
SUPERB LIFTBACK SUPERB COMBI

1.5 TSI ACT EVO 110 kW (150 k) 6° MP * 39 620 40 830

1.5 TSI ACT EVO 110 kW (150 k) 7° AP DSG 41 920 43 130

2.0 TSI EVO 140 kW (190 k) 7° AP DSG 44 620 45 830

1.4 TSI 160 kW (217 k) 6° AP DSG PHEV * 48 220 49 430

2.0 TSI 206 kW (280 k) 7° AP DSG 4x4 50 290 51 500

2.0 TDI SCR EVO 110 kW (150 k) 6° MP * 42 580 43 790

2.0 TDI SCR EVO 110 kW (150 k) 7° AP DSG 44 870 46 080

2.0 TDI SCR EVO 147 kW (200 k) 7° AP DSG 47 670 48 880

2.0 TDI SCR EVO 147 kW (200 k) 7° AP DSG 4x4 49 970 51 180

Systémový výkon hybridnej sústavy je kombináciou 115 kW spaľovacieho motora a 85 kW elektromotora. V osvedčení o evidencii bude uvedený výkon motora
115 kW a táto hodnota slúži na všetky administratívne účely.
*Dostupné už len skladové zásoby.
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MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Záruku na 5 rokov

Financovanie NaRovinu alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru

Servisný balík na 5 rokov/100 000 km grátis

Mimoriadna výbava v hodnote až do výšky 900 € grátis

Zimné komplety (v hodnote 670 €)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér Sportline - športové sedadlá Suedia /koža /umelá koža so sivým
prešitím

Disky VELA z ľahkej zliatiny 8J × 18" (pneu 235/45 R18)

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu, kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

Full LED MATRIX predné svetlomety s integrovanými výsuvnými
ostrekovačmi, predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou

Navigačný systém COLUMBUS s 9,2" dotykovým displejom, Web rádio,
SmartLink wireless, LTE, rSAP, USB, a WLAN + online služby na 1 rok

Virtual Cockpit - 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným
zobrazovaním údajov

TRAVEL ASSIST - obsahuje:
TRAFFIC SIGN RECOGNITION
ADAPTIVE LANE ASSIST
PREDICTIVE CRUISE CONTROL - prediktívny tempomat
SIDE ASSIST - asistent zmeny jazdného pruhu

DAB - digitálny rádiopríjem

Virtuálny pedál

CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia

Komfortné telefonovanie s Bluetooth a Phonebox

KESSY - systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania
s alarmom a so SAFE systémom

Vyhrievané predné sedadlá

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
s pamäťou a automatickým stmievaním na strane vodiča

Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera

Športový podvozok

DRIVING MODE SELECT - voľba jazdného profilu + 3 kľúče

3-ramenný športový multifunkčný vyhrievaný volant (pre AP
s ovládaním DSG prevodovky)

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Odistenie operadiel zadného sedadla z batožinového priestoru

LED paket vonkajší - dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie
(zadné LED svetlá - top variant, LED osvetlenie registračnej značky
vzadu a LED osvetlenie nástupného priestoru Boarding Spots)

LED paket vnútorný - vnútorné osvetlenie (ambientné LED osvetlenie
interiéru - výber z 10 farebných variantov, čítacie LED lampičky vpredu
a vzadu, LED osvetlenie kľučiek dverí a priestoru pre nohy vpredu
a vzadu)

Čierne čalúnenie stropu

Prahové lišty

Dáždnik vo dverách na strane vodiča

Dizajnové prvky v čiernej lesklej farbe - spätné zrkadlá, lišty bočných
okien, orámovanie prednej mriežky, lišta predného nárazníka

Strešný nosič - čierny lesklý (možné len pre Combi)

Ozdobná pochrómovaná lišta zadného nárazníka

Plaketa Sportline na predných blatníkoch

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Nabíjací kábel Mode 2 Typ E/F 10A/230V (len pre PHEV)

Bezplatný servis na 5 rokov/100 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr,prvé 2 roky bez obmedzenia
počtu kilometrov)

ŠKODA - Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené
kľúče,vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby
– náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie
pre posádku a i.

SPORTLINE
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CLIMATRONIC - trojzónová automatická klimatizáca
DYNAMIC CHASSIS CONTROL - Adaptívny podvozok
Sieťový program

WS1 699/799

7W2 176

7K3 140

EM1 50

PWH 374

1N7 179

1D7 207

PK0 1350

PF0 140

3GN 186

3GG 282

8M1 94

3Y3 324

3Y4 192

3U7 59

3CX 183

3U3 22

3G2 52

9JC 32

4A4 335

PB4 602

PB5 757

PB9 991

PHC 559

PJU 789

PJZ 881

PJA 149

PJB 149

DOPLNKOVÁ VÝBAVA SPORTLINE

AKČNÉ PAKETY PLUS

Sportline Plus
v hodnote 1065 € / 1325 €
(okrem iV/pre iV)

BEZPEČNOSŤ

CREW PROTECT ASSIST - proaktívna ochrana cestujúcich

Príama kontrola tlaku v pneumatikách

DRIVER ALERT - rozpoznanie únavy

TRAVEL ASSIST HIGH (navyše oproti TRAVEL ASSIST): PARK ASSIST - automatický parkovací asistent

FUNKČNOSŤ

Progresívne riadenie

Príprava na ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie - sklopné

Prídavná ochrana pohonnej jednotky + ochrana podvozku proti kamienkom (nie je možné pre PHEV)

Medzipodlaha v batožinovom priestore (možné len pre Combi, nie je možné pre PHEV)

Medzipodlaha v batožinovom priestore s priečnikom (možné len pre Combi, nie je možné pre PHEV)

Zadný stierač s ostrekovačom (pre Combi v sérii)

Tieniace rolety na zadné sklo a zadné okná - mechanické (možné len pre Liftback)

Tieniace rolety na zadné okná - mechanické

Kryt batožinového priestoru s automatickým odistením a multifunkčnou schránkou v batožinovom priestore (možné len
pre Combi)

Deliaca sieť (možné len pre Combi)

Odkladacia sieť pod krytom batožinového priestoru (možné len pre Liftback s 3Y3, nie je možné s 3Y4)

ISOFIX - príprava pre uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca

Fajčiarsky variant, mobilný popolník

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Vyhrievanie zadných sedadiel

Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s pamäťou

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou a nastavením dĺžky sedáka

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou a s masážnou funkciou (možné len s PHC)

Poťah sedadiel koža/umelá koža s ventiláciou predných sedadiel (možné len s PB9)

DISKY/PNEUMATIKY

Disky VEGA z ľahkej zliatiny 8J x 19" antracitové (pneu 235/40 R19)

Disky SUPERNOVA z ľahkej zliatiny 8J x 19" čierne (pneu 235/40 R19)

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie (nie je možné pre PHEV)

Rezerva dojazdová, zdvihák, náradie (možné len s 3GN/3GG, pre Liftback len pre 2,0 TSI 206 kW)
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7X5 374

KA6 524

8A8 317

8A9 690

PHD 1608 / 1426

PH9 1484

PH0 1672

PKY 160

PKV 319

3Q7 123

RA6 222

4L5 59

PKL 252

SPE 0

MET 223

FLT 711

EV8 167

EA4 •

EA9 353

BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/100 000 km (okrem iV / pre iV) • 1710 / 1560

Servis 5 rokov/150 000 km (okrem iV / pre iV) 624 / 1014 3630 / 3480

• Základná výbava − Nie je v ponuke MPManuálna prevodovka AP Automatická prevodovka SCR vyuzǐv́a AdBlue na zniźěnie emisii ŃOx

ACT automatické odpojenie valcov

DOPLNKOVÁ VÝBAVA SPORTLINE

KOMFORT

PARK ASSIST - automatický parkovací asistent

AREA VIEW 360°

TRAILER ASSIST (asistent pri cúvaní s prívesom) (možné len s KA6, PK0)

TRAILER ASSIST (asistent pri cúvaní s prívesom) a automatický parkovací asistent (možné len s KA6, PK0)

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním pre benzínové/dieselové motorizácie

Elektricky ovládané strešné okno (možné len pre Liftback)

Elektricky ovládaná panoramatická strecha (možné len pre Combi)

Akustický paket na predné bočné okná

Vyhrievané čelné sklo

Spací paket - zadné opierky hlavy s úpravou pre spanie

MULTIMÉDIÁ

Druhé USB vzadu a vpredu, zásuvka 230 V vzadu

USB-C slot v držiaku vnútorného spätného zrkadla (nie je možné s panoramatickou strechou)

Fondpaket - držiak na iPad, druhé USB vzadu a vpredu, zásuvka 230 V

OSTATNÉ

UNI farba sivá Steel

Metalické farby

Červená Velvet/Žltá Dragon Skin

Pripojovací kábel Mode 3 Typ 2 (Mennekes) 16A (len pre PHEV)

Predĺžená záruka na 5 rokov /100 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov /150 000 km

SERVISNÉ BALÍČKY
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POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 24.04.2023 (MR2023)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:
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