormányzási 
karakterisztikát. Az infotainment menürendszer segítségével egyéni igényeinek megfelelően négy 
üzemmód közül választhat: Normal, Comfort, Eco vagy Sport.





1





LAURIN &
KLEMENT
LAURIN &
KLEMENT

A STÍLUS MEGTESTESÍTŐJE
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A bőrbevonatú, háromküllős multifunkciós kormánykereket krómelemek ékesítik, és 
segítségével kezelhető a rádió és a telefon. A sebességváltó kart Laurin & Klement logó 
díszíti. Alapfelszereltsége többek között Bolero rádiót, Canton hangrendszert, belső 
hangulatvilágítást és adaptív lengéscsillapítás-szabályzást is tartalmaz.

LAURIN & 
KLEMENT
A Laurin & Klement felszereltségi szint a csúcsminőség és a csúcstechnológia tökéletes 

kombinációja. A szépség, eredetiség, biztonság és maximális kényelem megtestesülése. 

Ennek csak egyik példája az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás, amely az autó 

futóművét az útfelület állapotához és a vezetési stílushoz igazítja a lehető legjobb 

utazási élmény érdekében.

Az exkluzív utastér barna vagy bézs színben, elegáns bőrkárpitozással (opcionális a perforált 
bőr) választható, és Piano Black dekorbetétek díszítik. Az első és hátsó ülések fűthetők, az 
első ülések elektromosan állathítóak, a vezetőülés pedig memóriafunkcióval is rendelkezik.
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Az első kerékjáratív ívek felett Laurin & Klement embléma 
emlékeztet cégünk több mint egy évszázaddal ezelőtti mladá 
boleslav-i alapítására.

Az első és hátsó küszöbvédő díszlécek egyaránt elegáns 
megjelenést kölcsönöznek, Laurin & Klement feliratot is 
tartalmaznak.

Még a Laurin & Klement modellek vonzereje is 
fokozható a 19” méretű, antracit színű Phoenix 
könnyűfém keréktárcsákkal.

Az ülések bőr háttámlájába nyomott Laurin & Klement logó az 
exkluzivitás további pecsétje.
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SZEMÉLYRE
SZABHATÓSÁG

ALKOSSA MEG EGYEDI SUPERB MODELLJÉT



ACTIVE FELSZERELTSÉGI SZINT

Az Active felszereltségi szint többek között 
Front Assist rendszert, USB csatlakozót, 
vezetői és utasoldali légzsákokat, vezető 
oldali térdlégzsákot és Swing rádiót tartalmaz.

Active fekete belső tér, szürke dekorbetétek, 
szövetkárpit

Active fekete belső tér, szürke dekorbetétek, szövetkárpit
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AMBITION FELSZERELTSÉGI SZINT

Az Ambition felszereltségi szint többek 
között krómozott ablakkereteket, Climatronic 
kétzónás klímaberendezést, Swing rádiót, 
fűthető első üléseket, hátsó parkolóradart, 
16" méretű könnyűfém keréktárcsákat és 
tempomatot tartalmaz.

Ambition fekete belső tér, Light Brushed 
dekorbetétek, szövetkárpit

Ambition szürke belső tér, Light Brushed 
dekorbetétek, szövetkárpit

Ambition fekete belső tér, világos szálcsiszolt dekorbetétek, szövetkárpit



A Style felszereltség szériakivitelben többek 
között rádiót és telefont kezelő multifunkciós 
kormánykereket, Bi-Xenon fényszórókat 
LED nappali menetfénnyel, Bluetooth 
telefonkihangosítót, elektromosan állítható 
első üléseket és Bolero rádiót kínál.

Style bézs belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, 
szövetkárpit

Style bézs belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, 
Alcantara kárpit

Style fekete belső tér, sötét szálcsiszolt dekorbetétek, bőrkárpit

STYLE FELSZERELTSÉGI SZINT

Style fekete belső tér, Dark Brushed dekorbetétek, 
perforált bőrkárpit

Style fekete belső tér, Dark Brushed dekorbetétek,  
Alcantara bőrkárpit.
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A Laurin & Klement felszereltség alapkivitelben 
többek között SunSet sötétített ablakokat, 
első és hátsó parkolóradart, belső 
hangulatvilágítást, színes Maxi-DOT kijelzőt, 
3 zónás Climatronic klímaberendezést, 
adaptív lengéscsillapítás-szabályozást és 12 
hangszórós Canton hangrendszert nyújt.

L&K barna belső tér, Piano Black dekorbetétek, 
bőrkárpit

L&K barna belső tér, Piano Black dekorbetétek, 
perforált bőrkárpit

L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, perforált bőrkárpit

LAURIN & KLEMENT FELSZERELTSÉGI SZINT

L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, 
perforált bőrkárpit

L&K bézs belső tér, Piano Black dekorbetétek, 
bőrkárpit
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Dzsungel zöld metál

Bazalt barna metálHoldfehér metál

Feketemágia gyöngyház Cappuccino bézs metál

SZÍNEK



Rosso Brunello metallic

Pacific kék

Ezüstszürke metál

Lézerfehér

Business szürke metál

Kristályfehér Latinvörös

Sötétszürke metál Lávakék metál



18" Zenith könnyűfém 

keréktárcsák

19" Sirius könnyűfém 

keréktárcsák

17" Helios könnyűfém 

keréktárcsák

19" Phoenix könnyűfém 

keréktárcsák

17" Stratos könnyűfém 

keréktárcsák

19" Phoenix antracit könnyűfém 

keréktárcsák

KERÉKTÁRCSÁK



17" Zeus könnyűfém 

keréktárcsák

18" Modus könnyűfém 

keréktárcsák

16" Orion könnyűfém 

keréktárcsák

18" Pegasus könnyűfém 

keréktárcsák

16" Hermes acél 

keréktárcsák

18" Pegasus antracit könnyűfém 

keréktárcsák
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TARTOZÉKOK
Új Superb modellje támogatja és osztozik életstílusában. Az átgondolt ŠKODA 

Eredeti Tartozékoknak köszönhetően autóját igényeinek és tevékenységeinek 

megfelelően szerelheti fel.

Az akár öt pár síléc vagy négy snowboard szállítására alkalmas zárható tetődoboz fekete, fehér és ezüst színben érhető el.
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A magasított peremű csomagtér tálcák 
rossz időjárás esetén védik a belső teret, 
míg az igényes, Superb logóval ellátott 
textil szőnyegek még kényelmesebbé és 
otthonosabbá teszik az utasteret.

Egészen biztosan értékelik majd a hátsó utasok az 
első ülések fejtámlájára rögzíthető multimédia-tartót. 
Használatához szükséges a fejtámla-adapter.

A kardánalagutat lefedő gumiszőnyeg védi a kárpitozást a koszolódástól 
és károsodástól.



Nagyon praktikus kiegészítő a rögzítőháló-csomag, amely 
megbízható módon megakadályozza a csomagok és egyéb 

tárgyak nem kívánt elmozdulását a csomagtartóban.
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A dekoratív gumiabroncs-
szelepsapkákkal autója 
a legapróbb részletekig 
stílusos lehet.

Ha gyakran szállít olyan tárgyakat, amelyek bepiszkolhatják a csomagtartót, 
akkor a magasított peremű műanyag csomagtartóbetét a tökéletes 
megoldás Önnek, hiszen az könnyen kiszedhető és lemosható.

Mindegy, hogy mit szállít a csomagtartóban, a kárpitot tisztán tarthatja a gumi 
csomagtartóbetéttel.

A csomagtérrács lehetővé teszi, hogy az utasteret elválasszuk 
a csomagtértől, valamint hogy két különálló szekcióra bontsuk 
a csomagtartót.



Műszaki adatok - Superb

Karosszéria ötüléses, ötajtós, kétterű Külső méretek

Légellenállási együttható (cW) 0,275–0,309 a motorváltozattól függően Hosszúság (mm) 4861

Szélesség (mm) 1864

Futómű Magasság (mm) 1468

Első futómű MacPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral Tengelytáv (mm) 2841

Hátsó futómű Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral Nyomtáv első/hátsó (mm) 1584; 2.0 TSI: 1586

Fékrendszer Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer Dual Rate vákuumos rásegítéssel Hasmagasság* (mm) 149/148       

– első fékek Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel

– hátsó fékek Tárcsafékek Belső méretek

Kormánymű Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel Könyökszélesség elöl/hátul (mm) 1507/1520

Keréktárcsák 6,5 J x 16 vagy 7,0 J x 17 a motorváltozattól függően Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 991/980

Gumiabroncsok 215/60 R 16 vagy 215/55 R 17 a motorváltozattól függően Csomagtartó térfogata (max. l)

– pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott állapotában 625/1760

Üzemanyag-tartály űrtartalma (l)  66 – pótkerékkel az értékek 41 literrel kisebbek

* Adaptív lengéscsillapítás-szabályozással szerelt autó esetén az érték 10 mm-rel kisebb. ( ) Automatizált váltóval felszerelt járművekre érvényes értékek.

ACT – Active Cylinder management Technology, aktív hengerlekapcsolás 

SCR - AdBlue adalékanyag használata szükséges

Mindegyik motorváltozat rendelkezik a Start-Stop rendszerrel, 

illetve a fékenergia-visszanyeréssel (rekuperáció).

Mindegyik erőforrás megfelel az Euro 6 környezetvédelmi norma előírásainak.

Motor 1.4 TSI/125 LE 1.4 TSI ACT/150 LE 1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE 1.8 TSI/180 LE 2.0 TSI/220 LE 2.0 TSI 4x4/280 LE 1.6 CR TDI/120 LE 2.0 CR TDI/150 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE 2.0 CR TDI SCR/190 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000-6200 
(132/5100-6200)

162/4500–6200 206/5600–6500 88/3500–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1500–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Légszennyezésre vonatkozó előírás Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Üzemanyag Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Menetteljesítmények

Végsebesség (km/h) 208 220 215 232 245 250 206 209 220 (218) 215 237 (234) 230

Gyorsulás 0–100 km/h-ig (s) 9.9 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

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)

– városi 6.9 6.0 (6.3) 6.6 7.5 (7.1) 7.8 8.7 4.8 (4.5) 4.3 4.8 (5.3) 5.5 4.9 (5.4) 5.9

– országúti 4.5 4.3 (4.4) 4.9 4.9 (4.9) 5.3 6.0 3.7 (3.8) 3.3 3.7 (4.1) 3.9 3.6 (4.0) 4.3

– kombinált 5.4 4.9 (5.1) 5.5 5.9 (5.7) 6.2 7.0 4.1 (4.0) 3.7 4.1 (4.5) 4.5 4.1 (4.5) 4.9

CO2-kibocsátás (g/km) 125 115 (117) 128 134 (129) 142 165 108 (105) 95 108 (118) 119 106 (118) 131

Fordulókör-átmérő (m) 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

Sebességváltó mű

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-hajtás Összkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló (Két 
koaxális tengelykapcsoló elekt-

rohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló (Két 
koaxális tengelykapcsoló elekt-

rohidraulikus működtetéssel)

Két koaxális tengelykapcsoló 
elektrohidraulikus működtetéssel

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Hidraulikus működtetésű egy-
tárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű-tengelykapcsoló

Sebességváltó Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG Hatfokozatú automata DSG Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg– alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg) 1375 1395 (1425) 1505 1465 (1485) 1505 1615 1465 (1480) 1485 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Hasznos terhelés–vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 620 620 675 620 620 675 620 620 620 705 620 705

Össztömeg (kg) 1920 1940 (1970) 2105 2010 (2030) 2050 2215 2010 (2025) 2030 2030 (2045) 2235 2050 (2100) 2245

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 680 690 (710) 750 730 (740) 750 750 730 (740) - 740 (750) 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12 % (max. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 - 2000 2200 2000 2200
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Motor 1.4 TSI/125 LE 1.4 TSI ACT/150 LE 1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE 1.8 TSI/180 LE 2.0 TSI/220 LE 2.0 TSI 4x4/280 LE 1.6 CR TDI/120 LE 2.0 CR TDI/150 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE 2.0 CR TDI SCR/190 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000-6200 
(132/5100-6200)

162/4500–6200 206/5600–6500 88/3500–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1500–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Légszennyezésre vonatkozó előírás Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Üzemanyag Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Menetteljesítmények

Végsebesség (km/h) 208 220 215 232 245 250 206 209 220 (218) 215 237 (234) 230

Gyorsulás 0–100 km/h-ig (s) 9.9 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

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)

– városi 6.9 6.0 (6.3) 6.6 7.5 (7.1) 7.8 8.7 4.8 (4.5) 4.3 4.8 (5.3) 5.5 4.9 (5.4) 5.9

– országúti 4.5 4.3 (4.4) 4.9 4.9 (4.9) 5.3 6.0 3.7 (3.8) 3.3 3.7 (4.1) 3.9 3.6 (4.0) 4.3

– kombinált 5.4 4.9 (5.1) 5.5 5.9 (5.7) 6.2 7.0 4.1 (4.0) 3.7 4.1 (4.5) 4.5 4.1 (4.5) 4.9

CO2-kibocsátás (g/km) 125 115 (117) 128 134 (129) 142 165 108 (105) 95 108 (118) 119 106 (118) 131

Fordulókör-átmérő (m) 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

Sebességváltó mű

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-hajtás Összkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló (Két 
koaxális tengelykapcsoló elekt-

rohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló (Két 
koaxális tengelykapcsoló elekt-

rohidraulikus működtetéssel)

Két koaxális tengelykapcsoló 
elektrohidraulikus működtetéssel

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Hidraulikus működtetésű egy-
tárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű-tengelykapcsoló

Sebességváltó Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG Hatfokozatú automata DSG Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg– alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg) 1375 1395 (1425) 1505 1465 (1485) 1505 1615 1465 (1480) 1485 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Hasznos terhelés–vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 620 620 675 620 620 675 620 620 620 705 620 705

Össztömeg (kg) 1920 1940 (1970) 2105 2010 (2030) 2050 2215 2010 (2025) 2030 2030 (2045) 2235 2050 (2100) 2245

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 680 690 (710) 750 730 (740) 750 750 730 (740) - 740 (750) 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12 % (max. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 - 2000 2200 2000 2200

1.6 CR TDI SCR 120 LE 
GreenLine





Műszaki adatok - Superb Combi

Karosszéria ötüléses, ötajtós, kétterű Külső méretek

Légellenállási együttható (cW) 0,275–0,317 a motorváltozattól függően Hosszúság (mm) 4856

Szélesség (mm) 1864

Futómű Magasság (mm) 1477

Első futómű MacPherson felfüggesztés  alsó háromszög-lengőkarokkal és torziós stabilizátorral Tengelytáv (mm) 2841

Hátsó futómű Összetett felfüggesztés hosszanti és keresztirányú lengőkarokkal, torziós stabilizátorral Nyomtáv első/hátsó (mm) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Fékrendszer Kétkörös, diagonális felosztású hidraulikus fékrendszer Dual Rate vákuumos rásegítéssel Hasmagasság* (mm) 149/148       

– első fékek Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús úszónyergekkel

– hátsó fékek Tárcsafékek Belső méretek

Kormánymű Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel Könyökszélesség elöl/hátul (mm) 1507/1520

Keréktárcsák 6,5 J x 16 vagy 7,0 J x 17 a motorváltozattól függően Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 995/1001

Gumiabroncsok 215/60 R 16 vagy 215/55 R 17 a motorváltozattól függően Csomagtartó térfogata (max. l)

– pótkerék nélkül, hátsó üléstámla felhajtott/lehajtott állapotában 660/1950

Üzemanyag-tartály űrtartalma (l)  66 – pótkerékkel az értékek 41 literrel kisebbek

Motor 1.4 TSI/125 LE 1.4 TSI ACT/150 LE 1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE 1.8 TSI/180 LE 2.0 TSI/220 LE 2.0 TSI 4x4/280 LE 1.6 CR TDI/120 LE 1.6 CR TDI SCR/120 LE GreenLine 2.0 CR TDI/150 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE 2.0 CR TDI SCR/190 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor nagy-
nyomású közvetlen 
befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyo-
mású közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000-6200 
(132/5100-6200)

162/4500–6200 206/5600–6500 88/3500–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1500–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Légszennyezésre vonatkozó előírás Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Üzemanyag Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Menetteljesítmények

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

Gyorsulás 0–100 km/h-ig (s) 10.0 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

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)

– városi 6.9 6.2 (6.3) 6.8 7.5 (7.1) 7.9 9.0 4.9 (4,5) 4.3 4.8 (5.4) 5.6 5.0 (5.4) 6.1

– országúti 4.5 4.5 (4.4) 5.1 5.0 (5.0) 5.4 6.2 3.8 (3.8) 3.3 3.7 (4.2) 4.0 3.8 (4.1) 4.5

– kombinált 5.4 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

CO2-kibocsátás (g/km) 126 119 132 135 (130) 145 164 109 (105) 96 109 (121) 120 109 (119) 134

Fordulókör-átmérő (m) 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

Sebességváltó mű

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-hajtás Összkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egytárcsás 
tengelykapcsoló (Két koaxális 

tengelykapcsoló elektrohidraulikus 
működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egytár-
csás tengelykapcsoló (Két koaxális 
tengelykapcsoló elektrohidraulikus 

működtetéssel)

Két koaxális tengelykapcsoló 
elektrohidraulikus működtetéssel

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Sebességváltó Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG Hatfokozatú automata DSG Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg– alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg) 1395 1415 (1445) 1525 1485 (1505) 1525 1635 1485 (1500) 1505 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Hasznos terhelés–vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 640 640 685 640 640 715 640 640 640 715 640 715

Össztömeg (kg) 1960 1980 (2010) 2135 2050 (2070) 2090 2275 2050 (2065) 2070 2070 (2085) 2265 2090 (2140) 2275

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 690 700 (720) 750 740 (750) 750 750 740 (750) - 750 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12 % (max. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 - 2000 2200 2000 2200

* Adaptív lengéscsillapítás-szabályozással szerelt autó esetén az érték 10 mm-rel kisebb. ( ) Automatizált váltóval felszerelt járművekre érvényes értékek.

ACT – Active Cylinder management Technology, aktív hengerlekapcsolás 

SCR - AdBlue adalékanyag használata szükséges

Mindegyik motorváltozat rendelkezik a Start-Stop rendszerrel, 

illetve a fékenergia-visszanyeréssel (rekuperáció).

Mindegyik erőforrás megfelel az Euro 6 környezetvédelmi norma előírásainak.
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Motor 1.4 TSI/125 LE 1.4 TSI ACT/150 LE 1.4 TSI 4x4 ACT/150 LE 1.8 TSI/180 LE 2.0 TSI/220 LE 2.0 TSI 4x4/280 LE 1.6 CR TDI/120 LE 1.6 CR TDI SCR/120 LE GreenLine 2.0 CR TDI/150 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/150 LE 2.0 CR TDI SCR/190 LE 2.0 CR TDI 4x4 SCR/190 LE

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor nagy-
nyomású közvetlen 
befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor nagynyo-
mású közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses benzinmotor 
nagynyomású közvetlen 

befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy- 
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Turbófeltöltéses dízelmotor nagy-
nyomású közös nyomócsöves 
közvetlen befecskendezéssel

Hengerek száma/Hengerűrtartalom (cm3) 4/1395 4/1395 4/1395 4/1798 4/1984 4/1984 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Max. motorteljesítmény/ford. (kW/perc-1) 92/5000–6000 110/5000–6000 110/5000–6000 132/4000-6200 
(132/5100-6200)

162/4500–6200 206/5600–6500 88/3500–4000 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. forgatónyomaték/ford. (Nm/perc-1) 200/1400–4000 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1450-3900 (250/1250-5000) 350/1500–4400 350/1700–5600 250/1500–3250 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Légszennyezésre vonatkozó előírás Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Üzemanyag Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Min. 95 o.sz.
ólmozatlan benzin

Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Menetteljesítmények

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

Gyorsulás 0–100 km/h-ig (s) 10.0 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

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)

– városi 6.9 6.2 (6.3) 6.8 7.5 (7.1) 7.9 9.0 4.9 (4,5) 4.3 4.8 (5.4) 5.6 5.0 (5.4) 6.1

– országúti 4.5 4.5 (4.4) 5.1 5.0 (5.0) 5.4 6.2 3.8 (3.8) 3.3 3.7 (4.2) 4.0 3.8 (4.1) 4.5

– kombinált 5.4 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

CO2-kibocsátás (g/km) 126 119 132 135 (130) 145 164 109 (105) 96 109 (121) 120 109 (119) 134

Fordulókör-átmérő (m) 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

Sebességváltó mű

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Összkerék-meghajtás Elsőkerék-hajtás Összkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egytárcsás 
tengelykapcsoló (Két koaxális 

tengelykapcsoló elektrohidraulikus 
működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egytár-
csás tengelykapcsoló (Két koaxális 
tengelykapcsoló elektrohidraulikus 

működtetéssel)

Két koaxális tengelykapcsoló 
elektrohidraulikus működtetéssel

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Hidraulikus működtetésű 
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű egy- 
tárcsás tengelykapcsoló (Két 

koaxális tengelykapcsoló elek- 
trohidraulikus működtetéssel)

Többlamellás, hidraulikus 
működtetésű tengelykapcsoló

Sebességváltó Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG Hatfokozatú automata DSG Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hétfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, hatfokozatú Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Kézi kapcsolású, 
hatfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú 
(hatfokozatú automata DSG)

Hatfokozatú automata DSG

Tömegadatok

Saját tömeg– alapváltozat 75 kg-os járművezetővel (kg) 1395 1415 (1445) 1525 1485 (1505) 1525 1635 1485 (1500) 1505 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Hasznos terhelés–vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 640 640 685 640 640 715 640 640 640 715 640 715

Össztömeg (kg) 1960 1980 (2010) 2135 2050 (2070) 2090 2275 2050 (2065) 2070 2070 (2085) 2265 2090 (2140) 2275

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 690 700 (720) 750 740 (750) 750 750 740 (750) - 750 750 750 750

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12 % (max. kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2200 1500 - 2000 2200 2000 2200



Töltse le a ŠKODA Service 
alkalmazást, hogy 
segítségként szolgáljon 
utazásai során.

www.skoda.hu

facebook.com/skodamagyarorszag
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Az Ön ŠKODA márkakereskedője:

HA ÉLVEZETTEL OLVASOTT RÓLA       KÉPZELJE,  MILYEN LEHET VEZETNI 

HÍVJON MINKET, HOGY EGYEZTESSÜNK EGY TESZTVEZETÉST

A prospektus képein és ábráin látható modellek némelyike olyan extra kiegészítőkkel szerepel, melyek 

nem feltétlenül tar toznak hozzá az alapfelszereltséghez. A megadott információk műszaki adatok, 

kivitelezés, felszereltség, anyagok, garancia és megjelenés tekintetében megfelelnek a nyomdába adás 

időpontjában rendelkezésre álló adatoknak. Mindazonáltal a gyártó a változtatás jogát fenntartja (beleértve 

a műszaki paramétereket és az egyes modellek felszereltségét). Az alap- és extrafelszereltséggel, 

az aktuális árakkal, valamint az átadás feltételeivel kapcsolatos további kérdéseivel keresse fel bizalommal az Ön 

hivatalos ŠKODA márkakereskedését! Ez a prospektus klórmentesen fehérített, 100%-osan újrahasznosítható 

cellulózpapírból készült. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a prospektusban szereplő 

színek kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.


