НОВИОТ ŠKODA

SUPERB

КВАЛИТЕТОТ ДОАЃА
КАКО СТАНДАРД
Секоја внатрешна карактеристика е дизајнирана да го олесни
патувањето. Уживајте во чувството на луксуз со атрактивните
хромирани детали и LED амбиенталното осветлување што се протега
низ внатрешноста на ентериерот.

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Внатрешноста располага со
висококвалитетни материјали и
прецизна изработка. Многу хромирани
детали може да се најдат на контролната
табла, вратите, управувачот и менувачот.

LED АМБИЕНТАЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Можете да ја изберете вашата омилена
боја, или да ја надополнувате секој
ден со една од десетте неверојатни
опции во боја. Ова се рефлектира и
од осветлувањето на позадината на
виртуелниот кокпит или Maxi DOT.

ŠKODA CONNECT:
ЗЕМЕТЕ ГО
СВЕТОТ СО ВАС

Останете поврзани каде и да сте. Да се биде целосно
и постојано онлајн значи секогаш да имате пристап
до забава и корисни информации. Исто така, нуди
24/7 помош додека сте во движење. ŠKODA Connect
е вашата порта за светот со неограничени можности
за комуникација.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈА
Погледнете ја точната локација на
вашиот автомобил. ŠKODA Connect
ги покажува адресата, времето и
датумот на паркирање на вашиот
паметен телефон.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ
Оваа опција овозможува лесно
зак лучување и отк лучување на
вашето возило преку ŠKODA Connect
апликацијата. На пример, во случај
да заборавивте да зак лучите вашиот
автомобил, можете лесно да го сторите
тоа со вашиот паметен телефон.

ŠKODA CONNECT
Оваа понуда вклучува два типа на услуги. Онлајн
инфозабавата испорачува информации во реално
време за состојбата на сообраќајот и многу повеќе,
Care Connect се фокусира на помош и безбедност,
овозможувајќи пристап и контрола на возилото од
далеку. Исто така, нуди помош при секоја ситуација.
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БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ
Дознајте ја
оддалеченоста,
типот на бензинската
станица и тековните
цени на горивото.
Оваа информација се
прикажува во реално
време. Типот на гориво
на возилото автоматски
се детектира.
ИТЕН ПОВИК
СОС повик се прави автоматски за време на итен
случај на патот. Системот, исто така се активира рачно
со притискање на копчето на конзолата.

ОНЛАЈН ИНФОРМАЦИИ
ЗА СООБРАЌАЈОТ
Најновите податоци ви
даваат совршен преглед
на секое патување. Исто
така, ви овозможува
да реагирате на нови
случувања, како што
се работа на патишта,
несреќи и сообраќајни
метежи.

SMARTLINK+
Со SmartLink+ системот (ŠKODA Connectivity пакет кој
поддржува MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto),
инфозабавниот систем на возилото му овозможува
на возачот безбедно да користи одредени функции
на телефонот додека вози. SmartLink+ исто така ви
овозможува да испраќате податоци за вашето возило
преку кабел на вашиот паметен телефон со што
добивате пристап до корисни информации за вашето
возење, како на пример потрошувачка, динамичност
или сервисен интервал. (Посетете ја нашата вебстраница за условите на користење и информации за
компатибилноста)

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
Добивајте актуелен
временски извештај
за вашата моментална
локација, дестинација
или на друго место
со детални прогнози,
вк лучувајќи и
предвидувања.

ВИРТУЕЛЕН КОКПИТ
Виртуелниот Кокпит ги прикажува сите
информации потребни при патувањето,
како што е навигацијата на пример.
Можете да избирате од пет различни
прикази и да контролирате преку „View“
копчето на управувачот – Classic view
(прикажан на сликата), Modern view,
Extended view, Basic view (за возење во
ноќни услови) и Sport view.

ЗГОЛЕМЕН ПРОСТОР ЗА ТЕЛЕФОН
Новиот SUPERB доаѓа со зголемен
простор за телефонот, кој не само што го
засилува сигналот, туку и истовремено
безжично го полни вашиот телефон
додека возите.
Овој оддел е лесно достапен, а погоден
и за уреди со голем екран.

БЕЗБЕДНОСТ

Во екстремни ситуации, кога возачот не може активно да влијае,
пасивните безбедносни елементи на автомобилот ја преземаат
контролата - како воздушните перничиња. SUPERB oпционално е
достапeн со девет воздушни перничиња.

СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
По активирањето, страничните воздушни перничиња создават ѕид што ги заштитува
предните и задните патници од повреди на главата.

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА НАПРЕД
Додека возачкото воздушно перниче е затворено во воланот, воздушното перниче
за совозачот се наоѓа во контролната табла. Доколку е потребно, ова може да се
деактивира кога се монтира детско седиште на предното седиште.

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА КОЛЕНА
Ова воздушно перниче, кое се наоѓа под воланот на возачот, ги штити колената и
долниот дел од грбот.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
Овие четири воздушни перничиња ја штитат карлицата и градите на возачот и
другите патници во случај на страничен судир.

ЗЕМЕТЕ СЕ ШТО
ВИ Е ПОТРЕБНО
Капацитетот на багажникот традиционално го става
SUPERB на врвот на својата класа. Комби верзијата нуди
или 660 литри или 1.950 литри откако ќе ги преклопите
задните седишта, додека лимузината е со капацитет од
625 / 1.760 литри. Но, максимизирањето на просторот не
е ништо без да се зголеми практичноста. Затоа додадовме
едноставни решенија што ви овозможуваат уште полесно
ракување со багажот.

ФЛЕКСИБИЛЕН ОРГАНИЗАТОР
Алуминиумскиот флексибилен организатор (иск лучиво за комби-верзијата со
двоен под) ви овозможува да го поделите просторот според вашите потреби и ви
овозможува полесно да ги одржувате работите уредни.

ДВОЕН ПОД
Двојниот под овозможува полесно ракување со багажот или дискретно место за
ск ладирање, при што дното на багажниот простор е поставено на работ.

МРЕЖА ВО БАГАЖНИОТ ПРОСТОР
Една хоризонтална и две вертикални мрежи ја зголемуваат флексибилноста на
багажниот простор додека цврсто ги обезбедуваат вашите предмети.

ПРОСТОР ЗА ЧАДОР
Генијалните оддели со оригиналните чадори ŠKODA се вградени во предните врати.
Тие се дизајнирани за да овозможат одвод на вода од автомобилот, зачувувајќи го
ентериерот секогаш сув.

UNIBAG
Специјалната торба дизајнирана за транспорт на скии или сноуборд, може да се
позиционира во отворот помеѓу багажниот простор и кабината.

КУКА НА ПРЕКЛОПУВАЊЕ
SUPERB нуди едноставно паметни решенија за оние кои користат приколка.
Автоматската кука, се активира преку копче во багажниот простор. Со оваа опција, по
употребата на приколката не е потребно да ја отстраните куката за влечење.

Рачка за активирање на куката за влечење.

ПЕРФОРМАНСИ

Моторите нудат извонредна удобност без да се загрозат
перформансите или околината. Импресивното ракување со
автомобилот дополнително се подобрува со прогресивно
управување.

ДИНАМИЧКА КОНТРОЛА НА ШАСИЈАТА
Уживајте во високите перформанси на вашиот автомобил со максимална удобност и безбедност. Динамичката контрола на шасијата
(DCC) континуирано ги проценува и реагира на различни ситуации при возење (сопирање, забрзување, вртење), прилагодувајќи ги
карактеристиките за амортизација и управување. Преку мултимедијалниот систем можете да изберете еден од трите режими според
вашите потреби: Comfort, Normal или Sport.

DSG
Во зависност од верзијата на моторот,
автомобилот може да биде опремен со
автоматски 7-степен DSG (Direct Shift
Gearbox). Препорачуваме DSG и погон на
четири тркала како совршена комбинација.

МОТОРИ
Најмоќниот мотор е новиот 2-литарски бензински мотор, кој испорачува импресивни 206 kW со погон на 4 тркала.
Најмоќниот дизел мотор испорачува 147 kW. За да ја зачуваме животната средина и стандардот на емисиите, нашите
дизел мотори се опремени со Selective Catalytic Reduction. Овој систем инјектира AdBlue® за да ги намали моноазотните оксиди (NOx).

LAURIN
& KLEMENT

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Ексклузивната внатрешност располага
со кожа во кафена, беж или црна боја,
Piano Black или опционален Beige Brushed
décor со многу хромирани детали. Кровот
Alcantara® е опционално достапен во беж
или црна боја. Двете предни седишта
се електрично регулирани. Возачкото
седиште има и вградена меморија.
Мултифункционалниот кожен управувач
ви овозможува да контролирате радио,
телефон и опционално DSG.

ЛОГО
Laurin & Klement логото извезено на
седиштата обложени во кожа е печат на
екск лузивноста.

SPORTLINE

Удобноста обично не е метафора за спортско.
Но, ова е возбудлива комбинација во ŠKODA SUPERB SPORTLINE
благодарение на неговиот остар изглед, заедно со сјајно црните
надворешни елементи и мноштвото специфични додатоци,
спортската шасија и спортскиот ентериер.

СПОРТСКИ УПРАВУВАЧ
Мултифункционалниот спортски управувач во црна перфорирана кожа со сребрен
конец, ви овозможува да ги контролирате радиото, телефонот и опционално DSG.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Предните и задните спортски седишта, во комбинација на црна Alcantara® кожа
овозможуваат максимална удобност дури и за време на динамично возење. За тоа
максимално спортско чувство, можностите за проширување на предните седишта се
достапни како опција. Предните седишта со електрично прилагодување и вградена
меморија, доаѓаат како стандард. Исклучително издржливата Alcantara® е вклучена во
облогите на вратите.

SCOUT

ŠKODA SUPERB SCOUT е вооружен со заштитните надворешни елементи и повисоката шасија, се
справува со нерамни патишта, а вие ќе останете во апсолутна удобност во внатрешноста на неверојатно
просторната кабина, опкружена со висококвалитетни материјали и детали. Сè е направено со
прецизност на ŠKODA. Моделот доаѓа исклучиво во комби верзија.

СТИЛ И БЕЗБЕДНОСТ
Мултифункционалниот кожен управувач, кој ви овозможува да го контролирате
радиото, телефонот и опционално DSG, е опремен со функција за греење,
контролирана преку мултимедијалниот систем. Автомобилот, исто така, доаѓа со
избор на профил за возење како и Downhill Assist, асистент кој одржува постојана
брзина при возење на надолнина.

КОМФОР И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Висококвалитетниот тапацир на ткаенини не само што е иск лучително издрж лив,
туку обезбедува и максимална удобност за сите патници. Верзијата SCOUT e
достапна и во комбинација на црна Alcantara® кожа. Електрично прилагодливото
возачко седиште со вградена меморија доаѓа во стандард.

СТИЛСКИ ДЕТАЛИ
На комадната табла позиционирано е Scout лого, а можете да изберете помеѓу Ash
Brown décor (прикажан на сликата) или Dark Brushed décor со хромирани детали.
LED амбиенталното осветлување е достапно со десет опции за боја.

ЛОГО
Логото Scout е извезено на предните седишта.

ACTIVE

ACTIVE BLACK ЕНТЕРИЕР
Glossy Black décor
Ткаенина

Стандардната опрема на Active верзијата вклучува надворешни ретровизори во боја на
каросеријата, затемнети прозорци, LED предни и задни светла, LED светла за магла, KESSY GO
(вклучување и исклучување на моторот без клуч), кожен управувач, рачки на вратите во хром,
електрично контролирани предни и задни прозорци, клима уред, Jumbo Box, и многу повеќе.

ACTIVE BLACK INTERIOR
Glossy Black décor
Ткаенина

AMBITION

AMBITION BLACK ЕНТЕРИЕР
Light Brushed décor
Ткаенина

Стандардната опрема од верзијата Ambition вклучува хромирана предна решетка, електрично
склопување на надворешни ретровизори со автоматско затемнување, Light Assist, лајсни на
праговите на вратите, две кутии за чадори (вклучително и еден чадор ŠKODA), Автоматски
двозонски клима уред Climatronic и многу повеќе.

AMBITION BLACK ЕНТЕРИЕР
Light Brushed décor
Ткаенина

AMBITION BLACK ЕНТЕРИЕР
Dark Brushed décor
Кожа / вентилација на предни седишта

AMBITION BLACK ЕНТЕРИЕР
Dark Brushed décor
Alcantara®/кожа

STYLE

STYLE BLACK ЕНТЕРИЕР
Argenzo zebrano décor
Alcantara®/кожа

Стандардната опрема на верзијата Style вклучува Matrix LED светка за
магла со аголна функција, декоративни лајсни на вратите напред и позади,
осветлување на подот, возачкото седиште со електрично прилагодување,
мемориска функција, Maneuver Assist и многу повеќе.

STYLE BLACK ЕНТЕРИЕР
Argenzo zebrano décor
Alcantara®/кожа

STYLE BLACK ЕНТЕРИЕР
Argenzo zebrano décor
кожа, вентилација на предни седишта

STYLE BEIGE ЕНТЕРИЕР
Beige Brushed décor
кожа, вентилација на предни седишта

STYLE BLACK INTERIOR
Argenzo zebrano décor
Fabric upholstery

LAURIN
& KLEMENT

LAURIN & KLEMENT BLACK ЕНТЕРИЕР
Piano Black décor
кожа, вентилација на предни седишта

Стандардната опрема на верзијата Laurin & Klement вклучува хромирана предна маска и странични
лајсни на вратите, целосни LED Matrix светла, целосни LED задни светла, контрола на динамичната
шасија, KESSY, електрично прилагодливи предни седишта, возачко седиште со мемориска
функција, навигациски систем Amundsen со екран од 8 инчи и многу повеќе.

LAURIN & KLEMENT BLACK ЕНТЕРИЕР
Piano Black décor
кожа, вентилација на предни седишта

LAURIN & KLEMENT BROWN ЕНТЕРИЕР
Beige Brushed décor
кожа, вентилација на предни седишта

LAURIN & KLEMENT BEIGE ЕНТЕРИЕР
Piano Black décor
кожа, вентилација на предни седишта

SPORTLINE
Стандардната опрема на верзијата SportLine
вклучува сјајни црни надворешни елементи,
рамки на прозорците и предната решетка,
спортска шасија, LED Matrix предни светла,
целосни LED задни светла, KESSY, избор на
режим за возење, електрично прилагодливо
возачко седиште со мемориска функција,
инфозабавен систем Bolero со екран од 8
инчи.

SPORTLINE BLACK ЕНТЕРИЕР
Carbon décor | Alcantara®/кожа,
спортски предни седишта и спортски управувач

SPORTLINE BLACK ЕНТЕРИЕР
Carbon décor | Alcantara®/кожа,
спортски предни седишта и спортски управувач

SCOUT

Стандардната опрема на верзијата Scout вклучува заштитни надворешни елементи, пакет за rough-road,
KESSY, избор на режим на возење, електрично прилагодување на возачкото седиште со мемориска
функција, навигациски систем Amundsen со екран од 8 инчи и многу повеќе.

SCOUT BLACK ЕНТЕРИЕР
Dark Brushed décor
Alcantara®/кожа

SCOUT BLACK ЕНТЕРИЕР
Dark Brushed décor
Alcantara®/кожа

SCOUT BLACK ЕНТЕРИЕР
Ash Brown décor
Alcantara®/кожа

ВНАТРЕШНОСТ

Active Black (fabric)

Ambition Black (fabric)

Style Black (fabric)

Ambition/Style Black
(Alcantara®/leather/
leatherette)
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L&K Cognac Brown
(perforated leather/leatherette),
ventilated front seats

Овие производи претставуваат само дел од широкиот спектар на внатрепности . За детални
информации, посетете ја нашата веб-страница или контактирајте го овластениот ŠKODA партнер.

Style/L&K Beige
(perforated leather/leatherette),
ventilated front seats

Персонализација

Ambition/Style/L&K Black
(perforated leather/leatherette),
ventilated front seats

БОИ

GRAPHITE GREY METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC

VELVET RED METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

LAVA BLUE METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

ТРКАЛА

19" TRINITY anthracite алуминиумски
тркала

19" TRINITY super glossy алуминиумски
тркала

19" CANOPUS алуминиумски тркала

19" CANOPUS glossy black
алуминиумски тркала

18" ZENITH алуминиумски тркала

18" VELA black алуминиумски тркала

17" STRATOS алуминиумски тркала

17" DRAKON алуминиумски тркала

19" VEGA Aero black алуминиумски
тркала

18" ANTARES алуминиумски тркала

18" PROPUS Aero black алуминиумски
тркала

17" TRITON алуминиумски тркала

16" ORION алуминиумски тркала

16" челични тркала со HERMES капаци

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
SUPERB

1.5 TSI/110 kW

2.0 TSI/206 kW
4x4

2.0 TSI/140 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/147 kW

2.0 TDI/147 kW
4x4

Турбо-бензински мотор

Турбо-бензински мотор

Турбо-бензински мотор

Дизел мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

4/1,498

4/1,498

4/1,984

4/1968

4/1,968

4/1,968

206/5,000–6,500

110/3,250–4,200
(110/3,000–4,200)

147/3,600–4,100

147/3,600–4,100

400/2,000–4,900

340/1,600–3,000
(360/1,600–2,750)

400/1,750–3,500

400/1,750–3,500

МОТОР
Цилиндри/Кубен капацитет(cc)
Моќност (kW/rpm)
Вртежен момент (Nm/rpm)

110/5,000–6,000
250/1,500–3,500

140/4,200–6,000
320/1,500–4,100

Емисија на CO2

EU6AP

EU6AP

EU6AP/

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Бензинс, RON 95

Бензинс, RON 95

Бензинс, RON 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална брзина (km/h)

223 (222)

242

250

224 (223)

244

239

Забрзување од 0–100 km/h (с)

9.1 (9.2)

7.7

5.3

9.1

7.9

7.3

Потрошувачка (л/100 km) - комбинирано

5.9–6.6 (6.1–6.9)

6.6–7.1

8.1–8.6

4.7–5.2 (4.8–5.4)

5.3–5.7

5.8–6.2

CO2 емисии (g/km) - комбинирано

133.8–149.9 (138.1–156.6)

150.4–161.9

183.2–194.2

122.7–137.4 (125.5–140.3)

137.8–149.5

151.6–162.6

Погон

На предните тркала

На предните тркала

4x4

На предните тркала

На предните тркала

4x4

Спојка

Мануелен 6 степен
(Автоматски 7 степен DSG)

Автоматски 7 степен DSG

Автоматски 7 степен DSG

Мануелен 6 степен
(Автоматски 7 степен DSG)

Автоматски 7 степен DSG

Автоматски 7 степен DSG

Максимална тежина – во стандардна верзија со
75кг возач (kg)

1,466–1,651 (1,476–1,661)

1,558–1,743

1,671–1,856

1,562–1,747 (1,592–1,777)

1,598–1,783

1,674–1,859

Кориснички товар, вклучително возач и
дополнителна опрема (kg)

478–658 (479–659)

464–645

493–674

471–651 (456–636)

375–557

478–659

Вкупна тежина (kg)**

2,044–2,054 (2,055–2,065)

2,122–2,132

2,265–2,275

2,133–2,143 (2,148–2,158)

2,073–2,084

2,252–2,262

Товар на приколка без сопирачки (max. kg)**

730–750 (730–750)

750

750

750

750

750

Товар на приколка со сопирачки – 12% (max. kg)**

1,600

1,800

2,200

2,000

2,000

2,200

ПЕРФОРМАНСИ

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ

ТЕЖИНА

*Возилото може да биде опремено со сет на пневматици за сите сезони.
За повеќе информации контактирајте го овластениот ŠKODA партнер.

Прикажаните технички информации се дадени за ориентација.
Се однесуваат на празно возило без дополнителна опрема.
Порше Македонија ги задржува правата на промени без претходна најава.

ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Каросерија

Надворешни димензии

Тип

5-седишта, 5-врати

Должина/ширина (mm)

4,869/1,864

Коеф. на аеродинамичност

0.271–0.279 според верзијата на моторот

Висина (mm)

1,469

Дијаметар на вртење (m)

10.4

Меѓу-оскино растојание (mm)

2,841

Шасија

Track front/rear (mm)

1,584/1,572
150; 147; 139; 136

Предна оска

McPherson суспензија со пониски триаголни врски и торзионен стабилизатор

Растојание од подлогата (mm)

Задна оска

Multi-element оска, со надолжни и попречни врски и торзионен стабилизатор

Внатрешни димензии

Систем за сопирање

Хидрауличен дво-дијагонален систем за кочење со вакуум со двојна стапка

Бочен простор напред/позади (mm)

1,507/1,520

– предни/задни сопирачки

Диск сопирачки со внатрешно ладење и варијабилен клип

Ефективен простор за глава напред/назад (mm)

1,038/980

Управување

Директно електрично управување

Багажен простор (max. l)

Тркала

6.5J x 16"; 7.0J x 17" според верзијата на моторот

Без резервно тркало, со задни наслони (кренати/спуштени) 625/1,760

Пневматици*

215/60 R16; 215/55 R17 според верзијата на моторот

Капацитет на резервоарот (l)

66

1,864

980

980

1,03
8
980

1,123

1,010

1,010

1,010

4,869

1,123

1,123

1,010

2,841
4,869

1,520

2,841

1,520

905

1,520

905

1,507
1,572

980

8
1,03

1,03
8
1,03

13.8°

1,469

13.8°

4,869

1,507
1,520

1,864

4,869

1,507

1,572

2,841

1,507

2,031

1,123

2,841

12.1°

1,584

2,031

905

625 l
1,116

12.1°

1,584

625 l
1,116

13.8°

2,031

905
13.8°

1,584

2,031

625 l
1,116

12.1°

1,584

625 l
1,116

12.1°

1,469

8

1,469

1,469

Спецификациите може да се разликуваат во зависност од конфигурацијата на моторот и шасијата.

ПРАВНИ НАПОМЕНИ
Сликите прикажани во овој каталог се користат само
за илустративни цели и не се наменети за било каков
договор или гаранција. Тие прикажуваат автомобили и
одредени илустрации, карактеристики, делови и опрема
кои може да се разликуваат од вистинските автомобили
и од земја до земја. За да добиете точна спецификација
на карактеристики, делови и опрема, контактирајте со
најблискиот локален ŠKODA партнер.

MyŠKODA апликација
Добијте свој личен дигитален придружник.
Преземете ја MyŠKODA апликацијата со
интерактивен асистент кој е тука за да ви помогне,
не само со следење на состојбата на вашиот
автомобил, туку и со менаџирање на вашиот ден.

Вашиот ŠKODA партнер:

