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SÚ VECI, NA KTORÝCH SKUTOČNE ZÁLEŽÍ
Skutočný luxus nie sú nablýskané veci. Luxus je možnosť žiť po svojom.
Luxus je vedieť rozpoznať, čo je v živote dôležité, a získať veci, na ktorých skutočne záleží.
Nová ŠKODA SUPERB je navrhnutá do najmenších detailov, presne v duchu tejto filozofie.
Prináša skutočný luxus, maximálny komfort, dômyselný dizajn a najmodernejšie technológie
s dôrazom na absolútnu praktickosť.
Model SUPERB dokáže uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky na vzhľad aj na vybavenie
a umožňuje užívať si po svojom, pretože je k dispozícii v širokej škále jedinečných verzií,
ako napríklad exkluzívny Laurin & Klement, štýlový SportLine a teraz aj dobrodružný Scout.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

EXTERIÉR

10

NENÁPADNE ODVÁŽNY

Dizajn

V novej ŠKODA SUPERB sa elegancia spája s harmóniou. Predná časť
s novým dizajnom nárazníka a chladiča spolu so svetlometmi predstavuje
dynamický, a predsa rozhodný vzhľad. Hmlové svetlá boli zmodernizované,
popri úžitkovej funkcii dostali kľúčovú dizajnovú rolu.

ŠTÝL
A FUNKČNOSŤ
Neprehliadnuteľným
nápisom ŠKODA
na zadnej strane sa nové
vozidlo SUPERB hrdo
hlási k svojmu pôvodu.
Kompozícia prvkov
piatych dverí je doplnená
chrómovou lištou, ktorá
sa dodáva výlučne
v kombinácii s FULL LED
zadnými svetlami.
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STREŠNÉ OKNO
Okrem svojej základnej
funkcie predstavuje
elektricky ovládané
strešné okno aj atraktívny
dizajnový prvok.

Dizajn

POHĽAD ZBOKU
Dokonale vyvážené proporcie dávajú
automobilu pôvabnú príťažlivosť. Tónované
okná SunSet v zadnej časti zlepšujú vonkajší
vzhľad a pohodlie cestujúcich.

SVETLÁ
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Dizajn

SVETLÁ, KTORÉ
ODHALIA VŠETKO

ZADNÉ SVETLÁ
FULL LED zadné svetlá sú vybavené animovanými smerovými svetlami slúžiacimi
nielen na označenie smeru, ktorým sa vodič chystá odbočiť, ale zároveň dodávajú
automobilu dynamiku. Zadné svetlá majú aj typické osvetlenie značky ŠKODA
v tvare C, ktoré sme však osviežili moderným štýlom.

V dizajne svetiel nového modelu SUPERB je vyspelá
technológia zároveň krásna. Je to prvý automobil
značky ŠKODA, v ktorom sú použité FULL LED
matrixové svetlomety, ponúkajúce lepšie osvetlenie
cesty a vyšší stupeň bezpečnosti.

SVETLOMETY A HMLOVÉ SVETLÁ
Pomocou kamery na čelnom skle dokážu FULL LED matrixové svetlomety modelu SUPERB
rozpoznať auto idúce oproti alebo pred vami. Vďaka tomu sa diaľkové svetlá automaticky
prispôsobujú podľa vzdialenosti. To vám zaručí najlepšiu viditeľnosť bez toho, aby ste oslepovali
ostatných vodičov. Vynikajúca funkcionalita hmlových svetiel využíva technológiu LED.

INTERIÉR

KVALITA AKO
ŠTANDARD
Každý interiérový prvok bol navrhnutý tak, aby bolo cestovanie
pohodlné. Vychutnajte si pocit luxusu vďaka atraktívnemu vyhotoveniu,
čalúneniu, prešívaniu lakťovej opierky na dverách, chrómovým detailom
a ambientnému LED osvetleniu pozdĺž celého interiéru.
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DEKORATÍVNE PRVKY
Interiér je vybavený
kvalitnými materiálmi
a precíznym spracovaním,
ktorému kraľuje prešívanie
lakťovej opierky a čalúnenia.
Na prístrojovej doske,
dverách, volante a riadiacej
páke nájdete množstvo
chrómových detailov.

Dizajn

AMBIENTNÉ LED
OSVETLENIE
Zvoľte si svoju obľúbenú
farbu alebo si každý deň
vyberte jednu z desiatich
úžasných farebných
variácií. Túto farbu
kopíruje aj podsvietenie
virtuálneho kokpitu alebo
farebného displeja
Maxi DOT.
Ambientné LED osvetlenie s desiatimi farebnými možnosťami

Zelené ambientné osvetlenie

KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE
SVET SO SEBOU

Byť plne a trvalo online neznamená mať
len neustály prístup k zábave a užitočným
informáciám, ale aj pomoc na cestách, keď ju
potrebujete. ŠKODA CONNECT je vašou bránou
do sveta neobmedzených možností komunikácie.

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky v prípade núdzovej
situácie. Systém možno aktivovať aj ručne stlačením
červeného tlačidla na hornom paneli.

ČERPACIE STANICE
Systém vám umožňuje
zistiť vzdialenosť
čerpacej stanice, jej
typ a aktuálne ceny
pohonných hmôt.
Tieto informácie sa
zobrazujú v reálnom
čase. Na displeji sa
automaticky zobrazuje
typ paliva vášho
automobilu.

ONLINE INFORMÁCIE
O DOPRAVE
Vyberte si vždy
najvhodnejšiu trasu:
aktuálne informácie vám
poskytnú dokonalý prehľad
o každej ceste. Môžete
tak reagovať na aktuálne
dianie, ako sú práce na
ceste, dopravné nehody
a zápchy.

ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE
Táto funkcia vám umožní pohodlne
zamknúť a odomknúť automobil
prostredníctvom aplikácie ŠKODA
CONNECT bez ohľadu na to, kde sa práve
nachádzate. Ak ste napríklad zabudli
zamknúť auto, môžete to jednoducho
urobiť prostredníctvom svojho
smartfónu, a to odkiaľkoľvek.

ŠKODA CONNECT
Táto platforma zahŕňa dve kategórie služieb.
Služba Infotainment Online poskytuje okrem iného aj
informácie pre navigáciu v reálnom čase, služba Care
Connect je zasa zameraná na pomoc a bezpečnosť
a umožňuje prístup a ovládanie automobilu na diaľku.
Ponúka aj pomoc v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

SMARTLINK+
Vďaka systému SmartLink+ (balík ŠKODA Connectivity
podporujúci MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto)
umožní infotainment systém automobilu vodičovi
bezpečne používať telefón aj počas riadenia. A navyše
sú všetky nainštalované aplikácie, ktoré disponujú
certifikátom na bezpečné používanie v automobiloch,
kompatibilné so systémami MirrorLink®, Apple CarPlay
alebo Android Auto. Systém SmartLink+ vám umožňuje aj
odosielať údaje z automobilu do smartfónu, vďaka čomu
máte prístup k zaujímavým údajom o jazde, ako je napr.
spotreba paliva, dynamika jazdy či servisné informácie.
(Podmienky používania a informácie o kompatibilite
s funkciou SmartLink+ nájdete na našej webovej stránke.)

POČASIE
Získajte najnovšie
správy o počasí vo
svojej aktuálnej lokalite,
v cieľovej destinácii či
kdekoľvek inde. Súčasťou
sú podrobné predpovede
vrátane prognózy zrážok
a výstrah.

Konektivita

Konektivita

PARKOVACIA POLOHA
Presnú polohu automobilu si môžete
zobraziť na mobilnom telefóne
z ľubovoľného miesta. Služba ŠKODA
CONNECT vám na telefóne zobrazí
adresu, čas a dátum parkovania.

SIMPLY
CLEVER
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MIESTO NA VŠETKO,
NA ČOM VÁM ZÁLEŽÍ

JUMBO BOX
Priestranný odkladací priestor Jumbo Box sa nachádza v prednej lakťovej opierke. Môžete
v ňom bezpečne uložiť elektroniku alebo vychladiť potraviny, aby zostali čerstvé. Na stredovej
konzole sa nachádza aj dvojitý držiak na nápoje s funkciou jednoduchého otvárania.

PRIEHRADKA PRED SPOLUJAZDCOM
Pri zapnutej klimatizácii je možné zapnúť
aj chladenie priehradky pred spolujazdcom
v prístrojovej doske.

VRECKÁ NA OPERADLE
Odkladacie vrecká vnútri operadiel predných
sedadiel sa hodia napríklad na uloženie telefónu
či iných drobných predmetov.

DRŽIAK NA FĽAŠU
V priestrannom odkladacom priestore v predných
dverách nájdete držiak na 1,5-litrovú fľašu a v zadných
dverách na 0,5-litrovú fľašu.

Simply Clever

Simply Clever

Model SUPERB obsahuje množstvo priehradiek, vreciek
a držiakov, ktoré udržujú poriadok v elegantnom interiéri
a chránia vaše veci pred stratou, rozbitím alebo rozliatím.
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UNIVERZÁLNY VAK
UNIBAG
Vyberateľný univerzálny
obal, určený na prepravu
lyží alebo snoubordu, sa
odkladá do otvoru medzi
batožinovým priestorom
a kabínou.

Simply Clever

PRIEHRADKA NA DÁŽDNIK
Dômyselný odkladací priestor
na dáždnik sa nachádza
na vnútornej strane dverí
vodiča. Je skonštruovaný
tak, aby sa voda odvádzala
smerom von z vozidla, vďaka
čomu interiér ostane suchý.
Súčasťou výbavy je aj jeden
originálny dáždnik ŠKODA.

SKLOPNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Model SUPERB ponúka aj jednoduché riešenie pre tých, ktorí používajú príves.
Ťažná tyč má sklápací úchyt ovládaný páčkou v batožinovom priestore. Vďaka nej
už nemusíte ťažnú tyč po použití skladať dolu.

Páčka na sklopenie ťažného zariadenia

BATOŽINOVÝ
PRIESTOR
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ODVEZTE VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ
Kapacita batožinového priestoru tradične zaraďuje túto
vlajkovú loď značky ŠKODA na samotný vrchol vo svojej
triede z hľadiska priestoru. Verzia Combi ponúka objem
660 litrov, alebo 1 950 litrov po sklopení zadných sedadiel,
zatiaľ čo verzia Liftback ponúka objem 625/1 760 litrov.
Maximalizácia priestoru je však nanič bez maximalizácie
praktickosti. Preto sme pridali riešenia Simply Clever,
ktoré manipuláciu s batožinou ešte viac uľahčujú.

Batožinový priestor

FLEXIBILNÝ ORGANIZÉR
Flexibilný hliníkový organizér (výlučne vo verzii Combi
s medzipodlahou) umožňuje rozdeliť priestor podľa vašich
potrieb a uľahčuje vám udržať veci upratané.

MEDZIPODLAHA
Medzipodlaha umožňuje ľahšiu manipuláciu s batožinou
alebo poskytuje diskrétny odkladací priestor, pričom spodok
batožinového priestoru sa nachádza na úrovni nakladacej hrany.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Súprava sieťok zvyšuje flexibilitu batožinového priestoru a zároveň pevne
zaistí prepravované predmety. Zahŕňa jednu vodorovnú a dve zvislé sieťky.
Pod kryt batožinového priestoru môžete vo verzii Liftback pridať ďalšiu sieťku.

KOMFORT
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Komfort

OHROMÍ VÁS
KOMFORTOM

KESSY
S novou verziou systému KESSY (Keyless Entry,
Start and Exit System) možno na odomknutie alebo
zamknutie automobilu použiť všetky dvere.

Technológia musí slúžiť na maximalizovanie vášho zážitku z jazdy.
Nový SUPERB je navrhnutý do najmenších detailov tak, aby vás
rozmaznával pomocou dômyselných asistenčných systémov
a technológií. Jazda v ňom bude pri každej príležitosti oddychom,
zábavou aj zážitkom.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
A VIRTUÁLNY PEDÁL
Elektricky ovládané piate dvere sa otvárajú
a zatvárajú jediným stlačením tlačidla na diaľkovom
ovládaní, stredovom paneli alebo priamo na piatych
dverách. Môžete aj nastaviť hornú polohu dverí
tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Dvere môžu
byť vybavené virtuálnym pedálom umožňujúcim
bezkontaktný prístup.
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Komfort

ZVÄČŠENÁ PRIEHRADKA NA TELEFÓN
Nový model SUPERB je vybavený väčšou odkladacou priehradkou
na telefón, ktorá zosilňuje signál vášho mobilného zariadenia a zároveň
váš telefón bezdrôtovo nabíja počas jazdy. Táto priehradka je veľmi
ľahko prístupná a zároveň vhodná aj na zariadenia s väčším displejom.

VIRTUÁLNY KOKPIT
Virtuálny kokpit poskytuje ideálny prehľad: dokáže zobraziť detaily z palubného
počítača spolu s ďalšími informáciami, ako sú napríklad údaje z navigácie.
Môžete si vybrať z piatich nastavení zobrazenia, ktoré je možné ovládať
tlačidlom View (Zobrazenie) na multifunkčnom volante – klasické (na obrázku),
moderné, rozšírené, základné zobrazenie (vhodné počas nočnej jazdy či jazdy
po diaľnici) a športové zobrazenie.
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Komfort

FUNKCIA PAMÄTE A MASÁŽE
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča so
zabudovanou pamäťou dokáže uchovávať
tri rôzne nastavenia polohy. Voliteľnou
výbavou je funkcia masáže na sedadle
vodiča. Túto špičkovú úroveň komfortu
vždy sprevádzajú aj ventilované predné
sedadlá, čalúnené perforovanou kožou.

KOMFORT NA ZADNÝCH SEDADLÁCH
Na zadnej strane priestoru Jumbo Box nájdete elektrickú zásuvku
(230 V alebo 12 V) a dva USB vstupy, ktoré umožňujú nabíjanie mobilného
telefónu. V automobile vybavenom trojzónovou klimatizáciou Climatronic
nájdete aj ovládače klimatizácie zóny zadných sedadiel.

SOUND SYSTÉM CANTON
Doprajte si absolútnu čistotu zvuku, či už hudbu, alebo
hovorené slovo, so Sound systémom Canton s dvanástimi
reproduktormi vrátane reproduktora v prístrojovej doske
a subwoofera v batožinovom priestore.

BEZPEČNOSŤ
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MATRIX BEAM FUNCTION
FUNKCIA MATRIXOVÉHO LÚČA
Svetlomety FULL LED Matrix disponujú funkciou matrixového lúča. Tá vám umožní nepretržité používanie diaľkových svetiel bez oslepovania ostatných vodičov.
Pomocou kamery na čelnom skle funkcia matrixového lúča reaguje na dopravnú situáciu a vypína iba niektoré segmenty svetlometu. Ostatné segmenty sú zapnuté
a osvetľujú cestu. Funkcia matrixového lúča využíva aj informácie z navigačného systému. Vďaka tomu sa diaľkové svetlá rozsvietia, len keď ste mimo zastavanej oblasti.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
PREDIKTÍVNY TEMPOMAT
Pomocou kamery a podrobných informácií z navigačného systému dokáže prediktívny tempomat predvídať dopravnú situáciu až do vzdialenosti
najbližších 1-2 km. Ak si to situácia vyžaduje, systém zmení nastavenú rýchlosť jazdy a preraďuje rýchlosti (vo vozidlách vybavených prevodovkou
DSG). Prediktívny tempomat zvyšuje pohodlie vodiča a bezpečnosť jazdy a zároveň šetrí palivo, čím sa znižujú emisie CO 2.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

VIP BEZPEČNOSŤ

SUPERB vám dáva k dispozícii množstvo asistenčných systémov,
ktoré ponúkajú bezkonkurenčné pohodlie a bezpečnosť
v nepredvídaných situáciách.
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PARK ASSIST
PARKOVACÍ ASISTENT
Minimalizujte problémy
s parkovaním v stiesnených
priestoroch s parkovacím
asistentom. Automaticky
vyberie vhodné parkovacie
miesto v rade paralelne alebo
kolmo parkujúcich vozidiel.

FRONT ASSIST
PREDNÝ ASISTENT
NÚDZOVÉHO BRZDENIA
S PREDIKTÍVNOU
OCHRANOU CHODCOV
Pomocou radaru v mriežke
chladiča systém Front Assist
monitoruje vzdialenosť od
vozidla pred vami a má aj
funkciu núdzového brzdenia.
Nový SUPERB sa dodáva
so systémom Front Assist
rozšíreným o prediktívnu
ochranu chodcov, ktorá
upozorní vodiča zvukovou/
vizuálnou výstrahou, ako aj
jemným pribrzdením.

SIDE ASSIST
BOČNÝ ASISTENT
Pomocou radarových
snímačov v zadnom nárazníku
sleduje bočný asistent oblasť
za vozidlom a vedľa neho,
pričom dokáže zachytiť
prítomnosť iných automobilov
a dokonca aj ťažšie
rozpoznateľných objektov, ako
sú cyklisti, až na vzdialenosť
70 m. Na základe vzdialenosti
a rýchlosti okolitých
vozidiel upozorňuje vodiča
a predchádza nepríjemným
situáciám.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

MANOEUVRE ASSIST
ASISTENT MANÉVROVANIA
Pomocou snímačov
parkovacieho asistenta
poskytuje tento systém ochranu
pred prekážkami v jazdnej
vzdialenosti vozidla (pri rýchlosti
do 10 km/h). Ak systém
zaznamená prekážku, dokáže
v závislosti od vzdialenosti
prekážky a rýchlosti automobilu
aktivovať núdzové brzdenie.
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TRAFFIC JAM ASSIST
ASISTENT V DOPRAVNEJ ZÁPCHE
Funkcia je navrhnutá tak, aby
v dopravných zápchach uľahčila
šoférovanie vozidiel vybavených
prevodovkou DSG. Ovládaním
motora, bŕzd a riadenia rozbieha
automobil, pribrzďuje a odbočuje,
a tak kopíruje pohyb okolitých
vozidiel (pri rýchlostiach
do 60 km/h).

EMERGENCY ASSIST
ZÁCHRANNÝ ASISTENT
Záchranný asistent (výlučne pre vozidlá s DSG), ktorý funguje, keď je aktívny prediktívny tempomat
a funkcia Lane Assist, znižuje riziko nehody v prípade náhleho zdravotného problému vodiča, napríklad
zastavením automobilu a zapnutím výstražných svetiel (dostupné od KT25/2020).

Bezpečnosť

Bezpečnosť

LANE ASSIST
ASISTENT JAZDY
V PRUHOCH
Jazdu v správnom pruhu
môžete prenechať na
asistenta pre jazdu v pruhu
Lane Assist.
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ELEKTRICKÁ DETSKÁ POISTKA
Cesta bude pre vaše deti bezpečnejšia vďaka elektrickej
detskej poistke, ktorá im zabráni otvoriť zadné okná a dvere.
Jej ovládanie je umiestnené vo dverách vodiča.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa aktivujú hlavové airbagy, vytvoria
stenu, ktorá ochráni cestujúcich na predných
a zadných sedadlách pred zranením hlavy.

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo volante, airbag
spolujazdca sa nachádza v prístrojovej doske.
Podľa potreby sa môže vypnúť, keď je na prednom
sedadle namontovaná detská sedačka.

KOLENNÝ AIRBAG
Kolenný airbag, ktorý chráni kolená
a píšťalové kosti vodiča, nachádza
sa pod stĺpikom volantu.

BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia panvu a hrudník vodiča
a ostatných cestujúcich v prípade bočného nárazu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

STÁVKA NA
BEZPEČNOSŤ

V extrémnych situáciách, ktoré vodič nedokáže aktívne ovplyvniť,
prevezmú kontrolu pasívne bezpečnostné prvky automobilu.
Váš model SUPERB je vybavený až deviatimi airbagmi.

VÝKON
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VÝNIMOČNÉ
VLASTNOSTI

Motory poskytujú výnimočný komfort bez ohrozenia výkonu alebo životného
prostredia. Impozantné ovládanie vozidla môže ešte viac zvýrazniť progresívne
riadenie. Výsledkom menšieho rozsahu pohybu pri krútení volantom je oveľa
dynamickejší zážitok z jazdy, hlavne pri ostrých uhloch.

ADAPTÍVNY PODVOZOK
Vychutnajte si vysoký výkon svojho automobilu pri maximálnom pohodlí a bezpečnosti. Adaptívny podvozok (DCC) priebežne vyhodnocuje
a reaguje na rôzne jazdné situácie (brzdenie, zrýchľovanie, odbočovanie) prispôsobovaním charakteristiky tlmičov a riadenia. Ako súčasť
infotainment ponuky vám umožní vybrať jeden z troch profilov podľa vašich konkrétnych potrieb: Comfort, Normal alebo Sport.

MOTORY
Naším špičkovým variantom je dvojlitrový benzínový motor, ktorý vyvinie pôsobivý výkon 206 kW s pohonom všetkých
štyroch kolies. Najsilnejší naftový motor má čistý výkon 147 kW. S ohľadom na environmentálnu a emisnú normu sa
v našom sortimente naftových motorov použil systém selektívnej katalytickej redukcie. Systém vstrekuje aditívum AdBlue®
na znižovanie množstva oxidov dusíka (NO x ).

Výkon

Výkon

PREVODOVKA DSG
V závislosti od motorizácie môže byť automobil
vybavený automatickou 7-rýchlostnou
prevodovkou DSG (Direct Shift Gearbox).
Ako dokonalú kombináciu odporúčame
prevodovku DSG a pohon všetkých kolies.

LAURIN
& KLEMENT

LUXUS BEZ
KOMPROMISOV
Skratka L&K je symbolom exkluzivity. Model ŠKODA SUPERB
LAURIN & KLEMENT je naším najvýnimočnejším dielom.
Toto auto predstavuje najvyššiu verziu výbavy s množstvom
vonkajších aj vnútorných prvkov z chrómu, komfortných
detailov a vyspelej technológie. Prináša pozoruhodnú úroveň
remeselného spracovania a precíznosti. Napokon, luxus je aj
možnosť vybrať si všetko.
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Laurin & Klement

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Exkluzívny interiér disponuje koženým/
koženkovým čalúnením hnedej, béžovej alebo
čiernej farby, Piano Black alebo voliteľnou
dekoráciou Beige Brushed a množstvom
chrómovaných detailov. Voliteľnou
možnosťou je aj strop Alcantara® béžovej
alebo čiernej farby. Obidve predné sedadlá sú
elektricky nastaviteľné. Sedadlo vodiča má
aj zabudovanú pamäť. Multifunkčný kožený
volant vám umožní jednoducho ovládať rádio,
telefón a alternatívne aj DSG.

LOGO
Logo Laurin & Klement vyšité na operadlách kožených
sedadiel je ďalší znak exkluzivity.

SPORTLINE

DYNAMIKA, ZIMOMRIAVKY,
VZRUŠENIE
Ak si myslíte, že priestranná limuzína nemôže vyvolať zimomriavky,
je čas spoznať SUPERB SPORTLINE. O tie pravé emócie sa stará
pôsobivý, športovo ladený interiér a jedinečný dizajn SUPERB
obohatený o dramatické detaily v lesklej čiernej úprave.
Spolu tak dávajú modelu SPORTLINE vzrušujúci charakter,
aj keď len stojí na mieste.
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ŠPORTOVÝ VOLANT
Multifunkčný športový volant v čiernej perforovanej
koži so strieborným prešívaním vám umožňuje
jednoducho ovládať rádio, telefón a alternatívne aj DSG.

ŠTÝLOVÝ DETAIL
Pozoruhodná dekorácia
palubnej dosky s karbónovým
vzhľadom nesie označenie
SportLine.

SportLine

SportLine

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Predné a zadné športové sedadlá,
čalúnené kombináciou čierneho
poťahu Alcantara® a kože/koženky so
strieborným prešívaním, poskytujú
maximálne pohodlie aj pri dynamickej
jazde. Pre maximálny športový zážitok
sa na objednávku dodávajú aj výsuvné
predné sedadlá. Elektricky nastaviteľné
predné sedadlá so zabudovanou
pamäťou sú štandardným vybavením.
Do výplne dverí je integrovaný aj výrazný
a mimoriadne odolný poťah Alcantara®.
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BUĎTE
DYNAMICKÍ

DYNAMICKÝ DIZAJN
Tento automobil nemožno prehliadnuť.
Lesklá čierna maska chladiča a prvky na
bokoch nasávania vzduchu v prednom
nárazníku sú doplnené tmavými
hmlovými svetlami. Športový vzhľad
auta dokážu ešte viac zvýrazniť
exkluzívne čierne 19" disky z ľahkej
zliatiny Supernova. Najvyššia trieda
vybavenia zahŕňa aj FULL LED
matrixové svetlomety, ponúkajúce
lepšie osvetlenie cesty a vyšší stupeň
bezpečnosti.

SportLine

Elegancia vie byť aj odvážna. Dynamické detaily v lesklej
čiernej úprave dodávajú modelu SUPERB SPORTLINE
energický charakter. Športový podvozok zlepšuje
aerodynamiku vozidla, ako aj potešenie z jazdy.

POHĽAD ZOZADU
Zatiaľ čo nápis ŠKODA v zadnej časti deklaruje korene auta, lesklý čierny pásik medzi
FULL LED zadnými svetlami sa dodáva výhradne s modelom SUPERB SPORTLINE.
Verzia Liftback disponuje aj lesklým čiernym spojlerom piatych dverí.

OZNAČENIE
Ako dôkaz športového štýlu
automobilu je na predných
blatníkoch uvedené aj značenie.

SCOUT

LUXUSNÝ AJ MIMO
HLAVNÝCH CIEST
Kým ŠKODA SUPERB SCOUT, vyzbrojená ochrannými
vonkajšími prvkami, vyšším podvozkom a výbavou na
nespevnené povrchy, zvláda hrboľaté cesty, vnútri jej
neuveriteľne priestranného interiéru zostanete v absolútnom
pohodlí, obklopení vysokokvalitnými materiálmi a detailmi.
To všetko je vyrobené s precíznosťou remeselného spracovania
značky ŠKODA. Automobil sa dodáva výlučne vo verzii Combi.
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KOMFORT A FUNKČNOSŤ
Vysokokvalitné látkové čalúnenie je nielen mimoriadne odolné, ale poskytuje aj maximálny komfort všetkým
cestujúcim. Verzia Scout je čalúnená kombináciou čierneho poťahu Alcantara® a kože/koženky (vyobrazené).
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča so zabudovanou pamäťou je štandardným vybavením.

ŠTÝLOVÉ DETAILY
Palubná doska nesie originálne označenie Scout s pozoruhodným dekorom
Ash Brown (vyobrazený) alebo Dark Brushed s ozdobným chrómovým pásikom.
Ambientné osvetlenie LED pozdĺž celého interiéru ponúka desať príťažlivých
farebných variantov.

LOGO
Logo Scout je vyšité
na operadle predného sedadla.

Scout

Scout

ŠTÝL A BEZPEČNOSŤ
Kožený multifunkčný kožený volant, ktorý vám umožní ovládať rádio, telefón a
prípadne aj prevodovku DSG, je vybavený vyhrievaním, ktoré sa ovláda pomocou
infotainment systému. Automobil sa predáva aj so systémom Driving Mode Select
vrátane off-road profilu – inak povedané, je vybavené systémom Downhill Assist,
ktorý udržuje konštantnú rýchlosť pri jazde z kopca.

PRISPÔSOBENIE
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INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Glossy Black
Látkové čalúnenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Glossy Black
Látkové čalúnenie

Prispôsobenie

Prispôsobenie

ACTIVE
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INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie

Prispôsobenie

Prispôsobenie

AMBITION
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INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Argenzo Zebrano
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Argenzo Zebrano Alcantara®
Kožené/koženkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Argenzo Zebrano
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

Prispôsobenie

Prispôsobenie

STYLE
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INTERIÉR LAURIN & KLEMENT ČIERNY
Dekor Piano Black
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

INTERIÉR LAURIN & KLEMENT ČIERNY
Dekor Piano Black
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

INTERIÉR LAURIN & KLEMENT HNEDÝ
Dekor Beige Brushed
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

INTERIÉR LAURIN & KLEMENT BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black
Kožené/koženkové čalúnenie, ventilované predné sedadlá

Prispôsobenie

Prispôsobenie

LAURIN
& KLEMENT
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INTERIÉR SPORTLINE ČIERNY
Dekor Carbon
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie, športové predné sedadlá a športový volant

INTERIÉR SPORTLINE ČIERNY
Dekor Carbon
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie, športové predné sedadlá a športový volant

Prispôsobenie

Prispôsobenie

SPORTLINE
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SCOUT

INTERIÉR SCOUT ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie,
pozdĺžne prešívanie predných sedadiel
(kontrastnej farby)

INTERIÉR SCOUT ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie, pozdĺžne prešívanie predných sedadiel (kontrastnej farby)

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR SCOUT ČIERNY
Dekor Ash Brown
Alcantara®/kožené/koženkové čalúnenie,
pozdĺžne prešívanie predných sedadiel
(kontrastnej farby)

MÁ VŠETKO, NA ČOM ZÁLEŽÍ
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Čierna látka Ambition

Čierna perforovaná
koža/koža/koženka Ambition/Style/L&K,
ventilované predné sedadlá

Béžová perforovaná
koža/koženka Style/L&K,
ventilované predné sedadlá

Hnedá perforovaná
koža/koženka L&K,
ventilované predné sedadlá

Prispôsobenie

Prispôsobenie

Čierna látka Active

Čierna Alcantara®/koža/
koženka Ambition/Style

Tieto výrobky predstavujú iba časť širokej ponuky čalúnenia. Podrobné informácie nájdete na našej webovej
stránke alebo sa obráťte na vášho autorizovaného partnera značky ŠKODA.

ČALÚNENIE

MODRÁ LAVA METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

SIVÁ QUARTZ METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

ČIERNA MAGIC METALÍZA

Prispôsobenie
ČERVENÁ VELVET METALÍZA

BIELA MOON METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

Prispôsobenie

101
100

FARBY
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19" disky z ľahkej zliatiny TRINITY
v antracitovom zhotovení

19" disky z ľahkej zliatiny TRINITY
v lesklom zhotovení

19" disky z ľahkej zliatiny CANOPUS

19" lesklé čierne disky z ľahkej zliatiny
CANOPUS

19" disky z ľahkej zliatiny ACAMAR
v antracitovom zhotovení

19" čierne disky z ľahkej zliatiny
VEGA Aero

18" disky z ľahkej zliatiny ANTARES

18" disky z ľahkej zliatiny ZENITH

18" čierne disky z ľahkej zliatiny VELA
s krytmi aero

17" disky z ľahkej zliatiny STRATOS

17" disky z ľahkej zliatiny DRAKON

17" disky z ľahkej zliatiny TRITON

16" disky z ľahkej zliatiny ORION

16" oceľové disky kolies s krytmi HERMES

18" čierne disky z ľahkej zliatiny
PROPUS Aero

Prispôsobenie

Prispôsobenie

DISKY KOLIES

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI
K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu slúžia len na ilustráciu a nie
sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.
Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie,
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných
automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou
o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na
najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu,
ale aj pri každodenných záležitostiach.

MR2021

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom.
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte
prístup k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to
budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

Váš partner ŠKODA:

