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Imaginaţi-vă o maşină care îmbină frumuseţea cu 
funcţionalitatea. La care rafinamentul şi spaţiul generos 
sunt în armonie perfectă. În care este loc pentru orice, mai 
puţin pentru compromisuri. Noi ne-am imaginat o astfel de 
maşină. Şi am numit-o ŠKODA SUPERB.

Sculptată într-un limbaj de design nou, mai emoţional, 
ŠKODA SUPERB atrage imediat atenţia. Pe lângă faptul 
că este incredibil de spaţioasă, această maşină este cel 
mai confortabil mod de a vă întinde nu doar picioarele, ci şi 
ambiţiile - perfectă atât pentru familie, cât şi pentru viaţa 
profesională. Iar pentru că este o ŠKODA, acest automobil 
oferă cele mai bune soluţii Simply Clever, garantând astfel 
confort şi eleganţă. 

SUPERB este încă un exemplu pentru pasiunea noastră de 
a fabrica automobile cu un design frumos, care să aducă la 
fel de multă bucurie în fiecare călătorie, ca pe vremea când 
am început să construim maşini.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

O MAŞINĂ CARE ÎŞI MERITĂ PE 
DEPLIN NUMELE





   DESIGNUL
EXTERIOR
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Designul modelului SUPERB nu vă îmbie să priviţi pur şi 
simplu, ci vă invită, de asemenea, să vă uitaţi mai îndeaproape. 
Contururile angulare marcante şi liniile dinamice ascuţite 
demonstrează cum frumuseţea întregului iese la lumină din 
detaliile incitante. Rezultatul constă într-o senzuală expresie a 
preciziei şi caracterului practic.

GEOMETRIA  
FRUMUSEŢII

secŢIunea FrontalĂ 
Liniile impunătoare ale capotei motorului 
sunt completate de contururile profilate 
ale farurilor şi de proiectoarele de ceaţă 
care au o personalitate la fel de puternică 
- designul acestora amintind de tradiția 
fabricării sticlei ceheşti.

proFIlul
Proporţiile perfect echilibrate, 
suprafeţele vitrate de mari dimensiuni 
şi blocurile optice prelungite în lateral 
creează un profil plin de forţă, cu 
puternică încărcătură emoţională.

secŢIunea posterIoarĂ 
Interacţiunea dintre formele convexe şi cele 
concave în partea din spate a maşinii creează 
un joc extraordinar de lumini şi umbre. Că 
veni vorba de lumină: un plus de eleganţă 
ieşită din comun este adăugată de tehnologia 
LED îmbinată cu elementele cristaline din 
blocurile optice spate, având forma literei C.
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pragurIle
Rafinamentul maşinii este accentuat de 
pragurile cu inscripţia SUPERB. Încă o 
demonstraţie a faptului că maşina îmbină 
cu succes forma cu funcţia.

oglInZIle exterIoare
Contururile suple şi tăioase ale oglinzilor 
retrovizoare exterioare cu lumini de 
semnalizare integrate accentuează 
sportivitatea designului, suprafaţa oglinzii 
asigurând totodată funcţionalitatea deplină.

plaFonul panoramIc
SUPERB COMBI deschide noi perspective, 
graţie plafonului panoramic cu acționare 
electrică. Acesta accentuează de 
asemenea senzaţia de spaţiu generos.



DESIGNUL
  LUMINILOR
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FarurIle
Pentru SUPERB sunt disponibile trei 
tipuri de faruri, având diferite tehnologii 
şi stiluri. Farurile bi-xenon includ lumini 
de drum cu elemente de design care 
amintesc de sticla de cristal. "Genele" 
iluminate sunt, de asemenea, un element 
al farurilor premium (cu funcţie Smart 
Light Assist).

BlocurIle optIce spate
Elementele cristaline apar de asemenea 
în zona "inactivă" a blocurilor optice 
spate. De asemenea, luminile pentru 
marşarier şi cele de semnalizare, plus 
LED-urile lămpilor de ceaţă sunt ascunse 
în spatele unor "nestemate", astfel 
încât semnătura luminoasă a modelului 
SUPERB să devină şi mai distinctivă.

LĂSAŢI OCHII 
SĂ VORBEASCĂ
Farurile pot să ilumineze, dar pot să şi inspire. Preluate 
din moştenirea cehească a fabricării cristalului, luminile 
modelului SUPERB sunt cei mai magnifici ochi care au 
luminat vreodată şoseaua.



 DESIGNUL
INTERIOR
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RAFINAMENT 
ŞI CONFORT

IlumInarea amBIentalĂ
Puteţi alege culoarea 
dumneavoastră preferată sau vă 
puteţi completa fiecare zi cu o 
altă nuanţă. Iluminarea ambientală 
oferă zece variante de culori.

lumInIle de la nIvelul podeleI 
Bucuraţi-vă de cel mai înalt nivel 

de confort, cu spaţiul neegalat 
oferit de SUPERB la picioare. Luaţi 

loc confortabil, ajustaţi luminile 
interioare şi bucuraţi-vă pe parcursul 

călătoriei dumneavoastră de 
ambianţa cu iluminare discretă.Iluminare ambientală verde Iluminarea ambientală alb Amber

Spaţiul dumneavoastră va fi şi mai confortabil şi mai 
plăcut, cu luminile ambientale blânde şi armonioase, 
care sunt dispuse de-a lungul interiorului maşinii, 
creând atmosfera potrivită fiecărei călătorii.



CONECTIVITATE
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Veţi fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veţi avea acces la 
distracţie şi informaţii, dar şi la asistenţă, dacă este nevoie. 
ŠKODA CONNECT este legătura dumneavoastră cu un 
univers cu posibilităţi nelimitate de comunicare.

InFormaŢII onlIne 
dIn traFIc
Mereu pe drumul cel 
mai bun: informaţiile 
actualizate vă oferă 
posibilitatea de a vă 
organiza optim fiecare 
călătorie. De asemenea, 
puteţi reacţiona la 
schimbări, ca de exemplu 
la porţiunile de drum 
în lucru, la accidente şi 
blocajele din trafic.

servIcIul de apel de urgenŢĂ 
Apelul de urgenţă este iniţiat automat 
în situaţii de urgenţă, când a fost activat 
sistemul de reţinere al maşinii. Sistemul 
de urgenţă poate fi, de asemenea, 
activat manual, apăsând butonul roşu de 
pe consola plafonului.

staŢII de alImentare
Puteţi afla distanța faţă de 
cea mai apropiată staţie de 
alimentare, felul staţiei şi 
preţurile actuale la 
combustibil. Aceste 
informaţii sunt afişate în 
timp real.  Tipul de 
combustibil cu care 
funcţionează automobilul 
este selectat şi afişat 
automat.

meteo
Obţineţi cel mai actual 
buletin meteo pentru 
locul în care vă aflaţi 
sau pentru orice alt loc, 
cu previziuni detaliate, 
inclusiv predicţii privind 
precipitaţiile şi avertizări.

ŠKoda connect
Aici sunt incluse două categorii de servicii. 
Infotainment Online furnizează informaţii în timp real
către funcţia de navigaţie, iar serviciul Care Connect
este orientat spre asistenţă şi siguranţă, permiţându-vă 
să accesaţi şi controlaţi automobilul de la distanţă.
Pentru situaţiile în care este nevoie, oferă, de asemenea, 
un serviciu de asistenţă.

date despre cĂlĂtorII
Salvează informaţiile despre călătoriile dumneavoastră, 
precum consumul mediu, viteza medie, distanța şi durata 
călătoriei. Puteţi accesa astfel datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum şi o listă a tuturor 
călătoriilor dumneavoastră.

poZIŢIa de parcare 
Vedeţi unde anume vă este parcată maşina în 
parcările mari. Adresa, ora şi data parcării vor fi 
afişate pe telefonul dumneavoastră mobil.

ŠKODA CONNECT:
LUAŢI MEREU CU 
DUMNEAVOASTRĂ ÎNTREG 
UNIVERSUL ON-LINE
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SINCRONIZAŢI-VĂ 
TOATE ACTIVITĂŢILE
La bordul modelului SUPERB puteţi comunica, puteţi lucra sau vă puteţi distra. 
Sistemele de infotainment cu design glass vă oferă conectivitate la nivel de vârf, 
astfel încât să puteţi beneficia şi la drum de funcţiile dispozitivelor dumneavoastră 
mobile. Chiar şi pasagerii din spate îşi pot conecta dispozitivele externe. 

aplIcaŢIa my ŠKoda 
Faceţi cunoştinţă cu Paul, asistentul interactiv al 
aplicaţiei My ŠKODA (pentru sistemele Android şi 
iOS), care vă poate ajuta în diferite situaţii cotidiene. 
Îl puteţi utiliza pentru a accesa informaţii despre 

maşina dumneavoastră sau pentru a vă oferi o descriere completă a 
comenzilor, sau a semnificaţiei martorilor de la bord, etc. Paul poate, 
de asemenea, monitoriza agenda dumneavoastră. Astfel, nu veţi 
uita de nicio întâlnire, iar asistentul dumneavoastră vă va recomanda 
cum să ajungeţi în cele mai bune condiţii la locul întâlnirii.

smartlInK+ 
Cu sistemul SmartLink+ (pachet ŠKODA 
pentru conectivitate, care suportă 
MirrorLink®, Apple CarPlay şi Android Auto), 
sistemul de infotainment al maşinii îi permite 
şoferului să folosească în siguranţă telefonul 
în timp ce conduce. În plus, toate aplicaţiile 
instalate şi care au certificare pentru utilizarea 
în siguranţă la bordul maşinii sunt compatibile 
cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android 
Auto. Sistemul SmartLink+ include şi funcția 
SmartGate şi vă permite să vă conectaţi prin 
cablu smartphone-ul la automobil, pentru 
a accesa date interesante despre călătoriile 
dumneavoastră, precum eficienţa călătoriei, 
caracteristicile dinamice sau informaţii 
privind lucrările de service.* (Vizitaţi pagina 
noastră web pentru termenii de utilizare şi 
compatibilitatea sistemelor SmartLink+.)

phone Box 
Compartimentul Phone Box, aflat în faţa schimbătorului de viteze, 
amplifică semnalul pentru dispozitivul dumneavoastră mobil. Totodată, 
va încărca telefonul în timp ce conduceţi, fără să fie nevoie de cablu.

multImedIa command 
Folosind conexiunea WiFi, aplicaţia aceasta vă permite 
să controlaţi sistemul de infotainment al maşinii 
dumneavoastră prin intermediul unei tablete sau al 
unui smartphone, indiferent de locul pe care î l ocupaţi 
în maşină. Este disponibilă exclusiv în combinaţie cu 
sistemul de navigaţie Columbus.

columBus 
Noul sistem de navigaţie Columbus 3D dispune de un display de 9,2". Dispozitivul poate 
fi controlat atingând ecranul, dar şi prin gesturi, care vă permit să parcurgeţi meniul sau 
diferite liste. Numeroase funcții, precum Bluetooth, SmartLink+, DAB (Digital Audio 
Broadcast), WiFi, WLAN, fast LTE Internet, plus serviciile de infotainment on-line ŠKODA 
CONNECT, oferite gratuit timp de un an, sunt incluse în dotarea standard.*

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

IntrĂrIle usB ŞI suportul multImedIa
Puteţi beneficia de două mufe USB pentru încărcarea 
telefoanelor mobile, precum şi de o priză de 230 V pe partea 
din spate a cotierei Jumbo Box. Sunt, de asemenea, disponibile 
mufe USB pentru transferul de date în Jumbo Box şi pe consola 
centrală. Dispozitivul extern poate fi fixat pe suportul multimedia 
din cotiera din spate sau de pe tetiera scaunului din faţă.

sIstemul de comunIcare In-car
Funcţia de optimizare digitală a vocii permite o 
mai bună comunicare între pasagerii din automobil, 
extrăgând vocea şoferului din zgomotul de la 
interior şi redând vocea optimizată cu ajutorul 
difuzoarelor din spate.

*  Valabil pentru ţările din UE şi pentru anumite alte ţări. Partenerul dumneavoastră 
ŠKODA din apropierea dumneavoastră vă stă la dispoziţie pentru mai multe informaţii.



SIMPLY
     CLEVER



NU MAI PIERDEŢI 
NICIODATĂ NIMIC.
Orice îşi are locul potrivit. Inclusiv în maşina 
dumneavoastră. SUPERB dispune de numeroase 
compartimente, buzunare şi suporturi, menţinând ordinea 
în interiorul elegant şi păstrându-vă bunurile în siguranţă, 
astfel încât să nu fie pierdute, furate şi nici vărsate.

3130

s
im

p
ly

 c
le

ve
r

s
im

p
ly

 c
le

ve
r JumBo Box

Spaţiosul compartiment de depozitare Jumbo Box se află în cotiera din faţă. 
Aici vă puteți păstra în siguranţă dispozitivele electronice sau puteţi răci 
compartimentul pentru a vă păstra gustările proaspete. Pe consola centrală 
mai poate fi găsit un suport dublu pentru băuturi.

torpedoul
Spaţiul de depozitare din bord, 
de pe partea pasagerului din faţă, 
poate fi chiar răcit când sistemul de 
aer condiţionat este pornit.

suportul pentru BĂuturI  
Pasagerii de pe locurile din spate 
vor aprecia suporturile pentru 
băuturi din cotiera din spate.

BuZunarele de depoZItare 
Buzunarele de depozitare de pe părţile interioare ale 
spătarele scaunelor din faţă sunt perfecte pentru obiectele 
mici, precum telefonul mobil, cheile, agenda, etc.

spaŢIul de depoZItare ascuns   
Păstraţi ordinea în automobilul dumneavoastră. 
Sub scaunul pasagerului din faţă puteţi găsi un 
spaţiu de depozitare cu capac, în care puteţi 
păstra diferite obiecte mai mici.

suporturI pentru stIcle   
Veţi găsi câte un spațiu pentru 
sticlele de 1,5 l în compartimentele 
spaţioase din portierele din faţă şi 
din spate.

spaŢII de depoZItare
Vestele reflectorizante pot fi 
păstrate în spaţiile de depozitare din 
uşile faţă şi spate, pentru a fi mereu 
la îndemână.
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suportul pentru pIcIoare
Un sprijin pentru picioarele 
dumneavoastră. Suportul pentru 
picioare poate fi ataşat pe covoraşele 
textile din spate şi aduce un plus de 
confort la drum lung.

spaŢIul pentru umBrelĂ
În panoul interior al ambelor uşi 
din faţă se află câte un spaţiu 
ingenios destinat celor două 
umbrele originale SUPERB. 
Compartimentele au fost 
concepute încât apa să se poată 
scurge din maşină, pentru a 
menţine interiorul uscat.

unIBag
Sacul detaşabil Unibag, pentru 
transportarea schiurilor sau a 
snowboard-ului, poate fi păstrat 
în spaţiul dintre portbagaj şi 
compartimentul pentru pasageri.
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pedalĂ vIrtualĂ
Cum deschideţi şi închideţi portbagajul când nu aveţi mâinile libere? Trebuie 
doar să mişcaţi piciorul sub hayon şi portbagajul se va deschide ca prin magie. 
Pedala virtuală vă permite accesul la portbagaj fără să fiţi nevoit să atingeţi 
hayonul şi este disponibilă exclusiv cu hayonul cu acţionare electrică şi cu 
sistemul KESSY (acces, pornire şi blocare fără cheie).

SPAŢIUL CREŞTE 
NECONTENIT
Capacitatea portbagajului poziţionează modelul 
SUPERB în vârful clasei sale. Dar maximizarea spaţiului 
nu înseamnă nimic fără maximizarea aspectelor 
practice. De aceea, am adăugat soluţii Simply Clever 
care fac şi mai facilă manevrarea bagajelor.

lanterna
În partea stângă a 
portbagajului găsiţi o 
lanternă detaşabilă cu 
LED. Aceasta se încarcă 
automat atunci când 
motorul este pornit.

hayonul cu acŢIonare electrIcĂ
Hayonul cu acţionare electrică se deschide şi se închide la simpla atingere a butonului 
de pe telecomandă sau de pe panoul central. Ceea ce este deosebit de practic, mai 
ales pe vreme rea. Puteţi de asemenea să modificaţi înălţimea maximă până la care să 
se deschidă hayonul, astfel încât aceasta să corespundă necesităţilor dumneavoastră.

cÂrlIgul raBataBIl
Cârligul de remorcare rabatabil şi poate fi acţionat 
de la un mâner aflat în portbagaj. Datorită acestei 
inovaţii nu trebuie să demontaţi cârligul după 
utilizare, iar cârligul nu va afecta designul elegant al 
maşinii dumneavoastră.

elementele cargo
Pentru a evita mişcarea nedorită a bagajelor 
în timp ce conduceţi, ideale sunt aceste două 
elemente din plastic cu fixare cu scai, care pot 
fi păstrate în spaţiile de depozitare din spatele 
pasajele roţilor, atunci când nu sunt folosite.

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

cÂrlIgele
Cârligele rabatabile 
de pe pereţii laterali ai 
portbagajului permit 
transportul mai facil şi mai 
sigur al cumpărăturilor.
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ruloul automat de acoperIre a portBagaJuluI 
Ruloul automat care acoperă portbagajul se deschide în poziţie centrală 
după ce a fost deschis hayonul cu acţionare electrică, astfel încât accesul 
la bagajele dumneavoastră devine deosebit de facil. Funcţia unică, 
numită Nivomat, disponibilă pentru versiunea Combi, asigură menţinerea 
constantă a gărzii la sol, chiar dacă maşina este încărcată la maximum.

podeaua duBlĂ 
Versiunea Combi oferă încă o posibilitate adiţională de utilizare a 
spaţiului din portbagaj. Podeaua dublă permite poziţionarea podelei 
portbagajului la nivelul pragului portbagajului, uşurând manevrarea 
bagajelor. Adiţional, asigură un spaţiu de depozitare discret.

BuZunarul de depoZItare
Spaţiul de depozitare practic de 
sub ruloul care acoperă portbagajul 
poate servi ca loc de depozitare sigur 
pentru obiectele pe care doriţi să le 
transportaţi separat de altele.

volumul portBagaJuluI 
Parametrii portbagajului sunt excepţionali. Versiunea Combi 
(în imagine) oferă 660 de litri, care pot fi extinşi la 1.950 de 
litri, cu spătarele scaunelor spate rabatate. Dar şi versiunea 
limuzină impresionează cu capacitatea sa de 625/1.760 litri. 
Toate maşinile, inclusiv versiunea Combi cu podea dublă, sunt 
echipate cu inele de amarare de care pot fi prinse plase.



CONFORT
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spoturI de curtoaZIe cu led
Astfel vedeţi bălţile pe timpul 
nopţii. Pentru că spoturile cu 
LED-uri au rolul de a ilumina zona 
de acces în maşină şi sunt integrate 
în oglinzile exterioare.

oglInZIle
exterIoare
Oglinzile exterioare se 
pliază automat când 
încuiaţi maşina, ceea 
ce veţi aprecia în mod 
deosebit la parcarea 
pe străzile aglomerate 
ale oraşului. Oglinzile 
dispun şi de funcţie 
automată anti-orbire, 
precum şi de puncţia de 
memorie, disponibilă în 
combinaţie cu scaunul 
şoferului cu memorie.

FuncŢIa memory ŞI FuncŢIa de masaJ
Scaunele reglabile electronic în faţă cu funcţie de memorie 
integrată pot memora trei reglaje diferite pentru poziţia scaunului. 
Adiţional, scaunul şoferului poate fi echipat cu funcţia de masaj. 
Acest nivel superior de confort include întotdeauna şi ventilaţia 
din scaunele faţă, care sunt acoperite cu piele perforată.

volanul ÎncĂlZIt
Volanul multifuncţional 
îmbrăcat în piele dispune de 
funcţia de încălzire care poate 
fi utilizată prin intermediul 
sistemului de infotainment.

ROOM SERVICE

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

personalIZare
Sistemul de infotainment al maşinii 
oferă numeroase opţiuni de 
personalizare, permiţând diferiţilor 
şoferi să-şi definească profilurile după 
propriile preferinţe. De exemplu, pot 
fi setate modul de condus, poziţia 
scaunului şoferului cu ajustare electrică 
şi reglajele sistemului de aer condiţionat 
Climatronic, precum şi setările 
sistemului radio sau de navigaţie.Maşina 
cu funcţie de personalizare este livrată 
cu trei chei. Astfel, dacă există mai mulţi 
şoferi în familie, fiecare poate folosi 
propria cheie.

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

sIstemul de ÎncĂlZIre
ŞI ventIlare 
Sistemul de încălzire şi 
ventilare staţionară, care 
încălzeşte interiorul, dar 
şi motorul, permite, de 
asemenea, pătrunderea 
aerului proaspăt în interior 
şi poate fi controlat de la 
telecomandă, pe o distanţă 
de mai multe sute de metri.



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

detectorul de oBosealĂ
Detectorul de oboseală analizează 
datele provenite de la senzorii 
direcţiei servo-asistate, pentru 
a identifica comportamentul 
care indică oboseala şoferului. 
În astfel de cazuri, Maxi DOT 
afişează avertizări pentru şofer, 
recomandându-i să facă o pauză.

travel assIst 
Asistentul acesta face uz 
de interconectarea camerei 
multifuncţionale cu sistemul de 
navigaţie pentru a identifica şi afișa 
anumite indicatoare de circulaţie pe 
ecranul Maxi DOT şi pe display-ul 
sistemului de navigație.

tempomatul adaptIv  
Folosind radarul din grila 
radiatorului, tempomatul 
adaptiv Adaptive Cruise 
Control are în plus faţă 
de funcţia de tempomat 
şi funcţia de menţinere 
a distanţei sigure faţă de 
autovehiculele din faţa 
dumneavoastră.

lane assIst
Puteţi lăsa în seama 
sistemului Lane Assist 
sarcina de a menţine 
maşina pe banda corectă. 
Funcţia este afişată pe 
Maxi DOT.

SUPERB pune în slujba 
dumneavoastră o întreagă armată 
de sisteme de asistenţă care vă 
oferă confort fără egal şi siguranţă în 
situațiile neprevăzute. 

SIGURANŢĂ
VIP

traFFIc Jam assIst
Cu Traffic Jam Assist, condusul 
automobilelor cu transmisie automată DSG 
devine mult mai simplu. Controlând motorul, 
frânele şi direcţia, asistentul face ca maşina 
să plece de pe loc, să frâneze şi să vireze 
pentru a copia mişcarea autovehiculelor din 
jur (la viteze de până la 60 km/h).
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rear traFFIc alert 
Acest asistent, care este oferit ca parte a sistemului Blind Spot 
Detect, utilizând senzorii radar ai acestui sistem, vă ajută să 
manevraţi maşina în siguranţă în marşarier, la ieșirea de pe locurile 
de parcare, când vizibilitatea este limitată. Sistemul poate chiar 
acţiona automat frânele, dacă detectează un pericol iminent.

manoeuvre assIst
Folosind senzorii sistemului Park Assist, acest asistent 
oferă protecție împotriva ciocnirii cu obstacolele aflate 
pe traiectoria maşinii, atât la deplasarea înainte, cât şi 
în marşarier. Când este detectat un obstacol, sistemul 
iniţiază frânarea de urgenţă, în funcţie de distanța faţă de 
obstacol şi de viteza maşinii.

BlInd spot detect 
Folosind senzorii radar din bara de protecţie 
spate, Blind Spot Detect monitorizează unghiurile 
moarte din spatele maşinii şi din lateral. În funcţie 
de distanța şi viteza autovehiculelor din apropiere, 
sistemul decide dacă va avertiza sau nu şoferul.

camera
retrovIZoare
rear vIeW 
Bucuraţi-vă de manevre 
facile de parcare, 
dotându-vă maşina 
cu camera video 
retrovizoare, integrată 
în mânerul celei de-a 
cincea uşi. Camera 
monitorizează spaţiul din 
spatele maşinii şi indică 
traiectoria de deplasare în 
funcţie de lăţimea maşinii. 
Sistemul de spălare 
integrat optimizează 
funcţionalitatea camerei.

parK assIst
Reduceţi la minimum 
stresul parcării pe locurile 
înguste, cu Park Assist. 
Acesta selectează 
automat locul de parcare 
potrivit în rândurile de 
maşini parcate paralel
sau perpendicular.
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aIrBag-ul pentru 
genunchI  
Acest airbag, aflat sub coloana 
de direcţie, protejează 
genunchii şi tibiile şoferului. 

aIrBag-urIle pentru cap
Când sunt declanşate, 
airbag-urile pentru cap creează 
un perete care protejează 
ocupanţii din faţă şi din spate de 
rănirea la cap.

sIstemul electrIc de Blocare pentru
sIguranŢa copIIlor
Copiii dumneavoastră vor călători în condiţii de siguranţă şi 
mai sporită, datorită sistemului electric de blocare, care nu 
le va permite să deschidă geamurile şi portierele din spate. 
Butonul de activare se află pe portiera şoferului.

aIrBag-urIle laterale dIn
FaŢĂ ŞI dIn spate
Aceste airbag-uri protejează 
zona pelviană şi pe cea toracică a 
şoferului şi pasagerilor în cazul unei 
coliziuni laterale.

aIrBag-urIle Frontale pentru ŞoFer
ŞI pasagerul dIn FaŢĂ
Airbag-ul şoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din faţă în 
bord. Dacă este nevoie, airbag-ul pasagerului din faţă poate fi dezactivat 
pentru montarea unui scaun pentru copii pe scaunul din dreapta faţă.

UN PARIU SIGUR
Pentru că nu ne place să lăsăm nimic la voia 
întâmplării, vă puteţi bizui oricând pe SUPERB. În 
situaţii care ar putea fi periculoase, când şoferul nu 
mai poate interveni activ, intervin elementele de 
siguranţă pasivă ale maşinii. Precum airbag-urile. 
Astfel vă puteţi echipa maşina cu până la 9 airbag-uri. 



PERFORMANțE
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dcc - controlul dInamIc al ŞasIuluI 
Savuraţi performanţele ridicate ale automobilului dumneavoastră, beneficiind totodată de confort şi siguranţă deplină. 
Sistemul de control adaptiv al şasiului evaluează continuu diferitele situaţii de condus (frânare, accelerare, virare) şi 
răspunde la acestea, adaptând amortizarea şi caracteristicile direcţiei. Din meniul sistemului de infotainment puteţi 
selecta unul dintre cele trei moduri, în funcţie de cerințele şi preferinţele dumneavoastră: Confort, Normal sau Sport

dsg
În funcţie de versiunea 
de motor aleasă, maşina 
poate fi echipată cu o 
transmisie automată DSG 
cu dublu ambreiaj sau cu 6 
sau cu 7 trepte de viteză. 
Recomandăm combinaţia 
perfectă compusă 
din transmisia DSG şi 
tracţiunea integrală.

motoare
Versiunea noastră din vârful gamei este un motor pe 
benzină de 2 litri, care îmbină puterea impresionantă 
de 200 kW, cu tracţiunea integrală. În gamă este 
inclus, de asemenea, un motor pe benzină de 110 
kW cu sistem ACT (tehnologia de management 
activ al cilindrilor), care deconectează 2 cilindri când 
aceştia nu sunt necesari, reducând astfel considerabil 
consumul de combustibil. Cel mai puternic motor 
diesel furnizează 140 kW de putere pură.

PERFORMANŢE 
IEŞITE DIN 
COMUN

Dacă designul modelului SUPERB v-a atras de la exterior, o privire mai atentă sub 
capota motorului vă va creşte cu siguranţă pulsul. Motoarele oferă un confort 
excelent, fără a face compromisuri la capitolele performanţe şi mediu. Cei care vor 
să se bucure la maximum de agilitatea maşinii pot opta pentru şasiul sport, care 
asigură reglaje variabile pentru direcţie. Astfel, cu cât maşina se deplasează cu 
viteză mai mare, cu atât direcţia devine mai fermă. 





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

Versiunea de echipare Laurin & Klement oferă combinația perfectă 
între high-class şi high-tech. Este o paradigmă a frumuseții, 
originalității, siguranței şi confortului maxim. Un bun exemplu în 
acest sens îl reprezintă şasiul cu control dinamic DCC care ajustează 
suspensiile automobilului în funcție de starea suprafeței de rulare şi de 
stilul de condus, oferind călătorii extrem de confortabile. 

desIgnul InterIor
Interiorul exclusiv cu piele elegantă 
(opţional perforată) are nuanţa maro 
Native, bej Stone sau negru şi dispune 
de elemente de decor negru Piano. 
Versiunile de interior negru sau maro pot 
fi combinate cu plafonul interior negru. 

BandourIle 
decoratIve
Versiunea Laurin & 
Klement are bandouri 
cromate pe portiere.

clapetele pedalIeruluI
Designul distinctiv al automobilului 
este subliniat de clapetele cu aspect 
rafinat de aluminiu de pe pedale. 
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conFort
Volanul multifuncţional cu
3 spiţe, îmbrăcat în piele cu 
elemente cromate vă permite 
să controlaţi sistemul radio şi 
telefonul. Scaunele din faţă cu 
ajustare electrică sunt dotate 
cu funcţia de memorie. Printre 
dotările standard se mai numără 
sistemul de infotainment Bolero 
cu SmartLink+, sistemul de sunet 
Canton, iluminarea ambientală 
pentru interior şi multe altele.

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

Jantele trInIty 
Caracterul atractiv al 
versiunii Laurin & Klement 
poate fi accentuat şi mai mult 
cu jantele din aliaj uşor de 19" 
Trinity, cu finisaj antracit.

emBlema la InterIor
Emblema Laurin & Klement 
brodată pe spătarele scaunelor 
îmbrăcate în piele reprezintă un 
însemn al exclusivităţii.



SPORTLINE
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ŠKODA SUPERB SportLine beneficiază de caroseria elegantă a modelului 
SUPERB, pe care o rafinează şi mai mult, cu detalii dinamice aparte. Maşina 
este echipată cu şasiul sport şi dispune, alături de alte dotări, şi de finisaje 
negre gloss la grila radiatorului, la ramele geamurilor, oglinzile exterioare, 
bandourile laterale, la difuzor, eleron (limuzină) şi barele de pe plafon 
(Combi). Proiectoarele de ceață închise la culoare reprezintă încă un accent 
special adițional. Stilul sport este subliniat şi de jantele exclusive din aliaj 
uşor şi de terminațiile distinctive ale sistemului de evacuare. 

desIgnul InterIor
Interiorul este deosebit de stilat, cu decorul 
din carbon purtând emblema SportLine. 
Scaunele sport, în faţă şi în spate, cu tapiţerie 
neagră din Alcantara®/piele şi cu cusături 
decorative argintii oferă confort maxim, chiar 
şi la condusul dinamic. Scaunele ajustabile 
electric pentru şofer şi pasagerul din faţă, cu 
funcţie de memorie integrată, sunt incluse în 
dotarea standard. Stilul sportiv de la interior 
este amplificat de pedalierul sport cu aspect de 
aluminiu şi de plafonul interior negru.

volanul
Volanul multifuncţional sport îmbrăcat în piele cu cusături 
decorative argintii şi cu elemente cromate vă permite să 
controlaţi sistemul radio şi telefonul. Poate fi echipat, de 
asemenea, cu funcţia de încălzire, care poate fi controlată 
prin intermediul sistemului de infotainment.

pragurIle
Chiar şi elementele practice, 
precum aplicaţiile de pe 
pragurile uşilor au un design 
sport, accentuând şi mai mult 
caracterul unic al acestui model.

LUPUL ÎN BLANĂ DE 
LUP

emBlema
Emblema SportLine 
este aplicată pe 
ambele aripi din faţă.

InFotaInment
Versiunea SportLine poate fi echipată cu un sistem 
de infotainment care să ofere mai multe informaţii, 
dar şi distracţie. Sistemul afişează, printre altele, 
temperatura uleiului sau a antigelului, oferind de 
asemenea funcţia LapTimer, care contribuie la 
experienţe sportive mai intense la volan.

Jantele vega 
Jantele din aliaj 
uşor Vega de 19" cu 
finisaj antracit sunt 
oferite ca dotare 
opţională. 

Jantele ZenIth 
Jantele din aliaj uşor 
Zenith Platinum de 
18" sunt incluse în 
echiparea standard. 



PERSONALIZARE
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ACTIVE AMBITION

InterIor actIve negru 
Decor Metallic gri
Tapiţerie textilă

InterIor amBItIon negru 
decor Light Brushed
Tapiţerie textilă

InterIor actIve negru
Decor Metallic gri
Tapiţerie textilă

InterIor amBItIon negru 
Decor Light Brushed
Tapiţerie textilă

Printre dotările standard ale liniei de echipare Active se numără carcasele 
oglinzilor exterioare laterale şi mânerele exterioare ale uşilor vopsite în culoarea 
caroseriei, geamurile cu tentă închisă, blocurile optice spate cu LED, închiderea 
centralizată cu telecomandă, volanul şi nuca schimbătorului îmbrăcate în 
piele, sistemul radio Swing cu Bluetooth, Maxi Dot, geamurile faţă şi spate cu 
acţionare electrică, sistemul de aer condiţionat, compartimentul de depozitare 
Jumbo Box cu cotieră centrală ajustabilă, plus multe altele.

În dotarea standard a liniei de echipare Ambition sunt incluse ramele cromate 
ale geamurilor laterale, aplicaţiile decorative pe pragurile uşilor faţă, sprijinul 
pentru picioare în faţă şi iluminarea mânerelor interioare de la uşi, sistemul de 
aer condiţionat Climatronic cu reglaje pe două zone, senzorul de ploaie, oglinda 
retrovizoare din interior cu funcţie automată anti-orbire, ceasul digital pe partea 
din spate a compartimentului de depozitare Jumbo Box din cotiera centrală, 
sistemul electric de protecţie pentru siguranţa copiilor, plus multe altele.
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STYLE

InterIor style BlacK
Decor Dark Brushed
Tapiţerie din piele 

InterIor
style BlacK

Decor Dark Brushed  
Tapiţerie Alcantara®/din piele

InterIor 
style BlacK 
Decor Dark 
Brushed  
Tapiţerie din 
piele perforată

InterIor
style BeIge
Decor Dark Brushed  
Tapiţerie Alcantara®/
din piele

InterIor
style BeIge 

Decor Dark Brushed  
Tapiţerie textilă

Dintre dotările standard ale versiunii Style amintim oglinzile 
exterioare cu acţionare electrică şi cu lumini de curtoazie, senzorii 
de parcare spate, aplicaţiile decorative pe pragurile faţă şi spate, 
pachetul de iluminare cu LED, scaunul pentru şofer cu ajustare 
electrică şi funcţie de memorie, plus multe altele.
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LAURIN & 
KLEMENT

InterIor l&K BeJ stone
Decor Piano negru
Tapiţerie din piele perforată

InterIor l&K
BeJ stone  

Decor Piano negru
Tapiţerie din piele

InterIor l&K
BeJ stone
Decor Piano negru
Tapiţerie din
piele perforată

InterIor l&K
negru
Decor Piano negru
Tapiţerie din
piele perforată
Plafon interior 
negru opţional

InterIor l&K
maro natIve

Decor Piano negru
Tapiţerie din piele 

Plafon interior 
negru opţional

În echiparea standard a liniei de dotare Laurin & Klement sunt incluse farurile bi-xenon 
cu funcţia adaptivă AFS (Adaptive Frontlight System), senzorii de parcare faţă şi spate, 
iluminarea ambientală pentru interior, scaunele ajustabile electric pentru şofer şi 
pasagerul din faţă includ funcţia de memorie, sistemul radio Bolero, sistemul de sunet 
Canton, setul de plase, plus multe altele.
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TAPIŢERIE

Textil - negru – Ambition
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JANTE

Jantele Trinity de 19"  

Jantele din aliaj de 18" ZENITH Jantele din aliaj de 18" MODUS 

Jantele din aliaj Trinity de 19"  
cu finisaj antracit

Jantele din aliaj de 17" TRITON 

Jantele din aliaj Trinity de 19" 
cu finisaj super shiny 

Jantele din aliaj de 17" STRATOS 

Jantele din aliaj Trinity de 19" 
cu finisaj shiny negru

Jantele din aliaj de 17" ZEUS 

Jantele din aliaj de 19" ACAMAR 
cu finisaj antracit 

Jantele din aliaj de 16" ORION 

Jantele din aliaj de 18" PEGASUS

Jantele din oţel de 16" 
cu capace HERMES 

Jantele din aliaj de 18" PEGASUS 
cu finisaj antracit



ACCESSORII
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Automobilul dumneavoastră SUPERB vă va pune şi mai mult în 
valoare stilul personal de viață. Grație inteligentelor Accesorii 
Originale ŠKODA, vă puteți personaliza automobilul în funcție 
de nevoi şi de dorințe. 

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

SUPERB ŞI 
MAI SUPERB

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

covoraŞul dIn caucIuc
Covoraşul din cauciuc protejează 
capitonajul de deteriorare şi  de 
murdărire, acoperind tunelul 
central din spate. 

suportul multImedIa
Suportul multimedia, care poate fi 
montat pe tetierele din faţă sau pe 
cotieră, va fi cu siguranţă apreciat 
de pasagerii din spate. Trebuie 
combinat cu un adaptor. 
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setul de plase
Setul de plase este un 
accesoriu foarte practic, care 
va preveni mişcarea nedorită a 
obiectelor în portbagaj.

tava dIn plastIc 
Dacă transportaţi des lucruri care ar putea să 
vă murdărească portbagajul, tăviţa din plastic 
cu marginile ridicate este soluţia perfectă, 
aceasta putând fi scoasă şi spălată.

grIlaJele de 
separare
Grilajele pentru 
portbagaj vă permit să 
separaţi spaţiul pentru 
bagaje de cel pentru 
pasageri, dar şi să 
împărţiţi portbagajul în 
două zone separate.

capacele decoratIve
pentru ventIle
Cu capacele cu emblema ŠKODA 
pentru ventilele roţilor, maşina 
dumneavoastră va avea un aspect 
rafinat, până la cel mai mic detaliu.

covoraŞul dIn caucIuc
Folosind covoraşul din cauciuc, 
mocheta va rămâne curată, 
indiferent de ceea ce veţi 
transporta în portbagaj.
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ACCESORII MARCA 
ŠKODA
Daţi dovadă de rafinament inclusiv atunci când coborâţi din SUPERB.
ŠKODA vă oferă o gamă largă de accesorii de lifestyle impecabile.

Pix

Cravată în carouri

Şapcă bărbaţi

Butoni

Troller pentru cabină
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dacĂ v-a FĂcut plĂcere sĂ cItIŢI 
despre aceastĂ maŞInĂ , 
― ImagInaŢI-vĂ cÂt de mult v-ar plĂcea 
sĂ o conduceŢI

contactaŢI-ne pentru a programa un drIve test.

notĂ prIvInd ImagInIle
Imaginile din acest catalog (această broşură) sunt utilizate exclusiv în scopuri 
ilustrative şi nu fac parte din niciun contract şi nu reprezintă nicio garanție. 
Automobilele de prezentare din faza de prevânzare şi anumite ilustraţii, dotări, 
detalii, elemente şi caracteristici pot să fie diferite la modelul din producţia de 
serie, precum şi în anumite ţări.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor şi 
caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat distribuitor ŠKODA.

aplIcaŢIa myŠKoda 
Beneficiaţi de propriul dumneavoastră 
însoţitor personal la drum. Descărcaţi 
MyŠKODA cu asistentul interactiv PAUL, care 
are rolul de a vă ajuta zi de zi, monitorizând 
maşina şi administrându-vă agenda.  

aplicaţia ŠKoda connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi 
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate 
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi 
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.
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Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:


