
SIMPLY CLEVER

NOWA 
SUPERB 

ŠKODA



Światło i cień. Ostrość konturów i kraina 

łagodności. Artysta i jego muza. Harmonijny 

mariaż kontrastów. Tak powstała nowa 

ŠKODA Superb. Esencja piękna, precyzji i stylu.

PRZESTRZEŃ.KOSMICZNA

STYLNIEZIEMSKI



HARMONIA
RUCHUW



Doskonały design jest dyskretny, pewny siebie i oryginalny. 

Gra proporcji przyciąga spojrzenia – nie przelotne, ale 

wnikliwe i zaciekawione. Jest co podziwiać – wyraziste 

kontury i dynamiczna linia. Krystaliczne światło reflektorów 

biksenonowych i tylnych świateł budzi ją do życia.

         
  DOSKONAŁA

KOMFORTOWO



Przestrzeni nie wypełnia pustka. Ma konkretny 

cel – więcej wygody dla pasażerów podróżujących 

z przodu i z tyłu. Trójstrefowa klimatyzacja zadowoli 

najbardziej w ymagając ych, a podgr zewane 

i wentylowane fotele sprawią, że nawet najdłuższa 

podróż będzie przyjemnością. Wrażenie przestrzeni 

wzmacnia dodatkowo możliwość indywidualnego 

dostosowania oświetlenia wnętrza.

         
KOMFORTOWA

DOSKONALE



Harmonia to nie kompromis. To subtelne 

połączenie formy i funkcjonalności, które 

tworzą prawdziwą i nierozerwalną jedność.

PIĘKNO 
   HARMONIIW



Odblaskowe kamizelki 

można trzymać w schow-

kach drzwi przednich, 

d z i ę k i  c z e m u  b ę d ą 

zawsze pod ręką. 

Schowki w obu przednich 

dr z wiach w yposażone są 

w dwa oryginalne parasole. 

Schowki te zaprojektowane 

są w taki sposób, że wycieka-

jąca z parasoli woda jest od 

razu odprowadzana, a wnętrze 

samochodu pozostaje suche. 
Wyobraź sobie, że chcesz włożyć coś do bagażnika, a masz zajęte ręce. Wystarczy poruszyć 

nogą pod tylnym zderzakiem, a bagażnik otworzy się sam. Bezdotykowe otwieranie pokrywy 

bagażnika działa w połączeniu z funkcją KESSY – bezkluczykowym dostępem do samochodu 

i uruchamianiem silnika.

Sk rob ac zk a do s z y b 

znajduje się w pokry-

w i e  w l e w u  p a l i w a . 

Znajdz iemy t u tak że 

zabezpieczenie pr zed 

nieprawidłowym tanko-

waniem – zaprojektowa-

ne specjalnie dla wersji 

z silnikiem diesla.

W lewej części bagażnika znajduje się praktyczna, przenośna 

latarka LED, która ładuje się automatycznie, gdy silnik jest uru-

chomiony i jest dodatkowym źródłem oświetlenia dla części 

bagażowej s amo-

c h o d u .  P o n i e w a ż 

j e s t  w y p o s a ż o n a 

w magnes, można 

ją w razie potrzeby 

umieścić w wybranym 

miejscu nadwozia.

Sk ł adany hak ho low nic z y 

wysuwany za pomocą uchwy-

tu wewnątrz bagażnika daje 

się łatwo ukryć, gdy nie jest 

potrzebny, dzięki czemu nie 

zaburza eleganckiej linii samo-

chodu. 

PRZEMYŚLANE 
ROZWIĄZANIA



Dzięki systemowi SmartGate 

oraz Wi-Fi możesz zsyn- 

c h r o n i z o w a ć  s w o j e g o 

smartfona z samochodem 

i dowiedzieć się więcej na 

temat zużycia paliwa, osią-

gów, a tak że sprawdzić 

informacje serwisowe.

Nowa ŠKODA Superb może stać się miejscem pracy, komunikacji i rozrywki. 

Przygotowanie pod telefon z możliwością korzystania z szybkiego Internetu 

LTE jest dostępne w połączeniu z systemem nawigacji Columbus. Opcjonalnie 

można zamówić również gniazdo 230 V i drugie wejście USB dla pasażerów 

podróżujących z tyłu. Dodatkowo uchwyt na tablet pozwala na bezpieczne 

umocowanie urządzenia na podłokietniku tylnej kanapy.

Nowa ŠKODA Superb mówi 

teraz w tym samym języku, co 

Twój smartfon. Dzięki nowe-

mu systemowi Smar tLink™ 

wyświetlacz samochodowego 

radia lub nawigacji staje się 

ekranem Twojego telefonu. 

Miejsce na telefon znajduje 

się przed dźwignią zmiany 

biegów. Jest bezpieczne, 

a oprócz tego wzmacnia 

sygnał urządzenia mobil-

nego.

CENTRUM 
INFORMACJI 
I ROZRYWKI



Rear Traffic Assistant pomoże bez-

piecznie wyjechać z miejsca postoju 

pomimo słabej widoczności. Czujniki 

w tylnym zderzaku monitorują ruch 

innych pojazdów i ostrzegają kierow-

cę za pomocą sygnałów wizualnych 

i dźwiękowych, a w przypadku wykry-

cia potencjalnego bezpośredniego 

zagrożenia – automatycznie hamują. 

Funkcja monitorowania martwego 

pola z zamontowanym w tylnym zde-

rzaku czujnikiem będzie ostrzegać 

przed pojazdami pojawiającymi się 

w tzw. martwym polu lusterka.

Nowa generacja silników gwarantuje wyso-

ką wydajność i komfort jazdy, spełniając 

jednocześnie standardy środowiskowe. 

Dwulitrowy, czterocylindrowy silnik ben-

zynowy zapewnia imponującą moc 280 KM 

przy napędzie na cztery koła, podczas gdy 

najsilniejszy silnik diesla oferuje 190 KM. 

Wśród oferowanych silników znajduje 

się także nowy benzynowy silnik o mocy 

150 KM wyposażony w technologię ACT 

(Active Cylinder Management), która automa-

tycznie odłącza 2 cylindry, gdy nie są potrzeb-

ne, co znacząco zmniejsza zużycie paliwa.

Chcesz ułatwić sobie parkowanie w cia-

snych przestrzeniach? System wspo-

magania parkowania Parking Assistant 

sam wybierze za Ciebie odpowiednie 

miejsce, zaparkuje równolegle lub pro-

stopadle, a przy parkowaniu równo-

ległym nawet sam wyjedzie z miejsca 

postoju.

Dzięki funkcji maskowanych świateł 

drogowych Smart Light Assistant 

możesz teraz dłużej korzystać z dłu-

gich świateł, nie oślepiając kierowców 

jadących z naprzeciwka. Funkcja ta 

rozpoznaje jadące z przodu pojazdy 

i automatycznie przysłania światła 

drogowe. Zamiast automatycznego 

wyłączenia świateł drogowych nastę-

puje więc zakrycie wycinka strumienia 

światła lub zmniejszenie jego zasięgu, 

tak że pełnią funkcję świateł mijania.

SYSTEMY      
     WSPIERAJĄCE
   SILNIKII



ELEGANCJA
PRESTIŻI



Chcesz jako jeden z pierwszych poznać Nową ŠKODĘ Superb? Wejdź na stronę www.skoda-auto.pl/nowysuperb 
i zostaw swoje dane, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje na jej temat!

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykony-
wane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku 
i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne 
z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiąz-
kowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki 
ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. 
zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo 
na stronach: www.skoda-auto.pl
 
Zamieszczone w tym katalogu informacje dotyczące danych tech-
nicznych, konstrukcji i wyposażenia były aktualne w momencie 
oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego 
udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie 
możliwość wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych 
w tym prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w kata-
logu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek 
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposaże-
nie opcjonalne. www.skoda-auto.pl




