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Predstavljajte si vozilo, pri katerem je povsem zabrisana meja med 

lepoto in funkcionalnostjo. Kjer sta eleganca in prostornost popolnoma 

skladni. Kjer je na voljo prostor za vse, razen za kompromise. Takšno 

vozilo smo si zamislili. In ga sedaj imenujemo novi ŠKODA Superb.

Odlikuje ga nov, čustven oblikovalski jezik. ŠKODA Superb takoj postane 

tema pogovora. Je neverjetno prostoren in obenem ponuja najudobnejši 

način, da iztegnete ne le svoje noge, temveč tudi ambicije – idealen 

tako za družinske kot za poslovne potrebe. In ker je ŠKODA, predstavlja 

vrhunec preprosto pametnega, Simply Clever razmišljanja. Poglejte si 

samo navidezno pedalo za prostoročni dostop do prtljažnega prostora.

To vozilo pooseblja 120 let naprednega razmišljanja in zavezanost 

izdelavi avtomobilov, ki jih je danes prav tako užitek voziti kot tedaj, ko 

smo izdelali prvega med njimi. Namesto da bi gledali nazaj v svojo pisano 

zgodovino, v njej raje iščemo navdih za prihodnost.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

VOZILO, KI  SI  RESNIČNO ZASLUŽI  
SVOJE IME.

SIMPLY CLEVER
OD 1895LET





OBLIKA
Vodja oblikovanja Jozef Kabaň o tem, od kod izvira novi, čustveni 
oblikovalski jezik modela Superb in o ravnotežju med osupljivo estetiko in 
načeli funkcionalnosti znamke ŠKODA.

Superb je naš paradni konj, je pionir, ki pelje našo družbo v prihodnost. 

Zato smo se poglobili v svojo dediščino in poiskali navdih v preteklih 

modelih ŠKODA, ki so s svojo obliko krojili svoj čas. 

To nas je vodilo v rojstvo novega oblikovalskega jezika, ki ga odlikujejo 

ostre, natančne in zašiljene linije, ki dajejo vozilu dinamičen in obenem 

zgovoren videz. A kot prava ŠKODA mora biti vozilo tudi funkcionalno. 

Zato smo povečali notranje dimenzije in ustvarili izjemno velikodušno 

in udobno notranjost, v katero smo umestili več rešitev Simply Clever 

kot kdajkoli doslej.

Upam, da bodo vozniki uživali v vožnji prav toliko, kot sem sam užival v 

oblikovanju.

DANES OBLIKUJEMO JUTRI.
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ZUNANJA
OBLIKA

POTUJTE V STILU.
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Sozvočje konveksnih in konkavnih oblik zadnjega dela vozila sproža drzno igro 
svetlobe na površini. Ko že govorimo o svetlobi: tehnologija LED skupaj z značilnimi 
zadnjimi lučmi v obliki črke C dodatno prispeva k občutku poskočne elegance.

ZUNANJOST
Oblika ŠKODA Superba vas ne vabi le, da si ga ogledate, 

temveč da si ga ogledate od blizu. Zašiljena silhueta in ostre, 

dinamične linije odsevajo lepoto celote v podrobnostih.  

Rezultat je zgled natančnosti in služenja svojemu namenu.

Popolno ravnovesje razmer i j ,  razkošno 
odmerjene steklene površine in sprednji 
žarometi, ki se vijejo okrog vogalov, poudarjajo 
izjemno vizualno pr isotnost in čust veno 
privlačnost vozila.
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Mogočne linije pokrova motorja dopolnjujeta profiliran obris 
žarometov in oblikovna ostrina meglenk – oblika slednjih 
predstavlja poklon češkim mojstrom oblikovanja kristalnega 
stekla.



Vitke, ostre oblike zunanjih stranskih ogledal z integriranima smernikoma 
razvnemajo športnega duha, medtem ko velika zrcalna površina zagotavlja popolno 
funkcionalnost.

Slog vozila je še dodatno poudarjen z okrasnimi letvami pragov  z napisom Superb. 
Jasna potrditev ravnotežja med obliko in funkcionalnostjo celotnega vozila.



Superb odpira nova obzorja z električno pomičnim panoramskim 
strešnim oknom, ki še dodatno krepi občutek prostornosti.
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Tri različice žarometov in dve različici zadnjih luči so na 
voljo pri tretji generaciji ŠKODA Superba, vsaka od njih je 
edinstvena po obliki in tehnologiji. Naprednejše različice 
slavijo priznano češko spretnost oblikovanja kristalnega 
stekla.

Biksenonske žaromete krasijo dekorativno oblikovani 
k r is ta ln i  nezasenčeni ž aromet i .  Os vet l jene 
»trepalnice« so prav tako sestavni del naprednih 
različic žarometov (s sistemom »Smart Light Assist«).

Zadnji luči sta na voljo v dveh različicah. Elemente, ki spominjajo 
na kristalno steklo, najdemo tudi v neaktivnem območju 
zadnjih luči. Poleg tega se tako luči za vzvratno vožnjo kot 
smerniki in LED-diode meglenk skrivajo za »dragulji«, zaradi 
česar razsvetljava modela Superb še dodatno izstopa.

OBLIKA 
LUČI
Svetila lahko prispevajo prav toliko navdiha kot svetlobe. Izhajajoč iz dediščine češke 

izdelave kristalnega stekla, so žarometi novega modela Superb najveličastnejše 

oči, ki so kdajkoli doslej osvetljevale cesto pred seboj.





POTUJTE V PROSTORU.

NOTRANJA
OBLIKA
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Rumena ambientalna osvetlitev. Zelena ambientalna osvetlitev. Modra ambientalna osvetlitev.

AMBIENTALNA 
OSVETLITEV
Prostor je udobnejši in bolj domačen, če je obsijan z mehko svetlobo med seboj 

usklajenih notranjih svetil, nameščenih vzdolž potniške kabine, ki zagotavljajo 

odlično razpoloženje med vsakim potovanjem.



Izkusite neskončno udobje, zahvaljujoč 
razkošno odmerjenemu prostoru za noge. 
Naslonite se, nastavite notranja svetila 
in med potovanjem uživajte v diskretno 
razsvetljenem ambientu.





SIMPLY
CLEVER 

INOVACIJE, KI SLUŽIJO VAM.

23



Predal pred sovoznikom je lahko ohlajen, ko je vključena klimatska 
naprava.

ODLAGALNA MESTA 
V NOTRANJOSTI
Prostora je za vse dovolj, tudi v vašem avtu. Novi Superb ponuja številne predale, 

žepe in držala, zahvaljujoč katerim bo elegantna notranjost vašega vozila ostala 

pospravljena, vaši predmeti pa varni pred izgubo, poškodbami ali razlitjem.

Prostoren predal Jumbo Box boste našli v naslonjalu za roke spredaj. Vanj lahko varno odložite svoje  
elektronske naprave ali ga ohladite in namenite svežim prigrizkom. Dvojno držalo za pijačo najdete tudi na 
sredinski konzoli. 
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Tudi za 1,5-litrsko plastenko se bo našlo držalo v prostornem  
predalu sprednjih vrat. 

Držalo za pijačo v naslonu za roke 
zadaj bo razveselilo potnike na 
zadnjih sedežih.

Varnostne telovnike je mogoče odložiti v 
predale v sprednjih vratih, tako bodo vedno 
pri roki.

Skriti prostor za shranjevanje s pokrovom za različne manjše 
predmete najdete pod sovoznikovim sedežem.

Odlagalna žepa na notranji strani sprednjih 
naslonjal sta namenjena odlaganju manjših 
predmetov, kot so mobilni telefon, ključi, 
rokovnik itd.



Predalček za sončna očala je nad vzvratnim ogledalom z 
avtomatskim zasenčenjem, kjer ga brez težav dosežeta tako 
voznik kot sovoznik.

Uporabna predalčka z dvema izvirno zasnovanima dežnikoma Superb sta vgrajena v sprednja 
vrata. Njuna zasnova omogoča prost odtok vode, tako da notranjost ostane suha.
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Naslon za noge je namenjen potnikoma na 
zadnjih sedežih. Pritrjen je na  tekstilno 
oblogo. Z njim postane daljše potovanje  
prijetnejše.

Odstranljivo vrečo Unibag, namenjeno prevozu smuči ali deske, je mogoče 
shraniti v odprtini med prtljažnim prostorom in potniško kabino.



Uporabno, odstranljivo ročno svetilko LED je 
mogoče najti na levi strani prtljažnika. Polni se 
samodejno, medtem ko motor  teče.

Prtljažna vrata z električnim upravljanjem se odpirajo in zapirajo avtomatsko, 
ne da bi za to morali uporabiti roke, kar boste cenili predvsem ob slabem 
vremenu. Zgornji končni položaj prtljažnih vrat lahko nastavite sami glede na 
svoje potrebe.

Kako lahko odprete prtljažnik tedaj, ko so vaše roke zasedene? 
Le svoje stopalo pomaknite pod vozilo in že se bo čudežno odprl. 
Navidezni pedal omogoča prostoročni dostop, na voljo pa je 
samo s prtljažnimi vrati z električnim upravljanjem in sistemom 
KESSY (sistem prostoročnega vstopa, zagona in izklopa). Zložljivi kaveljčki, nameščeni na 

stranice prtljažnega prostora, 
poskrbijo za enostavnejši in 
varnejši prevoz predmetov, ki 
ste jih nakupili. 

PRTLJAŽNIK
S prostornino prtljažnika je novi Superb povsem v vrhu svojega razreda. Vendar pa 

tudi največji razpoložljivi prostor brez največje razpoložljive uporabnosti ne pomeni 

veliko. Zato smo dodali nekaj preprosto pametnih Simply Clever rešitev, s katerimi je 

zlaganje prtljage veliko enostavnejše.



29

Za preprečitev neželenega premikanja predmetov po prtljažniku 
sta elementa iz umetne snovi s pritrdili Velcro idealna. Medtem 
ko ju ne uporabljate, sta shranjena v predalih za  koloteki.

Prtljažne mreže povečujejo prilagodljivost prtljažnega prostora in 
obenem varujejo predmete. Komplet vključuje eno vodoravno in dve 
navpični mreži. Lahko dodate še dodatno mrežo pod prtljažno polico.

Novi Superb je lahko opremljen z 
nihajno poklopno kljuko z uprav-
ljanjem prek vzvoda v prtljažniku. 
Zahvaljujoč tej izvirni rešitvi, vam 
po uporabi ni treba odstranjevati 
vlečne kljuke, niti ta ne bo motila 
elegantne oblike vašega vozila.



Dimenzije prtljažnika so izjemne. Model Combi (glejte fotografijo) ponuja prostornino od 660 pa vse do 1.950 litrov ob 
zloženih zadnjih sedežih. Prepričljiv je tudi prtljažnik v limuzini s prostornino 625/1.760 litrov.

Prilagodljivo dno prtljažnika v modelu Combi omogoča lažje 
ravnanje s prtljago, saj je dno prtljažnika na ravni nakladalnega 
roba. Poleg tega zagotavlja diskreten prostor za shranjevanje.
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Praktičen žep pod rolojem prtljažnika je lahko varen prostor 
za shranjevanje stvari, ki jih ne želite prevažati skupaj z 
drugo prtljago v prtljažniku.

Avtomatski rolo prtljažnika se pomakne v sredinski položaj, ko odprete električno pomičen pokrov prtljažnika, in tako zelo 
olajša dostop do prtljage.





TEHNO
 LOGIJA

KO VISOKI RAZRED SREČA VISOKO TEHNOLOGIJO.
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INFORMACIJSKI 
SISTEM
Med vožnjo v novem Superbu lahko sproščeno komunicirate, delate ali se zabavate. Nova 

generacija radijskega in navigacijskega sistema prinaša odlično povezljivost, tako da 

lahko na poti v celoti izrabite funkcije svojih mobilnih naprav. Svoje zunanje naprave lahko 

priključijo tudi potniki na zadnjih sedežih. 

Ojačitvi signala za vašo prenosno napravo je namenjen 
ojačevalnik v predalčku za telefon pred prestavno ročico. Vanj 
lahko svoj telefon  med vožnjo tudi varno odložite.

S pomočjo sistema SmartGate lahko prek omrežja WiFi z vozilom povežete svoj 
pametni telefon in prek njega dostopate do podatkov o vožnji, kot so poraba goriva, 
vozna dinamika ali servisne informacije. Nekatere informacije je mogoče shranjevati 
na portalu ŠKODA, kjer lahko do njih dostopate kadarkoli in od koderkoli.
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Radijski sprejemnik Bolero s 6,5-palčnim 
zaslonom, občutljivim na dotik, ponuja sprejem v 
območjih FM, priključek USB/Aux-in, povezljivost 
z napravami Apple, režo za kar tico SD in 
povezavo Bluetooth. Serijsko je opremljen s 
sistemom SmartLink. Popolno kakovost zvoka 
zagotavljajo štirje zvočniki spredaj in štirje zadaj.

Ne glede na to, kje v vozilu sedite, vam aplikacija Media Command 
omogoča upravljanje informacijskega sistema s tablice ali pametnega 
telefona prek omrežja WiFi. Na voljo je izključno v kombinaciji z 
navigacijskim sistemom Columbus.

Uživajte v popolni čistosti zvoka glasbe ali 
govorjene besede prek zvočnega sistema Canton 
z dvanajstimi zvočniki, vključno z osrednjim 
z vočnikom in nizkotonskim z vočnikom v 
prtljažniku.

S sistemom SmartLink (ŠKODA omogoča 
povezljivost prek aplikacij MirrorLink®, Apple 
CarPlay in Android Auto) radijski sprejemnik 
omogoča varno uporabo telefona tudi med 
vožnjo. Vse aplikacije, ki so jim dodeljeni 
certifikati varne uporabe v vozilu, so povezljive 
z aplikacijami MirrorLink®, Apple CarPlay in 
Android Auto.*

Navigacijski sistem Columbus omogoča udobno 
upravljanje prek 8-palčnega zaslona na dotik. 
Nudi dve reži za kartici SD in je že opremljen 
z zemljevidi. Nadalje je opremljen z vsemi 
standardnimi funkcijami vrhunskega radijskega 
sprejemnika pa tudi s sistemom SmartLink.

Držalo za tablico vam omogoča varno namestitev naprave na zadnje 
naslonjalo za roke ali na prednji vzglavnik. Vgrajeni telefonski 
modul s hitro spletno podporo LTE je na voljo v kombinaciji z 
navigacijskim sistemom Columbus. Vozilo je nadalje lahko opremljeno  
z 230-voltno vtičnico in drugim vhodom USB za potnike na zadnjih 
sedežih. 



UDOBJE
S številnimi dobro premišljenimi podrobnostmi vas bo novi Superb  

razvajal v popolnem udobju in poskrbel za sproščenost med dolgim 

potovanjem ali zabavo na poti.

Večfunkcijski usnjeni volan s kromiranimi elementi daje vašim prstom občutek čistega užitka v vožnji. 
Najbogateje opremljena različica vključuje trikraki multifunkcijski športni volan in upravljanje radijskega 
sprejemnika, telefona in samodejnega menjalnika DSG (Direct Shift Gearbox).

Vozila s sistemom KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) so na 
volanskem drogu opremljena s tipko 
Start-Stop, ki omogoča zagon in izklop 
motorja brez ključa.

3-področna klimatska naprava Climatronic 
vam omogoča nastavljanje različnih 
temperatur za voznika, sopotnika in 
potnike na zadnjih sedežih. Prav tako 
je opremljena s senzorjem vlage, ki 
preprečuje rosenje vetrobranskega 
stekla.
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Električno nastavljiv voznikov sedež z vgrajenim 
spominom omogoča shranjevanje do treh različnih 
položajev sedeža in zunanjih vzvratnih ogledal.

Vstopni svetilki, namenjeni osvetlitvi predela okrog vrat, sta nameščeni 
na zunanjih ogledalih in spodnjem delu sprednjih in zadnjih vrat .  
Z njuno pomočjo se lahko npr. v temi izognete lužam.

Zunanji vzvratni ogledali se samodejno 
poklopita, ko zaklenete vozilo, kar vam bo 
prišlo zelo prav, ko boste parkirali v ozki 
mestni ulici. Ogledali sta opremljeni z 
avtomatsko zatemnitvijo in spominsko 
funkcijo.



VARNOST
VARNOST POMENI BREZSKRBNOST.



VARNOST
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ASISTENČNI 
SISTEMI
Novi Superb vam ponuja številne asistenčne sisteme,  

ki omogočajo visoko raven udobja in varnosti v 

nepredvidenih situacijah.

Drugi asistenčni sistem, ki deluje s pomočjo 
ve č f unkc i j ske k amer e v no t r an jem 
vzvratnem ogledalu, vključuje sistem 
pomoči pri vodenju vozila znotraj voznega 
pasu (Lane Assist).

Uživajte v enostavnejšem parkiranju s 
pomočjo kamere za v z vratno vožnjo, 
nameščene v ročaju pr tljažnih vrat. Ta 
nadzoruje prostor za vozilom in na podlagi 
dimenzij vozila prikaže vozne linije.

Sedaj lahko uporabljate nezasenčene žaromete, ne da bi s tem motili voznike 
nasproti vozečih vozil.  Asistenčni sistem Smart Light Assist ne le preklaplja 
med zasenčenimi in nezasenčenimi žarometi, temveč slednje tudi zatemni, 
kar mu omogoča večfunkcijska kamera v notranjem vzvratnem ogledalu.

Voznikov alarm (Driver Alert) 
ovrednoti podatke senzorjev 
servokrmiljenja in tako zazna 
voznikovo utrujenost. Na 
zaslonu Maxi DOT se takoj 
pojavi priporočilo o počitku.

Olajšajte si zapleteno 
parkiranje vozila v ozke 
par k i r ne pros tore s 
s i s t e m o m  p a r k i r n e 
asistence. Ta samodejno 
izbere ustrezno parkirno 
mesto med vzdolžno ali 
prečno park iranimi 
vozili. Za vzporedno 
parkiranje potrebuje 
prostor, le 60 cm 
daljši od vozila.
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Travel Assist povezuje funkcije večfunkcijske kamere in navigacijskega sistema (Amundsen 
ali Columbus) za razpoznavanje in prikaz določenih prometnih znakov na zaslonu Maxi DOT in 
zaslonu za navigacijo.

Aktivni tempomat poleg svoje osnovne funkcije vzdržuje tudi varnostno razdaljo do vozila 
pred vami. Deluje s pomočjo radarske naprave v sprednjem odbijaču. Sistem Front Assist 
nadzoruje razdaljo do spredaj vozečega vozila in samodejno sproži upočasnjevanje in 
zaviranje. Sistem Crew Protect Assist opozori voznika na morebitno nevarnost trka ali, če je 
trk neizbežen, z zaviranjem zmanjša njegove posledice. Asistenčni sistem v sili (Emergency 
Assist), ki deluje, ko sta aktivirana aktivni tempomat in sistem pomoči pri vodenju vozila 
znotraj voznega pasu zmanjšuje nevarnost nezgode, če se voznikovo zdravstveno stanje 
nenadno poslabša.

Sistem pomoči v prometnih zastojih (Traffic Jam Assist) olajšuje vožnjo modelov s samodejnim 
menjalnikom DSG v prometnih zastojih. S krmiljenjem motorja, zavor in krmiljenja posnema 
speljevanje, zaviranje in zavijanje okoliških vozil (pri hitrostih do 60 km/h).

Sistem razpoznavanja mrtvih kotov (Blind Spot Detect) deluje s pomočjo 
radarskih senzorjev v zadnjem odbijaču in nadzoruje očem skrita območja 
ob vozilu ali za njim. Sistem upošteva hitrost in oddaljenost vozil v okolici in 
z optičnimi ali zvočnimi signali po potrebi ustrezno opozori voznika.

Nadzor dogajanja za vozilom (Rear Traffic Alert) s pomočjo 
istih radarskih senzorjev omogoča varno vzvratno vožnjo 
s parkirnega prostora ob slabi vidljivosti Pri tem lahko 
samodejno aktivira tudi zavore, če zazna nevarnost.



VARNOSTNE 
BLAZINE
Na novega Superba se lahko vedno zanesete, saj ničesar ne prepuščamo 

naključju. V morebitnih nevarnih situacijah, kjer voznik ne more vplivati na 

izid, vzamejo stvari v roke sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti. Na primer 

varnostne blazine. Novi Superb ima lahko devet varnostnih blazin.

Medtem ko je voznikova varnostna blazina nameščena v sredico volana, je 
varnostna blazina pred sopotnikom vgrajena v armaturno ploščo. Slednjo je po 
potrebi mogoče deaktivirati, če na  sopotnikov sedež namestite otroški sedež.

Varnostna blazina za zaščito kolen, ki je nameščena 
pod volanskim drogom, zaščiti voznikova kolena in 
goleni.
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Ob aktiviranju stranske varnostne blazine za zaščito 
glave oblikujejo steno, ki varuje potnike spredaj in zadaj 
pred poškodbami glave.

Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj 
varujejo medenico in prsni koš voznika ter 
drugih potnikov v primeru bočnega trka.





LEPOTICA IN ZVER.
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ZMOGLJI
VOSTI



Vrhunec naše ponudbe predstavlja 2-litrska bencinska različica, ki razvije osupljivih 206 kW moči in poganja vsa štiri 
kolesa.  Na voljo je tudi bencinski motor s 110 kW moči s tehnologijo ACT (Active Cylinder Management Technology), 
ki izklopi delovanje dveh valjev, ko to ni potrebno, in s tem znatno zmanjša porabo goriva. Najmočnejši dizelski motor 
razvije 140 kW moči za resnično zmogljivo delovanje. V kombinaciji z ročnim menjalnikom in pogonom spredaj porabi 
zgolj 4,1 l na 100 kilometrov.

MOTORJI IN 
MENJALNIKI
Če vas je izzvala že zunanjost ŠKODA Superba, vam bo pogled pod motorni 

pokrov dvignil utrip srca. Nova generacija motorjev ponuja odlično vozno udobje 

brez kompromisov pri zmogljivostih in odnosu do okolja. V bogati paleti motorjev 

boste zagotovo našli svojim željam ustreznega.

Glede na motorno različico je vozilo lahko opremljeno 
s 6- ali 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom DSG 
(Direct Shif t Gearbox). Različica s 6-stopenjskim 
samodejnim menjalnikom DSG in št ir ikolesnim 
pogonom je odlična izbira.



47

Uživajte v visokih hitrostih vozila ob popolnem udobju in varnosti. Sistem dinamičnega uravnavanja 
podvozja (DCC) stalno ocenjuje in se odziva na različne vozne situacije (zaviranje, pospeševanje, zavijanje) 
ter ustrezno prilagaja vzmetenje in krmiljenje. Kot del menija informacijskega sistema omogoča vašim 
zahtevam ustrezno izbiro ene od štirih nastavitev načina vožnje: običajno, udobno, varčno ali športno.





LAURIN &
KLEMENT
LAURIN &
KLEMENT

SINONIM ZA STIL.
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Prek večfunkcijskega 3-krakega usnjenega volana s kromiranimi elementi lahko upravljate 
radijski sprejemnik in telefon. Tudi prestavna ročica nosi logotip Laurin & Klement. 
Standardna oprema vključuje še navigacijski sistem Columbus, sistem ozvočenja Canton, 
ambientalno osvetlitev notranjosti, sistem DCC in še mnogo več.

LAURIN & 
KLEMENT
Različica Laurin & Klement predstavlja popolno kombinacijo udobja visokega razreda 

in visoke tehnologije. Je sinonim za lepoto, izvirnost, varnost in najvišjo raven udobja.  

Na voljo je dinamično uravnavanje podvozja, ki skrbi za udobno vožnjo s tem, da prilagaja  

vzmetenje vozila stanju vozišča, obenem pa tudi slogu vožnje.

Ekskluzivna notranjost je oblečena v elegantno usnje v rjavi (Native Brown) ali bež (Stone 
Beige) barvi. Sprednja sedeža sta električno nastavljiva, voznikov sedež pa je opremljen 
tudi s spominsko funkcijo.
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Originalni logotip Laurin & Klement na bokih vozila ohranja spomin  
na ustanovitelja naše družbe, ustanovljene v kraju Mladá Boleslav  
pred več kot sto leti.

Okrasne letvice pragov so nameščene tako spredaj kot zadaj. 
Spredaj so opremljene z originalnim podpisom Laurin & Klement.  

Privlačnost različice Laurin & Klement lahko podkrepite 
z 19-palčnimi antracitnimi aluminijastimi platišči 
Phoenix.

V naslonjala usnjenih sedežev vtisnjeni logotipi Laurin & 
Klement dodajo še en pečat ekskluzivnosti.



OSEBNA
NOTA

OBL IK UJ T E SI  P OV SEM S VOJEG A 
SUPERBA.
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ACTIVERAZLIČICA OPREME

Serijska oprema različice Active vključuje 
zunanji ogledali  in kljuke vrat v barvi vozila, 
zatemnjena stekla, zadnje LED luči, daljinsko 
centralno zaklepanje, električni pomik stekel 
spredaj in zadaj, klimatsko napravo, predal 
Jumbo Box v prilagodljivem naslonu za 
komolce, potovalni računalnik z "MAXI DOT" 
zaslonom, usnjen 3-kraki volan, 9 varnostnih 
blazin in še več.

Notranjost Active črna, kovinsko sivi okrasni 
elementi, blago.

Notranjost Active črna, kovinsko sivi okrasni elementi, blago.
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AMBITIONRAZLIČICA OPREME

Serijska oprema Ambition vključuje (dodatno 
k opremi Active) avtomatsko 2-področno 
klimatsko napravo, barvni "MAXI DOT" zaslon, 
ogrevana prednja sedeža, parkirne senzorje 
spredaj in zadaj z grafičnim prikazom, pomoč 
pri speljevanju v klanec, senzor za mrtvi kot, 
tempomat z omejevalnikom hitrosti, usnjen 
3-kraki večfunkcijski volan in še veliko več.

Notranjost Ambition črna, svetli okrasni elementi 
.

Notranjost Ambition siva, svetli okrasni elementi 
.

Notranjost Ambition črna, svetli okrasni elementi.



Serijska oprema Style vključuje (dodatno 
k opremi Ambition) aktivni tempomat, 
avtomatsko 3-področno klimatsko napravo, 
biksenonska žarometa z dnevnimi LED lučmi, 
električno odpiranje in zapiranje prtljažnih 
vrat, električno nastavljiva prednja sedeža, 
KESSY (sistem za zagon motorja, odklepanje 
in zaklepanje vozila brez uporabe ključa), 
virtualno pedalo, LED ambientalno osvetlitev 
in še veliko več.

Notranjost bež Style, temni okrasni elementi. Notranjost bež usnje Style, temni okrasni elementi.

Notranjost črno usnje Style, temni okrasni elementi.

STYLERAZLIČICA OPREME

Notranjost črno usnje Style, temni okrasni elementi.

Notranjost črno usnje Alcantara Style, temni okrasni 
elementi.
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Serijska oprema Laurin & Klement vključuje 
(dodatno k opremi Style) okrasne elemente 
Piano Black, dinamično uravnavanje podvozja 
(DCC), kamero za pomoč pri vzvratni vožnji, 
"Lane Assist" - pomoč pri ohranjanju smeri na 
voznem pasu, navigacijski sistem Columbus, 
ogrevane prednje in zadnje sedeže, usnjeno 
oblazinjenje z ventilacijo v prednjih sedežih, 
zvočni sistem Canton z 12 zvočniki (610 W) in 
še mnogo več.

Notranjost rjavo usnje L&K Native Brown, okrasni  
elementi Piano Black.

Notranjost perforirano rjavo usnje L&K Native Brown, 
okrasni elementi Piano Black.

Notranjost črna, svetli okrasni elementi.

LAURIN & KLEMENTRAZLIČICA OPREME

Notranjost perforirano bež usnje L&K Stone Beige, 
okrasni elementi Piano Black.

Notranjost bež usnje L&K Stone Beige, okrasni elementi 
Piano Black.



Ambition črna

A
ct

iv
e 

čr
n

a

Ambition siva

St
yl

e 
čr

n
a

OBLAZINJENJE

St
yl

e 
b

e
ž

Črno usnje alcantara – Ambition*, Style*



R
ja

vo
 (N

at
iv

e 
B

ro
w

n)
 u

sn
je

 L
&

K
B

e
ž 

u
sn

je
 A

lc
an

ta
ra

 –
 S

ty
le

*

P
e

rf
o

ri
ra

n
o 

b
e

ž 
(S

to
n

e 
B

e
ig

e)
 u

sn
je

 –
 L

&
K

*,
 S

ty
le

*
P

e
rf

o
ri

ra
n

o 
rj

av
o 

(N
at

iv
e 

B
ro

w
n)

 u
sn

je
 –

 L
&

K
*

Bež usnje – Ambition*, Style*

* 
D

o
d

at
n

a 
o

p
re

m
a.

Črno usnje – Ambition*, Style*

P
e

rf
o

ri
ra

n
o 

čr
n

o 
u

sn
je

 –
 A

m
b

it
io

n
*,

 S
ty

le
*

Črno usnje alcantara – Ambition*, Style*



olivno zelena, kovinska

magnetno rjava, kovinskamesečno bela, kovinska

magično črna, biserna kapučino bež, kovinska

lava modra, kovinska

BARVE



Rosso Brunello metallic

pacifiško modra, univerzalna

brilijantno srebrna, kovinska

laser bela, univerzalna

business siva, kovinska

candy bela, univerzalna bikoborsko rdeča, univerzalna

grafitno siva, kovinska vinsko rdeča, kovinska



Aluminijasta platišča Sirius 19" Aluminijasta platišča Phoenix 19" Aluminijasta platišča Phoenix 19" antracit *L&K

PLATIŠČA

Aluminijasta platišča Zenith 18" Aluminijasta platišča Helios 17" Aluminijasta platišča Stratos 17"
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Aluminijasta platišča Zeus 17"

Aluminijasta platišča Modus 18"

Aluminijasta platišča Orion 16"

Aluminijasta platišča Pegasus 18"

Jeklena platišča Hermes 16"

Aluminijasta platišča Pegasus 18" antracit * L&K



DODATKI
Vaš novi Superb si bo z vami delil življenjski stil in ga še podpiral. Zahvaljujoč 

premišljeno zasnovani Originalni dopolnilni opremi ŠKODA, lahko svoje vozilo 

nadgradite povsem v skladu s svojimi željami.

Strešni kovček, katerega prostornina zadošča za pet parov smuči ali štiri deske, je na voljo v črni, beli ali srebrni barvi.
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Preproge z dvignjenim robom iz gume 
varujejo notranjost vozila v slabem 
vremenu, medtem ko visokokakovostne 
tekstilne preproge z logotipom Superb 
dajo not ranjos t i  pr id ih udobja in 

domačnosti.

Držalo za tablico, ki ga je mogoče namestiti na sprednje 
sedeže, bo še posebej razveselilo potnike na zadnjih 
sedežih. Namesti se lahko le v kombinaciji z adapterjem.

Gumirano prekrivalo zadnjega dela osrednje konzole varuje tkanino pred 
umazanijo in poškodbami. 



Prtljažne mreže so zelo uporaben dodatek, ki zanesljivo preprečuje neželeno 
premikanje prtljage in drugih predmetov po prtljažnem prostoru.
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Z okrasnimi pokrovčki ventilov 
pnev mat ik bo s t i l  voz i la 
poudar jen do najmanjš ih 
podrobnosti.

Če pogosto prevažate predmete, ki utegnejo umazati prtljažni prostor, vam  
bo prav prišlo plastično korito z dvignjenimi robovi, ki ga je mogoče z lahkoto 
odstraniti in oprati.

Pregradne mreže prtljažni prostor ogradijo od ostale notranjosti 
vozila in ga razdelijo na dva dela. 

Ne glede na to, kaj prevažate v prtljažniku, bo oblazinjenje s pomočjo 
gumirane prevleke ostalo čisto.
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1

SERVIS ŠKODA

Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj je najbolje, da svoje vozilo zaupate 
pooblaščenemu servisnemu partnerju za vozila ŠKODA.

Zagotavljamo najboljšo kakovost.
Za strokovno vzdrževanje vašega vozila je potrebna najsodobnejša tehnologija. 
Vsi pooblaščeni servisni partnerji za vozila ŠKODA imajo na voljo specialno 
orodje in vrhunske diagnostične sisteme. Samo tako lahko ob upoštevanju 
tehničnih postopkov, ki jih predpisuje proizvajalec, zagotavljajo brezhibno 
delovanje in zanesljivost vašega vozila.

Naši sodelavci se izpopolnjujejo po programih proizvajalca.
Ker imajo nova vozila vse več zahtevne tehnologije, je tudi nivo znanja, ki 
ga morajo imeti zaposleni na pooblaščenem servisu, ustrezno višji. Prav 
zato se redno izpopolnjujejo po programih, ki jih predpisuje proizvajalec, 
tako da so stalno seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki so pomembne 
za njihovo delo.

Filozofija družbe ŠKODA: pošten in transparenten odnos do strank.
Že pri pripravi delovnega naloga je strokovno in prijazno svetovanje stranki 
enako pomembno kot skrbnost in natančnost, s katero opravimo servisna 
dela. Interno stalno preverjamo kakovost opravljenih storitev. 

Obsežna ponudba servisnih storitev:
›  Servisni pregledi  

Da bi zagotovili dolgoročno brezhibno delovanje svojega vozila in 
ohranili veljavnost jamstev, morate pri pooblaščenem servisnem 
partnerju za vozila ŠKODA opravljati redne servisne preglede. 

›  Karoserijska in ličarska dela 
Poškodbe na karoseriji in barvni prevleki, ki so nastale pri prometni 
nesreči, bodo pri Vašem pooblaščenem servisnem partnerju za 
vozila ŠKODA z uporabo Originalnih rezervnih delov odpravili na 
strokoven način v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih je posredoval 
proizvajalec. To ni pomembno le zaradi vaše varnosti, temveč je 
bistvenega pomena tudi za brezhibno delovanje in ohranjanje 
vrednosti vašega vozila.

›  Nadomestno vozilo 
Pri izbranem pooblaščenem servisnem partnerju za vozila ŠKODA 
se lahko za čas popravila ali vzdrževanja dogovorite za uporabo 
nadomestnega vozila.

›  Prevzem in predaja vozila pri stranki 
Če svojega vozila ne morete sami pripeljati na servis, se s 
pooblaščenim servisnim partnerjem za vozila ŠKODA dogovorite, 
da bodo vozilo prevzeli na domu in vam ga po opravljenem delu 
tudi pripeljali nazaj. Naštete možnosti so le del široke ponudbe 
servisnih storitev za vozila ŠKODA, ki pa se po posameznih 
državah razlikujejo. Za podrobne informacije o obsegu in pogojih 
servisnih storitev se obrnite na izbranega pooblaščenega 
servisnega partnerja za vozila ŠKODA.

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA ŠKODA

Ponudba Originalne dopolnilne opreme ŠKODA obsega varne otroške sedeže, 
strešne nosilce, aluminijasta platišča, svetlobne zastore in še veliko drugega. Za 
podrobnejše informacije o celotni izbiri Originalne dopolnilne opreme ŠKODA se 
obrnite na pooblaščenega partnerja za vozila ŠKODA.

ORIGINALNI DELI ŠKODA
Varnost
Originalni deli ŠKODA so identični delom, ki jih uporabljajo pri serijski proizvodnji 
vozil. Uporaba vrhunskih materialov in tehnologij zagotavlja varno in brezskrbno 
vožnjo.

Redna oskrba z deli
ŠKODA Auto vključuje obsežno ponudbo avtomobilskih delov in opreme, ki 
se uporabljajo pri serijski izdelavi vozil. Oskrba z originalnimi deli ŠKODA je 
zagotovljena tudi po zaključku serijske proizvodnje nekega modela.

Dolga življenjska doba
Vrhunski materiali in najsodobnejša tehnologija pri proizvodnji Originalnih delov 
ŠKODA so zagotovilo za maksimalno zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.

Ohranjanje okolja
Ponudba Originalnih rezervnih delov ŠKODA prav tako vključuje rezervne dele, ki 
imajo manjši vpliv na onesnaževanje okolja glede izpustov CO2, odvečne toplote 
in onesnaževanja vode.

SPLETNA STRAN
S pomočjo natančnih opisov in fotografij vseh naših modelov se boste na spletni 
strani www.skoda.si lažje odločili za vozilo, ki vam najbolj ustreza.

ŠKODINE FINANČNE STORITVE
Nakup vozila ŠKODA je preprostejši, kot si predstavljate. Za vas smo pripravili 
različne možnosti financiranja v obliki kredita ali leasinga, nudimo pa tudi 
avtomobilska zavarovanja. Pri tem ni pomembno, ali boste svojo Škodo uporabljali 
v privatne ali v službene namene: v obeh primerih vam lahko ponudimo finančni 
načrt po meri. Finančni partner avtomobilske znamke ŠKODA v Sloveniji je 
skupina Porsche Finance Group Slovenia. Naj vam pooblaščeni Škodin partner 
predstavi neobvezujoče možnosti financiranja in zavarovanja na enem mestu. 
Pripravil vam bo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

STORITEV ŠKODA VOZNI PARK
Storitve trgovanja med podjetji B2B fleet oz. ŠKODA vozni park so namenjene 
strankam z različnimi potrebami. Našo ugodno ponudbo predstavljajo avtomobili 
ŠKODA, ki jih odlikujejo neprekosljiva prostornost, dolgotrajna kakovost, varnost 
ter minimalni celotni stroški lastništva. Več informacij o naših izdelkih in storitvah 
najdete na spletni strani www.skodavoznipark.si

Splošne informacije
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1.4 TSI/92 kW 1.4 TSI/110 kW 1.4 TSI/110 kW ACT
1.4 TSI/110 kW 

4x4 ACT
1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/162 kW

2.0 TSI/206 kW 
4x4

1.6 TDI/88 kW 1.6 TDI/88 kW 4x4 2.0 TDI/110 kW*
2.0 TDI/110 kW 

4x4*
2.0 TDI/140 kW*

2.0 TDI/140 kW 
4x4*

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom 
in z visokotlačnim 
sistemom
neposrednega 
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
preko skupnega voda

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

MOTOR

Število valjev/prostornina (cm3) 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.798 4/1.984 4/1.984 4/1.598 4/1.598 4/1.968 4/1.968 4/1.968 4/1.968
Največja moč/št. obratov (kW/min–1) 92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 

(132/5,100–6,200)
162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Največji navor/št. obratov (Nm/min–1)
200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500

320/1,450–3,900 
(250/1,250–5,000) 350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6 EU6* EU6* EU6*

Gorivo
Neosvinčeni 
bencin,
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ vsaj 95 (95/91**)

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 208 220 220 215 232 245 250 206 209 220 (217) 215 237 (235) 230

Pospešek 0–100 km/h (s) 9,9 8,6 (8,8) 8,6 (8,8) 9,0 8,0 (8,1) 7,0 5,8 10,9 (11,0) 11,0 8,8 (9,0) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja: ***/**** 7,1/7,1–7,2 7,8/7,8–7,9 (7,5/7,6) 6,2/6,2–6,3 (6,2/6,3–6,4) 6,8/6,9–7,0 –/7,7 (–/7,3) –/8,0–8,1 –/8,9 4,8/4,9 (4,6/4,7) 4,5 4,9/5,0 (5,3/5,4–5,5) 5,7/5,7–5,8 –/5,1–5,2 (–/5,5–5,6) –/6,2–6,3

– zunaj mesta: ***/**** 4,6/4,7 4,8/4,9–5,0 (4,7/4,8–4,9) 4,4/4,5–4,6 (4,4/4,5–4,6) 5,1/5,2–5,3 –/5,1 (–/5,1) –/5,5 –/6,1 3,7/3,8–3,9 (3,9/4,0–4,1)  3,5
3,8/3,9–4,0  
(3,9/4,0–4,1) 4,1/4,2–4,3 –/3,8–3,9 (–/4,2–4,3) –/4,6–4,7

– kombinirana: ***/**** 5,5/5,6–5,7 5,9/6,0–6,1 (5,7/5,8–5,9) 5,1/5,2 (5,1/5,2–5,3) 5,7/5,8–5,9 –/6,0–6,1 (–/5,9) –/6,4–6,5 –/7,1 4,1/4,2–4,3 (4,1/4,2–4,3) 3,9

4,2/4,3–4,4  

(4,4/4,5–4,6) 4,7/4,8 –/4,3–4,4 (–/4,6–4,7) –/5,2–5,3
Izpust CO2 (g/km): ***/****

128/130
137/139–140 
132/135–36

117/119–21 
118/121–122 133/135–137 –/137–138 (–/134–135) –/146–147 –/159–160 107/110–111 (108/111–113) 101

111/113–114  
(113/116–118) 122/124–125 –/113–114 (–/122–123) –/137–138

Obračalni krog (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji  
kolesi

Pogon na sprednji  
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji  
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Sklopka Hidravlična
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Dvojna koaksialna 
sklopka,
elektrohidravlična

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna  
sklopka (dvojna 
koaksialna sklopka, 
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna  
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,
elektrohidravlična

Menjalnik 6-stopenjski ročni

 

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski samodejni 
DSG

6-stopenjski samodejni 
DSG

6-stopenjski ročni 
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni

 

6-stopenjski ročni
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(6-stopenjski samod-
ejni DSG) 

6-stopenjski samodejni 
DSG

MASA
Masa praznega vozila – pri standardnem 
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg) 1.415 1.428 (1.443) 1.435 (1.450) 1.535 1.485 (1.495) 1.525 1.625 1.500 (1.510) 1.530 1.520 (1.570) 1.630 1.555 (1.575) 1.655
Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno 
opremo (kg) 620 628 (632) 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 620 705 650 (636) 705

Skupna masa (kg) 1.960 1.981 (2.000) 1.988 (2.007) 2.137 2.037 (2.045) 2.100 2.230 2.046 (2.055) 2.075 2.065 (2.115) 2.260 2.130 (2.136) 2.285
Priklopna obremenitev - prikolica brez 
zavor (maks. kg) 700 710 710 (720) 750 740 750 750 750 750 750 750 750 750
Priklopna obremenitev - prikolica z zavo-
rami (maks. kg) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000 2.200 1.500 1.500 2.000 2.200 2.000 2.200

Prostornina rezervoarja (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

TEHNIČNI PODATKI – SUPERB

	 *	 	Skladnost	z	emisijskim	standardom	EU6,	ki	jo	zagotavlja	sistem	SCR	(selektivna	katalitična	redukcija),	ki	vbrizgava	AdBlue®	za	zmanjšanje	 

dušikovih	monooksidov	(NOx).	Rezervoar	za	AdBlue®	ima	prostornino	13	l	in	potovalni	razpon	13.000	km.	

 ** Uporaba	goriva	z	manjšim	oktanskim	številom	lahko	zmanjša	moč	motorja.

 *** Vsa	platišča	so	na	voljo	s	pnevmatikami	s	super	nizkim	kotalnim	uporom.

 **** Velja	za	vozilo	s	pnevmatikami	z	nizkim	kotalnim	uporom.

	 *****			Vozilo	se	lahko	opremi	s	kompletom	pnevmatik	215/55	R17	za	vse	letne	čase.	 

Za	več	informacij	pokličite	pooblaščenega	partnerja	za	vozila	ŠKODA.

 (	) Velja	za	samodejni	menjalnik.

	 ACT	–	tehnologija	aktivnega	upravljanja	valjev.

  Večina	motorjev	je	opremljenih	s	sistemom	Start-Stop	in	 

funkcijo	rekuperacije	energije.
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DODATNE SPECIFIKACIJE  

Karoserija  Zunanje dimenzije  

Vrsta 5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka Dolžina/širina (mm) 4.861/1.864

Količnik zračnega 
upora Cw 0,263–0,309 odvisno od različice motorja Višina (mm) 1.468

Podvozje  Medosna razdalja (mm) 2.841

Sprednja os
Vzmetenje McPherson s spodnjima 
trikotnima vodiloma in stabilizatorjem Kolotek spredaj/zadaj (mm)

1,584/1,572; 2,0 
TSI: 1.586/1.574

Zadnja prema
Večvodilna prema z vzdolžnimi in prečnimi 
vodili in torzijskim stabilizatorjem

Odmik do tal (mm) 
– odvisno od različice motorja 149/148

Zavorni sistem
Hidravlični dvokrožni zavorni sistem Dual 
Rate z vakuumskim ojačevalnikom Notranje dimenzije

– sprednje zavore
Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in 
enobatnim plavajočim ležiščem

Bočna razdalja spredaj/zadaj  
(mm) 1.507/1.520

– Zadnje zavore Kolutne zavore
Razpoložljiva višina spredaj/zadaj 
(mm) 991/980

Krmiljenje
Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in 
elektrohidravlično servo podporo

Prostor za shranjevanje prtljage 
(maks. l)

Platišča
6.5J x 16"; 7.0J x 17" odvisno od različice 
motorja

Brez rezervne pnevmatike, s 
spuščenimi naslonjali zadnjih 
sedežev 

Pnevmatike*****
215/60 R16; 215/55 R17 odvisno od 
različice motorja pokončno/dol 625/1.760

1.4 TSI/92 kW 1.4 TSI/110 kW 1.4 TSI/110 kW ACT
1.4 TSI/110 kW 

4x4 ACT
1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/162 kW

2.0 TSI/206 kW 
4x4

1.6 TDI/88 kW 1.6 TDI/88 kW 4x4 2.0 TDI/110 kW*
2.0 TDI/110 kW 

4x4*
2.0 TDI/140 kW*

2.0 TDI/140 kW 
4x4*

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom 
in z visokotlačnim 
sistemom
neposrednega 
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in
z visokotlačnim 
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja 

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
preko skupnega voda

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim
sistemom  
neposrednega
vbrizgavanja  
po skupnem vodu

MOTOR

Število valjev/prostornina (cm3) 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.798 4/1.984 4/1.984 4/1.598 4/1.598 4/1.968 4/1.968 4/1.968 4/1.968
Največja moč/št. obratov (kW/min–1) 92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 

(132/5,100–6,200)
162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Največji navor/št. obratov (Nm/min–1)
200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500

320/1,450–3,900 
(250/1,250–5,000) 350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6 EU6* EU6* EU6*

Gorivo
Neosvinčeni 
bencin,
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ vsaj 95 (95/91**)

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 208 220 220 215 232 245 250 206 209 220 (217) 215 237 (235) 230

Pospešek 0–100 km/h (s) 9,9 8,6 (8,8) 8,6 (8,8) 9,0 8,0 (8,1) 7,0 5,8 10,9 (11,0) 11,0 8,8 (9,0) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja: ***/**** 7,1/7,1–7,2 7,8/7,8–7,9 (7,5/7,6) 6,2/6,2–6,3 (6,2/6,3–6,4) 6,8/6,9–7,0 –/7,7 (–/7,3) –/8,0–8,1 –/8,9 4,8/4,9 (4,6/4,7) 4,5 4,9/5,0 (5,3/5,4–5,5) 5,7/5,7–5,8 –/5,1–5,2 (–/5,5–5,6) –/6,2–6,3

– zunaj mesta: ***/**** 4,6/4,7 4,8/4,9–5,0 (4,7/4,8–4,9) 4,4/4,5–4,6 (4,4/4,5–4,6) 5,1/5,2–5,3 –/5,1 (–/5,1) –/5,5 –/6,1 3,7/3,8–3,9 (3,9/4,0–4,1)  3,5
3,8/3,9–4,0  
(3,9/4,0–4,1) 4,1/4,2–4,3 –/3,8–3,9 (–/4,2–4,3) –/4,6–4,7

– kombinirana: ***/**** 5,5/5,6–5,7 5,9/6,0–6,1 (5,7/5,8–5,9) 5,1/5,2 (5,1/5,2–5,3) 5,7/5,8–5,9 –/6,0–6,1 (–/5,9) –/6,4–6,5 –/7,1 4,1/4,2–4,3 (4,1/4,2–4,3) 3,9

4,2/4,3–4,4  

(4,4/4,5–4,6) 4,7/4,8 –/4,3–4,4 (–/4,6–4,7) –/5,2–5,3
Izpust CO2 (g/km): ***/****

128/130
137/139–140 
132/135–36

117/119–21 
118/121–122 133/135–137 –/137–138 (–/134–135) –/146–147 –/159–160 107/110–111 (108/111–113) 101

111/113–114  
(113/116–118) 122/124–125 –/113–114 (–/122–123) –/137–138

Obračalni krog (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji  
kolesi

Pogon na sprednji  
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji  
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Sklopka Hidravlična
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Dvojna koaksialna 
sklopka,
elektrohidravlična

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna  
sklopka (dvojna 
koaksialna sklopka, 
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna  
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,
elektrohidravlična

Menjalnik 6-stopenjski ročni

 

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski samodejni 
DSG

6-stopenjski samodejni 
DSG

6-stopenjski ročni 
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni

 

6-stopenjski ročni
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(6-stopenjski samod-
ejni DSG) 

6-stopenjski samodejni 
DSG

MASA
Masa praznega vozila – pri standardnem 
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg) 1.415 1.428 (1.443) 1.435 (1.450) 1.535 1.485 (1.495) 1.525 1.625 1.500 (1.510) 1.530 1.520 (1.570) 1.630 1.555 (1.575) 1.655
Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno 
opremo (kg) 620 628 (632) 628 (632) 677 627 (625) 650 680 621 (620) 620 620 705 650 (636) 705

Skupna masa (kg) 1.960 1.981 (2.000) 1.988 (2.007) 2.137 2.037 (2.045) 2.100 2.230 2.046 (2.055) 2.075 2.065 (2.115) 2.260 2.130 (2.136) 2.285
Priklopna obremenitev - prikolica brez 
zavor (maks. kg) 700 710 710 (720) 750 740 750 750 750 750 750 750 750 750
Priklopna obremenitev - prikolica z zavo-
rami (maks. kg) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000 2.200 1.500 1.500 2.000 2.200 2.000 2.200

Prostornina rezervoarja (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

1,1232,841897
4,861

12.2° (ML3)14
°(ML2)

98
0

99
1

625 l
1,126

1,
0

10

1,
50

7

1,
52

0

1,584

1,
4

6
8

2,031

1,572
1,864
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1.4 TSI/92 kW 1.4 TSI/110 kW 1,4 TSI/110 kW ACT

1.4 TSI/110 kW 
4x4 ACT

1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/162 kW
2.0 TSI/206 kW 

4x4
1.6 TDI/88 kW 1.6 TDI/88 kW 4x4 2.0 TDI/110 kW*

2.0 TDI/110 kW 
4x4*

2.0 TDI/140 kW*
2.0 TDI/140 kW 

4x4*

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbrizgavanja 

Bencinski motor s
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom  
neposrednega vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

MOTOR

Število valjev/prostornina (cm3) 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.798 4/1.984 4/1.984 4/1.598 4/1.598 4/1.968 4/1.968 4/1.968 4/1.968

Največja moč/št. obratov (kW/min–1) 92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 
(132/5,100–6,200)

162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Največji navor/št. obratov (Nm/min–1) 200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 320/1,450–3,900 
(250/1,250–5,000)

350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6 EU6* EU6* EU6*

Gorivo
Neosvinčeni bencin,
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ vsaj 95 (95/91**)

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 206 218 218 213 230 243 250 204 206 218 (214) 213 235 (233) 228

Pospešek 0–100 km/h (s) 10,0 8,7 (8,9) 8,7 (8,9) 9,1 8,1 (8,2) 7,1 5,8 11,0 (11,1) 11,1 8,9 (9,1) 9,1 8,1 (7,8) 7,7

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja: ***/**** 7,1/7,2 7,8/7,9 (7,5/7,5–7,6) 6,2/6,3–6,4 (6,3/6,4–6,5) 6,9/7,0 –/7,8 (–/7,4) –/8,1 –/9,0 4,9/5,0 (4,6/4,7) 4,5 5,0/5,0–5,1 (5,3/5,4–5,5) 5,7/5,8 –/5,2 (–/5,6) –/6,3

– izven mesta: ***/**** 4,7/4,8 4,9/5,0 (4,8/4,9–5,0) 4,5/4,6–4,7 (4,5/4,6–4,7) 5,2/5,3–5,4 –/5,2–5,3 (–/5,2–5,3) –/5,5–5,6 –/6,2 3,9/4,0–4,1 (3,9/4,1–4,2)  3,6 3,9/4,0 (3,9/4,0–4,1) 4,1/4,3 –/3,9–4,0 (–/4,3) –/4,7

– kombinirana: ***/**** 5,6/5,7 5,9/6,0–6,1 (5,7/5,9) 5,1/5,2–5,3 (5,1/5,2–5,3) 5,8/5,9–6,0 –/6,2 (–/6,0–6,1) –/6,5 –/7,2 4,3/4,4 (4,2/4,3–4,4) 3,9 4,3/4,4 (4,4/4,5–4,6) 4,7/4,8–4,9 –/4,4 (–/4,7) –/5,3

Izpust CO2 (g/km): ***/**** 129/131–132 138/140–141 
133/136–137

118/121–122 
119/122–123

134/137–138 –/140–141  
(–/137–138)

–/147–148 –/163–164 111/114–115  
(109/112–114)

102 112/114–115  
(114/117–119)

123/125–126 –/114–115  
(–/123–124)

–/138–139

Obračalni krog (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednj
kolesi

Pogon na sprednji
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4 Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Sklopka
 

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,
elektrohidravlična)

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enola-
melna sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna
sklopka,
elektrohidravlična

Menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samod-
ejni DSG)

6-stopenjski samod-
ejni DSG

6-stopenjski samod-
ejni DSG

6-stopenjski ročni 
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(7-stopenjski samod-
ejni DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(6-stopenjski samod-
ejni DSG) 

6-stopenjski samod-
ejni DSG

MASA

Masa praznega vozila – pri standardnem 
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg) 1.440 1.453 (1.468) 1.460 (1.475) 1.560 1.510 (1.520) 1.550 1.650 1.525 (1.535) 1.555 1.545 (1.595) 1.655 1.580 (1.600) 1.680

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno 
opremo (kg) 641 646 (662) 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 640 (664) 715 665 715

Skupna masa (kg) 2.006 2.024 (2.055) 2.031 (2.062) 2.170 2.085 (2.095) 2.130 2.290 2.100 2.120 2.110 (2.184) 2.295 2.170 (2.190) 2.320

Priklopna obremenitev - prikolica brez 
zavor (maks. kg) 720 720 (730) 730 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Priklopna obremenitev - prikolica z zavo-
rami (maks. kg) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000 2.200 1.500 1.500 2.000 2.200 2.000 2.200

Prostornina rezervoarja (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

	 *	 	Skladnost	z	emisijskim	standardom	EU6,	ki	jo	zagotavlja	sistem	SCR	(selektivna	katalitična	redukcija),	ki	vbrizgava	AdBlue®	za	zmanjšanje	 

dušikovih	mono	oksidov	(NOx).	Rezervoar	za	AdBlue®	ima	prostornino	13	l	in	potovalni	razpon	13.000	km.	

 ** Uporaba	goriva	z	manjšim	oktanskim	številom	lahko	zmanjša	moč	motorja.

 *** Vsa	platišča	so	na	voljo	s	pnevmatikami	s	super	nizkim	kotalnim	uporom.

 **** Velja	za	vozilo	s	pnevmatikami	z	nizkim	kotalnim	uporom.

	 *****			Vozilo	se	lahko	opremi	s	kompletom	pnevmatik	215/55	R17	za	vse	letne	čase.	 

Za	več	informacij	pokličite	svojega	pooblaščenega	partnerja	ŠKODA.

 (	) Velja	za	samodejni	menjalnik.

	 ACT	–	tehnologija	aktivnega	upravljanja	valjev.

  Večina	motorjev	je	opremljenih	s	sistemom	Start-Stop	in	 

funkcijo	rekuperacije	energije.

TEHNIČNI PODATKI – SUPERB
COMBI
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DODATNE SPECIFIKACIJE  

Karoserija  Zunanje dimenzije  

Vrsta 5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka Dolžina/širina (mm) 4.856/1.864

Količnik zračnega 
upora Cw 0,263–0,309 odvisno od različice motorja Višina (mm) 1.477

Podvozje  Medosna razdalja (mm) 2.841

Sprednja os
Vzmetenje McPherson s spodnjima 
trikotnima vodiloma in stabilizatorjem Kolotek spredaj/zadaj (mm)

1,584/1,572; 2,0 
TSI: 1.586/1.574

Zadnja prema
Večvodilna prema z vzdolžnimi in prečnimi 
vodili in torzijskim stabilizatorjem

Odmik do tal (mm) 
– odvisno od različice motorja 149/148

Zavorni sistem
Hidravlični dvokrožni zavorni sistem Dual 
Rate z vakuumskim ojačevalnikom Notranje dimenzije

– sprednje zavore
Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in 
enobatnim plavajočim ležiščem

Bočna razdalja spredaj/zadaj  
(mm) 1.507/1.520

– Zadnje zavore Kolutne zavore
Razpoložljiva višina spredaj/zadaj 
(mm) 995/1.001

Krmiljenje
Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in 
elektrohidravlično servo podporo

Prostor za shranjevanje prtljage 
(maks. l)

Platišča
6.5J x 16"; 7.0J x 17" odvisno od različice 
motorja

Brez rezervne pnevmatike, s 
spuščenimi naslonjali zadnjih 
sedežev 

Pnevmatike*****
215/60 R16; 215/55 R17 odvisno od 
različice motorja pokončno/dol 660/1.950

1.4 TSI/92 kW 1.4 TSI/110 kW 1,4 TSI/110 kW ACT
1.4 TSI/110 kW 

4x4 ACT
1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/162 kW

2.0 TSI/206 kW 
4x4

1.6 TDI/88 kW 1.6 TDI/88 kW 4x4 2.0 TDI/110 kW*
2.0 TDI/110 kW 

4x4*
2.0 TDI/140 kW*

2.0 TDI/140 kW 
4x4*

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega
vbrizgavanja 

Bencinski motor s
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbrizgavanja 

Bencinski motor s
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbrizgavanja 

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Bencinski motor s 
turbopolnilnikom in z 
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom  
neposrednega vbrizgavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

Turbodizelski motor z  
visokotlačnim sistemom 
neposrednega vbriz-
gavanja  
po skupnem vodu

MOTOR

Število valjev/prostornina (cm3) 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.395 4/1.798 4/1.984 4/1.984 4/1.598 4/1.598 4/1.968 4/1.968 4/1.968 4/1.968

Največja moč/št. obratov (kW/min–1) 92/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 132/4,000–6,200 
(132/5,100–6,200)

162/4,500–6,200 206/5,600–6,500 88/3,600–4,000 88/3,600–4,000 110/3,500–4,000 110/3,500–4,000 140/3,500–4,000 140/3,500–4,000

Največji navor/št. obratov (Nm/min–1) 200/1,400–4,000 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 320/1,450–3,900 
(250/1,250–5,000)

350/1,500–4,400 350/1,700–5,600 250/1,600–3,250 250/1,600–3,250 340/1,750–3,000 340/1,750–3,000 400/1,750–3,250 400/1,750–3,250

Uredba o onesnaževanju zraka EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6* EU6 EU6* EU6* EU6*

Gorivo
Neosvinčeni bencin,
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin, 
ROŠ vsaj 95 (95/91**)

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95

Neosvinčeni bencin,  
ROŠ min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h) 206 218 218 213 230 243 250 204 206 218 (214) 213 235 (233) 228

Pospešek 0–100 km/h (s) 10,0 8,7 (8,9) 8,7 (8,9) 9,1 8,1 (8,2) 7,1 5,8 11,0 (11,1) 11,1 8,9 (9,1) 9,1 8,1 (7,8) 7,7

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)

– mestna vožnja: ***/**** 7,1/7,2 7,8/7,9 (7,5/7,5–7,6) 6,2/6,3–6,4 (6,3/6,4–6,5) 6,9/7,0 –/7,8 (–/7,4) –/8,1 –/9,0 4,9/5,0 (4,6/4,7) 4,5 5,0/5,0–5,1 (5,3/5,4–5,5) 5,7/5,8 –/5,2 (–/5,6) –/6,3

– izven mesta: ***/**** 4,7/4,8 4,9/5,0 (4,8/4,9–5,0) 4,5/4,6–4,7 (4,5/4,6–4,7) 5,2/5,3–5,4 –/5,2–5,3 (–/5,2–5,3) –/5,5–5,6 –/6,2 3,9/4,0–4,1 (3,9/4,1–4,2)  3,6 3,9/4,0 (3,9/4,0–4,1) 4,1/4,3 –/3,9–4,0 (–/4,3) –/4,7

– kombinirana: ***/**** 5,6/5,7 5,9/6,0–6,1 (5,7/5,9) 5,1/5,2–5,3 (5,1/5,2–5,3) 5,8/5,9–6,0 –/6,2 (–/6,0–6,1) –/6,5 –/7,2 4,3/4,4 (4,2/4,3–4,4) 3,9 4,3/4,4 (4,4/4,5–4,6) 4,7/4,8–4,9 –/4,4 (–/4,7) –/5,3

Izpust CO2 (g/km): ***/**** 129/131–132 138/140–141 
133/136–137

118/121–122 
119/122–123

134/137–138 –/140–141  
(–/137–138)

–/147–148 –/163–164 111/114–115  
(109/112–114)

102 112/114–115  
(114/117–119)

123/125–126 –/114–115  
(–/123–124)

–/138–139

Obračalni krog (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

PRENOS MOČI

Vrsta
Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednj
kolesi

Pogon na sprednji
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4 Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Pogon na sprednji 
kolesi 4x4

Sklopka
 

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,
elektrohidravlična)

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enola-
melna sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Dvojna koaksialna 
sklopka,  
elektrohidravlična

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Hidravlična  
enolamelna sklopka

Hidravlična enolamelna 
sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,  
elektrohidravlična)

Dvojna koaksialna
sklopka,
elektrohidravlična

Menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samodejni 
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni  
(7-stopenjski samod-
ejni DSG)

6-stopenjski samod-
ejni DSG

6-stopenjski samod-
ejni DSG

6-stopenjski ročni 
(7-stopenjski samodejni  
DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(7-stopenjski samod-
ejni DSG)

6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni
(6-stopenjski samod-
ejni DSG) 

6-stopenjski samod-
ejni DSG

MASA

Masa praznega vozila – pri standardnem 
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg) 1.440 1.453 (1.468) 1.460 (1.475) 1.560 1.510 (1.520) 1.550 1.650 1.525 (1.535) 1.555 1.545 (1.595) 1.655 1.580 (1.600) 1.680

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno 
opremo (kg) 641 646 (662) 646 (662) 685 650 655 715 650 (640) 640 640 (664) 715 665 715

Skupna masa (kg) 2.006 2.024 (2.055) 2.031 (2.062) 2.170 2.085 (2.095) 2.130 2.290 2.100 2.120 2.110 (2.184) 2.295 2.170 (2.190) 2.320

Priklopna obremenitev - prikolica brez 
zavor (maks. kg) 720 720 (730) 730 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Priklopna obremenitev - prikolica z zavo-
rami (maks. kg) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 2.000 2.200 1.500 1.500 2.000 2.200 2.000 2.200

Prostornina rezervoarja (l) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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POKLIČITE NAS ZA TESTNO VOŽNJO IN DODATNE INFORMACIJE.
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Vaš partner ŠKODA:

www.skoda.si Škoda Slovenija

Nekateri modeli, prikazani v tem katalogu, so opremljeni z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Vsi tehnični podatki ter podrobnosti o obliki, opremi, materialih, jamstvu in videzu so bili veljavni v 
času izdaje kataloga. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu so zgolj informativnega značaja.
Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju se lahko barve lakov ali drugi materiali v tem katalogu razlikujejo od dejanskih. S podrobnejšimi informacijami o serijski in dodatni opremi, aktualnih cenah ter rokih 
in pogojih dobave vas bo z veseljem seznanil pooblaščeni partner za vozila znamke ŠKODA. Ta katalog je tiskan na celulozni papir, ki je bil beljen brez uporabe klora. Papir je mogoče popolnoma reciklirati.

OPOZORILO:

Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, 
emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila 
(WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah 

CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem katalogu zgolj informativne narave, saj so 
izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo 

izmerjene po postopku WLTP.

Več informacij najdete na spletni strani www.skoda.si oz. pri pooblaščenih trgovcih z 
vozili ŠKODA. 


