
superb
TO NeO ŠKODA



Πολυτέλεια δεν σημαίνει λάμψη ή χλιδή. Σημαίνει να αναζητάς και να 
καλλιεργείς αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για σένα. Το νέο ŠKODA 
SUPERB είναι ένα αυτοκίνητο που ασπάζεται την αληθινή έννοια της 
πολυτέλειας, πλήρως αποστασιοποιημένης από τα κλισέ. Με προηγμένη 
σχεδίαση, τεχνολογίες άνεσης και ατέλειωτη πρακτικότητα, είναι ένα αυτοκίνητο 
που σε κατακτά με τον προσγειωμένο και αυθεντικό χαρακτήρα του. 

Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Η κομψότητα συναντά την αρμονία στο νέο SUPERB. O νέος εμπρός 
προφυλακτήρας και η μάσκα σε συνδυασμό με τους προβολείς 
διαμορφώνουν μία δυναμική και αποφασιστική εμφάνιση. Τα φώτα ομίχλης 
αποκτούν και στιλιστικό ρόλο πέρα απο τη λειτουργικότητά τους.

ΤΟΛΜΗΡΟ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΤΟ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Με τη λέξη ŠKODA να 
αναγράφεται εμφατικά 

στο πίσω τμήμα, το 
νέο SUPERB δηλώνει 

περήφανα την καταγωγή 
του. Η σύνθεση των 

στοιχείων πάνω στην 5η 
πόρτα συμπληρώνεται 

από μία χρωμιωμένη 
λωρίδα που συνδυάζεται 

αποκλειστικά με πίσω 
φώτα full LED.
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ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Πέραν της βασικής 
λειτουργίας της, η ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενη ηλιοροφή 
αποτελεί ένα ελκυστικό 
σχεδιαστικό στοιχείο.

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Τέλεια ισορροπημένες αναλογίες χαρίζουν στο 
αυτοκίνητο μία αέρινη γοητεία. Τα φιμέ κρύσταλλα  
SunSet πίσω, αναβαθμίζουν την εξωτερική εμφάνιση 
και αυξάνουν την άνεση των επιβατών.
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ΤΑ ΦΩΤΑ ΔΕΝ 
ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΑΠΛΑ, 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

Η προηγμένη τεχνολογία αποτυπώνεται με ελκυστικό 
τρόπο στη σχεδίαση φώτων του SUPERB. 
Το αυτοκίνητο είναι το πρώτο ŠKODA που διαθέτει 
προβολείς full LED Matrix, οι οποίοι προσφέρουν 
βελτιωμένο φωτισμό του δρόμου και αυξάνουν 
τα επίπεδα ασφάλειας.

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ
Τα πίσω φώτα full LED εφοδιάζονται με ενεργά φλας, τα οποία όχι 
μόνον προειδοποιούν για την πρόθεση του οδηγού να στρίψει, αλλά 
προσδίδουν και μία νότα δυναμισμού στο αυτοκίνητο. Τα πίσω φώτα 
υιοθετούν φωτισμό σχήματος C, τυπικό στοιχείο ταυτότητας ŠKODA, 
αλλά σε πιο μοντέρνα εκδοχή.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
Χρησιμοποιώντας μία κάμερα στο παρμπρίζ, οι προβολείς full LED Matrix του 

SUPERB μπορούν να ανιχνεύουν προπορευόμενα ή αντίθετα ερχόμενα οχήματα. 
Με βάση αυτό, η φωτεινή δέσμη της μεγάλης σκάλας προσαρμόζεται σταδιακά, 

διασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό, χωρίς να τυφλώνει τους άλλους οδηγούς. 
Η άριστη λειτουργικότητα των φώτων ομίχλης υποστηρίζεται από τεχνολογία LED.



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Κάθε στοιχείο της καμπίνας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση του ταξιδιού. Απολαύστε 
την αίσθηση πολυτέλειας με ελκυστικό διάκοσμο, υψηλής ποιότητας επενδύσεις και ραφές 
στο υποβραχιόνιο των θυρών, λεπτομέρειες χρωμίου και απαλό φωτισμό LED που διαχέεται 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
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ΑΠΑΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
Μπορείτε να επιλέξετε το 
αγαπημένο σας χρώμα, ή 

να δώσετε σε κάθε μέρα το 
δικό της τόνο, επιλέγοντας 

μία από τις δέκα 
εκπληκτικές χρωματικές 

προτάσεις. Η επιλογή αυτή 
αντανακλάται επίσης στον 

κρυφό φωτισμό του Virtual 
Cockpit ή της έγχρωμης 

οθόνης Maxi DOT.

Απαλός, πράσινος φωτισμός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
Στο εσωτερικό κάνει 
αισθητή την παρουσία της 
η υψηλή ποιότητα υλικών 
και η ακρίβεια κατασκευής, 
κάτι που αναδεικνύεται 
στις ραφές των 
υποβραχιονίων και στις 
επενδύσεις. Λεπτομέρειες 
χρωμίου υπάρχουν στο 
ταμπλό, στις πόρτες, 
στο τιμόνι και στο λεβιέ 
ταχυτήτων.

Απαλός φωτισμός LED με δέκα χρωματικές επιλογές
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ŠKODA CONNeCT:
ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ  
ΚΟΣΜΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Μπορείτε να βρίσκετε 
την απόσταση, τον τύπο 
του πρατηρίου και τις 
τρέχουσες τιμές καυσίμου. 
Οι πληροφορίες αυτές 
προβάλλονται σε 
πραγματικό χρόνο. 
Ο τύπος καυσίμου του 
οχήματος ανιχνεύεται 
αυτόματα και προβάλλεται 
στην οθόνη.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την 
καλύτερη διαδρομή: 
επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σάς κρατούν 
ενήμερους σε κάθε ταξίδι. 
Επίσης, σας επιτρέπουν 
να αντιδράτε έγκαιρα σε 
διάφορα συμβάντα, όπως 
οδικά έργα, ατυχήματα 
ή ανασχέσεις της 
κυκλοφορίας.

ΚΑΙΡΟΣ
Ενημερωθείτε με 
τα πιο πρόσφατα δελτία 
καιρού για την τρέχουσα 
τοποθεσία, τον προορισμό 
σας ή οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου με αναλυτικές 
προγνώσεις, καθώς 
και πρόγνωση έντονων 
βροχοπτώσεων και άλλες 
προειδοποιήσεις.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να 
κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε άνετα 
το αυτοκίνητό σας μέσω της Εφαρμογής 
ŠKODA Connect App, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, εάν 
ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό 
σας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα με 
το smartphone σας από παντού.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εντοπίστε την ακριβή θέση του 
αυτοκινήτου σας από οπουδήποτε. 
Το ŠKODA Connect δείχνει 
διεύθυνση, ώρα και ημερομηνία 
στάθμευσης, στο κινητό σας.

škODa cONNEct
Περιλαμβάνει δύο είδη υπηρεσιών: Ενώ το Infotainment Online 
προσφέρει πληροφορίες κυκλοφορίας κ.α. σε πραγματικό χρόνο, 
το Care Connect εστιάζει στη βοήθεια και την ασφάλεια, επιτρέποντας 
απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο του οχήματος. Επίσης, παρέχει 
υπηρεσία υποστήριξης σε περιπτώσεις ανάγκης.

smartLINk+
Με το SmartLink+ (Πακέτο ŠKODA Connectivity 
για MirrorLink®, Apple CarPlay & Android Auto) 
το σύστημα infotainment επιτρέπει την ασφαλή 
χρήση του κινητού εν κινήσει. Επιπλέον, όλες οι 
εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι πιστοποιημένες 
ως ασφαλείς για αυτοκίνητα, είναι συμβατές με 
MirrorLink®, Apple CarPlay ή Android Auto. Με 
το SmartLink+ έχετε επίσης δυνατότητα πρόσβασης 
σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες οδήγησης όπως 
κατανάλωση, επιδόσεις ή προγραμματισμένα σέρβις. 
(Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για όρους χρήσης 
και πληροφορίες συμβατότητας για το SmartLink+).

ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η κλήση SOS γίνεται αυτόματα, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σύστημα 
ενεργοποιείται επίσης, πιέζοντας τον κόκκινο διακόπτη 
στην κονσόλα οροφής.

Συνεχής συνδεσιμότητα δεν σημαίνει απλά 
πρόσβαση σε προγράμματα ψυχαγωγίας 
και χρήσιμες πληροφορίες, αλλά αδιάλειπτη 
υποστήριξη εν κινήσει. Το ŠKODA CONNECT σάς 
ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο με απεριόριστες 
δυνατότητες επικοινωνίας.
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ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ 
ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
Το SUPERB διαθέτει πληθώρα κρυφών χώρων, θέσεων 
και βάσεων για να διατηρεί το κομψό εσωτερικό του 
αυτοκινήτου σας τακτοποιημένο, και τα υπάρχοντά σας 
άρτια και ασφαλή.

JUmBO BOX
Η ευρύχωρη θήκη αποθήκευσης Jumbo Box είναι τοποθετημένη στο εμπρός 
υποβραχιόνιο. Εκεί μπορείτε να αποθηκεύετε με ασφάλεια τις ηλεκτρονικές σας 
συσκευές ή να διατηρείτε τα σνακ πάντα φρέσκα, εφόσον ο χώρος ψυχθεί. 
Μία πρακτική διπλή βάση για ποτηροθήκες βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
Ο χώρος αποθήκευσης στο ταμπλό μπροστά 
από τη θέση του συνοδηγού μπορεί να ψυχθεί, 
όταν είναι σε λειτουργία ο κλιματισμός.

ΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Οι θήκες αποθήκευσης που βρίσκονται στο εσωτερικό 
τμήμα της πλάτης των μπροστινών καθισμάτων, είναι 
ιδανικές για κινητά τηλέφωνα ή άλλα μικρά αντικείμενα.

ΒΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ
Υπάρχει μία βάση για μπουκάλι 1,5 λίτρου στις ευρύχωρες 
θήκες των μπροστινών θυρών και αντίστοιχη για μπουκάλι 
0,5 λίτρου στις πίσω πόρτες.
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UNIBaG
Η αποσπώμενη θήκη 

Unibag, που είναι 
σχεδιασμένη για να 

μεταφέρει εξοπλισμό 
σκι ή snowboard, είναι 

τοποθετημένη στο άνοιγμα 
ανάμεσα στον χώρο 

αποσκευών και το σαλόνι.ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ
Οι έξυπνες θήκες για 
ομπρέλες βρίσκονται  
στο εσωτερικό και των δύο 
μπροστινών θυρών. Έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε το νερό 
της βρεγμένης ομπρέλας να 
διοχετεύεται έξω από 
το αυτοκίνητο, διατηρώντας 
στεγνό το εσωτερικό. Στον 
εξοπλισμό περιλαμβάνεται 
μία γνήσια ομπρέλα ŠKODΑ.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Το SUPERB προσφέρει επίσης μία λύση Simply Clever για όσους ρυμουλκούν 
τρέιλερ. O κοτσαδόρος διαθέτει αυτόματα αναδιπλούμενη κεφαλή, η οποία 
ελέγχεται από το μοχλό που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών. Χάρη σε αυτή τη 
λειτουργία δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τον κοτσαδόρο μετά τη χρήση.

Χειρολαβή αναδίπλωσης κοτσαδόρου
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kEssY
Με τη νέα έκδοση του KESSY (Σύστημα Εισόδου, 
Εκκίνησης & Εξόδου χωρίς κλειδί) όλες οι πόρτες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για το κλείδωμα και το 
ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 5η ΠΟΡΤΑ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛ
Η ηλεκτρικά ελεγχόμενη 5η πόρτα ανοίγει 
και κλείνει πιέζοντας ένα διακόπτη 
στο τηλεχειριστήριο, στο κεντρικό πάνελ 
ή απευθείας στην 5η πόρτα. Μπορείτε 
επίσης να προσαρμόζετε την πάνω θέση 
της πόρτας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 
Η πόρτα μπορεί να εφοδιάζεται με ένα 
εικονικό πεντάλ για ανέπαφη πρόσβαση.

ΑΝΕΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Η τεχνολογία έχει νόημα μόνον εάν απλουστεύει την οδηγική 
εμπειρία. "Φορτωμένο" με έξυπνα χαρακτηριστικά και προηγμένα 
συστήματα υποβοήθησης, το SUPERB σκοπεύει να σας μυήσει 
στην απόλυτη άνεση και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας 
στο τιμόνι, είτε προσφέροντάς σας ξεκούραστα μακρινά ταξίδια, 
είτε ψυχαγωγώντας σας εν κινήσει.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (Virtual Cockpit) προσφέρει την τέλεια επισκόπηση. 
Εμφανίζει λειτουργίες του υπολογιστή ταξιδιού σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, 
όπως πλοήγηση για παράδειγμα. Μπορείτε να επιλέξετε από πέντε διαφορετικές διατάξεις 
απεικόνισης, μέσω του διακόπτη View στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών: Classic - 
Κλασική (στη φωτογραφία), Modern - Μοντέρνα, Extended - Εκτεταμένη, Basic - Βασική 
(κατάλληλη για οδήγηση τη νύχτα ή στον αυτοκινητόδρομο) και Sport - Σπορ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ PHONE BOX
Το νέο SUPERB  διατίθεται με μεγαλύτερο phone box που δημιουργεί 

ενισχυμένο σήμα για την συσκευή του κινητού σας, και ταυτόχρονα φορτίζει 
ασύρματα το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε. Ο χώρος αυτός, εκτός από εύκολα 

προσβάσιμος, είναι και κατάλληλος για συσκευές με μεγάλη οθόνη.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΑΖ
Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα 

οδηγού με ενσωματωμένη μνήμη 
μπορεί να αποθηκεύσει τρεις 

διαφορετικές θέσεις καθίσματος. 
Η λειτουργία μασάζ στο κάθισμα του 

οδηγού είναι προαιρετική. Το ανώτερο 
επίπεδο άνεσης συνοδεύεται πάντα 

από αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με 
επένδυση από περφορέ δέρμα.

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ
Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box θα βρείτε μία πρίζα (230 V ή 12 V) και δύο 
θύρες USB, κατάλληλες για φόρτιση κινητού τηλεφώνου. Σε αυτοκίνητα 
εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού Climatronic τριών ζωνών, υπάρχει 
επίσης χειριστήριο κλιματισμού για την περιοχή των πίσω καθισμάτων.

caNtON sOUND sYstEm
Απολαύστε απόλυτη καθαρότητα ήχου, μουσικής ή φωνής, 
με το Canton Sound System. Το σύστημα διαθέτει δώδεκα 

ηχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού ηχείου στο 
ταμπλό και ενός subwoofer στο χώρο αποσκευών. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Το SUPERB θέτει στη διάθεσή σας πληθώρα 
συστημάτων υποβοήθησης που προσφέρουν 
απαράμιλλη άνεση και ασφάλεια σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΗΣ matrIX
Οι προβολείς full LED Matrix περιλαμβάνουν λειτουργία matrix που παράγει φως μέσω ελεγχόμενων τμημάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πλήρη φωτεινή 
δέσμη, χωρίς να γίνεται εκτυφλωτική για τους άλλους οδηγούς. Με τη βοήθεια μιας κάμερας στο παρμπρίζ, η τεχνολογία matrix αντιδρά αυτόματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες 
και απενεργοποιεί ορισμένες φωτεινές πηγές. Άλλα τμήματα ενεργοποιούνται και φωτίζουν το δρόμο. Η λειτουργία matrix χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες από το σύστημα 
πλοήγησης. Χάρη σε αυτήν, η μεγάλη σκάλα φώτων ενεργοποιείται όταν βρίσκεστε εκτός κατοικημένης περιοχής.

PrEDIctIVE crUIsE cONtrOL
Χρησιμοποιώντας μία κάμερα και λεπτομερείς πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης, το PCC μπορεί να προβλέπει τις συνθήκες κυκλοφορίας 
για τα επόμενα 1 - 2 χλμ. Εάν χρειαστεί, το σύστημα μεταβάλλει την προκαθορισμένη ταχύτητα του ταξιδιού και αλλάζει σχέσεις στο κιβώτιο (σε 
οχήματα εφοδιασμένα με DSG). Το PCC αυξάνει την οδηγική άνεση και ασφάλεια, εξοικονομώντας καύσιμο και μειώνοντας τις εκπομπές CO2.
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FrONt assIst 
ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΖΩΝ
Το σύστημα Front Assist 

που χρησιμοποιεί ραντάρ 
στην εμπρός μάσκα, 

είναι σχεδιασμένο 
για να παρακολουθεί 
την απόσταση από το 

προπορευόμενο όχημα, 
συμπεριλαμβανομένης 

της λειτουργίας πέδησης 
έκτακτης ανάγκης. Το 

νέο SUPERB διατίθεται 
με Front Assist 

αναβαθμισμένο, με 
προληπτική προστασία 

πεζών, που προειδοποιεί 
τον οδηγό μέσω ενός 

ηχητικού/οπτικού σήματος 
και με ένα ελαφρύ 

φρενάρισμα. 

Park assIst 
Απαλλαγείτε από το άγχος 
στάθμευσης σε μικρούς 
χώρους με το Park Assist. 
Αυτό επιλέγει το κατάλληλο 
σημείο σε μία σειρά από 
παράλληλα, ή κάθετα 
παρκαρισμένα οχήματα και 
οδηγεί αυτόματα το όχημα 
στην θέση στάθμευσης.

maNOEUVrE assIst
Οι αισθητήρες του Park Assist 
προστατεύουν από τα εμπόδια 
που βρίσκονται στην πορεία 
του οχήματος (με ταχύτητες 
έως 10 km/h). Με βάση την 
απόσταση από το εμπόδιο και 
την ταχύτητα του αυτοκινήτου, 
το σύστημα ενεργοποιεί τα 
φρένα έκτακτης ανάγκης εάν 
ανιχνευτεί ένα εμπόδιο.

sIDE assIst 
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες 

ραντάρ στον πίσω 
προφυλακτήρα, το Side Assist 

μπορεί να ανιχνεύσει άλλα 
οχήματα ή ακόμα και λιγότερο 
ευδιάκριτα αντικείμενα όπως 

ένα ποδήλατο με τον αναβάτη 
του σε απόσταση έως 70 μ. 

και να παρακολουθεί την 
περιοχή πίσω και δίπλα 

από το όχημα. Με βάση την 
απόσταση και την ταχύτητα 

των γύρω αυτοκινήτων, 
αποφασίζει εάν θα πρέπει να 

προειδοποιήσει τον οδηγό.
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EmErGENcY assIst
Το Emergency Assist (διατίθεται αποκλειστικά για οχήματα με DSG), που λειτουργεί όταν το Predictive 
Cruise Control και το Lane Assist είναι ενεργά, μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος σε περίπτωση ξαφνικού 
προβλήματος υγείας του οδηγού, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο και ενεργοποιώντας τα φώτα αλάρμ.

traFFIc Jam assIst
Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη 
για να διευκολύνει την οδήγηση 
οχημάτων εφοδιασμένων 
με DSG, σε συνθήκες 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Με έλεγχο του κινητήρα, των 
φρένων και του συστήματος 
διεύθυνσης, το αυτοκίνητο 
ξεκινά, φρενάρει και στρίβει, 
αντιγράφοντας την κίνηση των 
γύρω οχημάτων (σε ταχύτητες 
έως 60 χλμ./ώρα).

LaNE assIst 
Μπορείτε να εμπιστευθείτε τη 
διατήρηση του αυτοκινήτου 
σας στη σωστή λωρίδα με το 
σύστημα Lane Assist.
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ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΡΟΦΗΣ
Η ενεργοποίησή τους δημιουργεί μία 
κουρτίνα προστασίας για τα κεφάλια των 
εμπρός και πίσω επιβατών.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΓΟΝΑΤΩΝ
Αυτός ο αερόσακος που βρίσκεται κάτω από 
την κολόνα του τιμονιού, προστατεύει 
τα γόνατα και τις κνήμες του οδηγού.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι τέσσερις αερόσακοι προστατεύουν την οσφυϊκή 
χώρα και το θώρακα του οδηγού και των άλλων επιβατών 
σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο τιμόνι, ο αερόσακος 
του συνοδηγού είναι τοποθετημένος στο ταμπλό. Εάν χρειαστεί, 
μπορεί να απενεργοποιηθεί  για την τοποθέτηση ενός παιδικού 
καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το ταξίδι με παιδιά γίνεται ασφαλέστερο χάρη στην ηλεκτρική 
κλειδαριά ασφαλείας που εμποδίζει το άνοιγμα των πίσω παραθύρων 
και θυρών. Ο διακόπτης βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού.

Σε ακραίες περιπτώσεις, όπου ο οδηγός δεν μπορεί να προλάβει 
μία κατάσταση, αναλαμβάνουν δράση τα συστήματα παθητικής 
ασφάλειας του αυτοκινήτου – όπως οι αερόσακοι. Το SUPERB 
μπορεί να εφοδιάζεται με εννέα αερόσακους το μέγιστο.



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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Οι κινητήρες έχουν εξαιρετικές επιδόσεις χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η εντυπωσιακή 
συμπεριφορά του αυτοκινήτου αναβαθμίζεται με 
το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης. Απαιτώντας 
λιγότερη προσπάθεια στο τιμόνι από τον οδηγό, 
η οδηγική εμπειρία γίνεται πολύ πιο δυναμική κυρίως 
στις στροφές.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Απολαύστε τις υψηλές επιδόσεις του αυτοκινήτου σας με μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Το σύστημα δυναμικού ελέγχου πλαισίου, Dynamic 
Chassis Control (DCC) αξιολογεί συνεχώς ποικίλες οδηγικές καταστάσεις (φρενάρισμα, επιτάχυνση, στροφή), προσαρμόζοντας τα 
χαρακτηριστικά της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Μέσω του μενού του συστήματος infotainment, μπορείτε να επιλέξετε ένα 
από τα τρία προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας: Comfort, Normal ή Sport.

DsG
Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα, 
το αυτοκίνητο μπορεί να εφοδιάζεται 
με ένα αυτόματο, 7-τάχυτο κιβώτιο DSG 
(Direct Shift Gearbox). 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Ο διαθέσιμος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων 150 PS διαθέτει τεχνολογία ACT (Ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Κυλίνδρων), η 
οποία απενεργοποιεί 2 κυλίνδρους, όταν αυτοί δεν χρειάζονται, μειώνοντας έτσι, σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου. 
Για τους κινητήρες πετρελαίου υπάρχει η επιλογή μεταξύ του κινητήρα 1,6 λίτρων 120 PS (αποκλειστικά με κιβώτιο DSG) 
και του δυνατότερου κινητήρα 2,0 λίτρων με απόδοση 150 PS. Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων, η γκάμα πετρελαιοκινητήρων μας χρησιμοποιεί επιλεκτική καταλυτική 
αναγωγή - Selective Catalytic Reduction. Το σύστημα αυτό ψεκάζει AdBlue® για μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx).



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει χρωμιωμένη μάσκα, ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες με αυτόματη σκίαση και φώτα επιβίβασης (Boarding Spots), Light 
Assist, διακοσμητικά μαρσπιέ εμπρός θυρών, τσέπες στις πλάτες των καθισμάτων, δύο θήκες για ομπρέλες 
(συμπεριλαμβανομένης μιας ομπρέλας ŠKODA), διζωνικό έλεγχο κλιματισμού Climatronic, φωτισμό 
περιοχής ποδιών μπροστά και εσωτερικών λαβών θυρών, και άλλα.

AmbiTiON
amBItION BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Light Brushed ένθετο διακοσμητικό
Υφασμάτινη επένδυση

amBItION BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Dark Brushed ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη

amBItION BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Light Brushed ένθετο διακοσμητικό
Υφασμάτινη επένδυση

amBItION BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Dark Brushed ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από δέρμα/δερματίνη, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα
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Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει προβολείς full LED Matrix
με λειτουργία στροφής, διακοσμητικά μαρσπιέ εμπρός και πίσω θυρών, φωτισμό 
περιοχής ποδιών μπροστά και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 
με λειτουργία μνήμης, Manoeuvre Assist, Park Distance Control, και άλλα.

sTyle

stYLE BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Argenzo zebrano ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη

stYLE BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Argenzo zebrano ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από δέρμα/δερματίνη, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

stYLE BLack ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Argenzo zebrano ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη

stYLE BEIGE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Beige Brushed ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από δέρμα/δερματίνη, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα
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Ambition/Style/L&K Black
(περφορέ δέρμα/δερματίνη),
αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

Ambition Style Black
Alcantara®/δέρμα/δερματίνηAmbition Black (ύφασμα)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Style/L&K Beige 
(περφορέ δέρμα/δερματίνη),
αεριζόμενα εμπρός καθίσματα
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ΖΑΝΤΕΣ

19" TRINITY ανθρακί ζάντες αλουμινίου

18" ZENITH ζάντες αλουμινίου

19" TRINITY πολύ γυαλιστερές ζάντες 
αλουμινίου

18" VELA μαύρες ζάντες αλουμινίου με 
καλύμματα aero*

17" STRATOS ζάντες αλουμινίου 17" DRAKON ζάντες αλουμινίου 17" TRITON ζάντες αλουμινίου 16" ORION ζάντες αλουμινίου

19" ACAMAR ανθρακί ζάντες αλουμινίου19" CANOPUS ζάντες αλουμινίου 19" CANOPUS γυαλιστερές μαύρες 
ζάντες αλουμινίου

19" VEGA Aero black ζάντες αλουμινίου 18" ANTARES ζάντες αλουμινίου

18" PROPUS Aero black ζάντες 
αλουμινίου

* Διαθέσιμες από 01/2020
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ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΣΚΙ ΚΑΙ sNOwBOarD ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ
Η μπαγκαζιέρα με χωρητικότητα για μέχρι πέντε ζευγάρια 
σκι ή τέσσερα snowboard έχει βελτιστοποιημένο σχήμα με 
χαμηλωμένο κάτω τμήμα, που επιδρά θετικά στην οδηγική 

ευστάθεια και περιορίζει τους κραδασμούς.

ΣΧΑΡΑ ΣΚΙ Η sNOwBOarD ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ
Η σχάρα σκι ή snowboard με αλουμινένιο 
προφίλ και κλειδαριά, που έχει δοκιμαστεί 
σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα αντοχής και 
ασφάλειας της ŠKODA, διαθέτει χωρητικότητα 
για μέχρι πέντε ζευγάρια σκι ή δύο snowboard.
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ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ PrEstIGE
Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια με 
λογότυπο SUPERB χαρίζουν στο εσωτερικό 
μια αίσθηση άνεσης και θαλπωρής. Όλα τα 
πατάκια μπορούν να αφαιρούνται ανά πάσα 
στιγμή και να καθαρίζονται εύκολα.

ΣΠΟΡ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ
Τα καλύμματα του πεντάλ από ανοξείδωτο ατσάλι, 
δίνουν μια σπορ αίσθηση. Χάρη στην ελαστική  
επένδυση των πεντάλ, τα παπούτσια σας δεν 
γλιστράνε με αποτέλεσμα να νιώθετε μεγαλύτερη 
ασφάλεια και αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΘΥΡΩΝ
Τα διακοσμητικά μαρσπιέ θυρών με 
ένθετο από ανοξείδωτο ατσάλι και 
επιγραφή SUPERB που ακολουθούν 
άριστα τις καμπύλες του αυτοκινήτου, 
είναι γνήσια αξεσουάρ που αποτελούν 
τόσο στιλιστικό όσο και πρακτικό στοιχείο.
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ΖΑΝΤΕΣ

19" SIRIUS ασημί μεταλλικές ζάντες 
αλουμινίου, βουρτσισμένες

19" VEGA ανθρακί μεταλλικές ζάντες 
αλουμινίου, βουρτσισμένες

18" CASSIOPEIA πλατινένιες ματ ζάντες 
αλουμινίου, βουρτσισμένες

19" SUPERNOVA μαύρες γυαλιστερές 
ζάντες αλουμινίου, βουρτσισμένες

19" CRATER  ανθρακί μεταλλικές ζάντες 
αλουμινίου, βουρτσισμένες

17" MARKAB μαύρες μεταλλικές ζάντες 
αλουμινίου

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ
Διακοσμητικά καπάκια 
μπουλονιών για ζάντες με, και 
χωρίς μπουλόνια ασφαλείας

Οι ζάντες του αυτοκινήτου είναι όπως τα παπούτσια. Ανεξάρτητα 
εάν τα “παπούτσια” του ŠKODA σας είναι κομψά, σπορ ή απολύτως 
λειτουργικά, το ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΣΤΥΛ ΖΑΝΤΩΝ περιλαμβάνει 
μία σειρά στοιχείων που θα κάνουν τις ζάντες σας ακόμα πιο 
ελκυστικές και απόλυτα μοναδικές!

ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΣΤΥΛ ΖΑΝΤΩΝ
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ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ škODa
Δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε εσείς 
να απολαμβάνετε απρόσκοπτα τις μετακινήσεις σας. 
Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας ότι και αν συμβεί, είτε 
πρόκειται για μια απλή βλάβη είτε για ένα ατύχημα. 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, μπορείτε 
να καλέσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας ŠKODA 
Assistance, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 
ημέρες το χρόνο. 
Η ŠKODA Assistance σάς παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Βοήθεια σε περίπτωση αποφόρτισης μπαταρίας, 

έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας 
κλειδιών

• Επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας, όπου αυτό 
είναι εφικτό

• Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της 
βλάβης, επιτόπου

• Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA

Εάν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
αυθημερόν η ŠKODA Assistance ή ο 
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service ŠKODA θα 
σας προσφέρει τις εξής επιλογές:
• Όχημα εξυπηρέτησης, μέγιστης διάρκειας 5 ημερών 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο για έως 3 νύχτες, σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά 
από τον τόπο διαμονής

• Εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο ή 
ταξί) για τη συνέχιση του ταξιδιού σας 

Το πρόγραμμα οδικής βοήθειας και φροντίδας 
ατυχήματος ŠKODA διατίθεται δωρεάν τα 2 πρώτα 
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του αυτοκινήτου. 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΜΕ ŠKODA serviCe ONe
Για την απρόσκοπτη, άνετη, απολαυστική και ασφαλή μετακίνησή σας, η ŠKODA δημιούργησε και σας προσφέρει μοναδικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θα είναι δίπλα σας, κάθε στιγμή με το νέο σας αυτοκίνητο!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ škODa
Εμπιστευτείτε τη συντήρηση και την επισκευή του νέου 
σας ŠKODA μόνο στους ειδικούς, κάνοντας την έξυπνη 
επιλογή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών- 
λόγω της συνεχούς  και άρτιας εκπαίδευσης του προ-
σωπικού του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνερ-
γατών Service της Kosmocar - η  χρήση αποκλειστικά 
γνησίων ανταλλακτικών και τα ειδικά πακέτα service 
ŠKODA, διασφαλίζουν την άριστη και ασφαλή λειτουρ-
γία του αυτοκινήτου σας, όπως την πρώτη μέρα, με μία 
άριστη σχέση αξίας και τιμής.

ΠΑΚΕΤΑ sErVIcE škODa 
Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα πακέτα εργασιών 
συντήρησης με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του 
κατασκευαστή, τα οποία διατίθενται μόνο στο δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service ŠKODA. 
Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, τα ŠKODA 
«Clever Packs» σάς χαρίζουν έκπτωση έως 30% 
σε ανταλλακτικά και εργασία και τα εξής οφέλη: 
• Ιδανική σχέση τιμής - απόδοσης, με υψηλές 

προδιαγραφές ασφάλειας
• 100% τεχνογνωσία ŠKODA 
• Απαράμιλλη ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια
• Απόλυτη διαφάνεια ως προς το κόστος των εργασιών
• Συμφέρουσα τιμή
• Εγγύηση έως 3 έτη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ škODa
Για να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα περιορισμό 
το νέο σας αυτοκίνητο, η ŠKODA σάς δίνει την δυνατότητα να 
επεκτείνετε την εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος με τις 
ίδιες ακριβώς καλύψεις για 2 επιπλέον χρόνια - συνολικά για 
4 έτη - και μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων έως 90.000 χλμ.!
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αμάξωμα  5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα Εξωτερικές διαστάσεις

Σασί  Μήκος/Πλάτος/Ύψος [χιλ] 4.869/1.864/1.469

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο Μεταξόνιο [χιλ] 2.841

Πίσω άξονας
Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με διαμήκη υστερούν βραχίονα και 3 εγκάρσιους συνδέσμους 
και αντιστρεπτική ράβδο Μετατρόχιο εμπρός/πίσω [χιλ] 1.581/1.567

Σύστημα πέδησης
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με Dual Rate 
και υποβοήθηση διεύθυνσης Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 147-150

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες Διαστάσεις εσωτερικού

– πίσω φρένα Δισκόφρενα Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω [χιλ] 1.507/1.520

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω [χιλ] 1.038/980

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου

66 Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών [λιτ]

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες πλάτες 
πίσω καθισμάτων 625/1.760

1.5 TSI/ 150 PS ACT 1.5 TSI/ 150 PS ACT DSG 1.6 TDI CR DPF/ 120 PS DSG 2.0 TDI CR DPF/ 150 PS 2.0 TDI CR DPF/ 150 PS DSG

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 
βενζίνης, σύστημα άμεσου ψεκασμού 
υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 
βενζίνης, σύστημα άμεσου ψεκασμού 
υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κινητηρας

Κύλινδροι/Κυβισμός [κ.ε.] 4/1.498 4/1.498 4/1.598 4/1.968 4/1.968

Μέγιστη ισχύς/στροφές [PS/σ.α.λ.] 150/5.000-6.000 150/5.000-6.000 120/3.500-4.000 150/3.000-4.200 150/3.000-4.200

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm/σ.α.λ.] 250/1.500-3.500 250/1.500-3.500 250/1.500-3.250 340/1.700-2.750 360/1.700-2.750

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG EU 6 DG

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα [χ.α.ω.] 220 219 205 221 220

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. [δευτ] 9,0 9,2 11,1 9,1 9,1

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

– χαμηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 8,347 - 8,886 8,577 - 9,753 6,317 - 7,635 5,750 - 6,159 6,181 - 6,929

– μεσαία φάση [λιτ /100 χλμ] 5,916 - 6,835 6,101 - 7,651 5,185 - 6,559 4,630 - 5,624 4,952 - 5,797

– υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 5,086 - 6,313 5,096 - 6,931 4,535 - 5,826 4,068 - 5,076 4,131 - 5,162

– πολύ υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 5,845 - 7,761 5,694 - 8,229 5,194 - 6,819 4,581 - 6,204 4,634 - 6,194

– συνδυασμένη φάση [λιτ /100 χλμ] 5,959 - 7,275 5,977 - 7,914 5,139 - 6,568 4,589 - 5,732 4,750 - 5,893

Εκπομπές CO2 [γραμ /χλμ] 135,30 - 165,20 135,70 - 179,70 134,70 - 172,20 120,30 - 150,30 124,60 - 154,60

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης [λιτ /100 χλμ]* 6,7 6,8 4,7 4,5 4,4

– εκτός πόλης [λιτ /100 χλμ]* 4,4 4,6 3,9 3,6 3,6

– μικτός κύκλος [λιτ /100 χλμ]* 5,2 5,4 4,2 3,9 3,9

Εκπομπές CO2 [γραμ /χλμ] 120 123 110 103 103

ΜΕταδόςη ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο
Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες ξηρού τύπου

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες ξηρού τύπου Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί 
συμπλέκτες ξηρού τύπου

Κιβώτιο μετάδοσης Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων 
με Tiptronic

Βαρός

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 472-648 472-648 472-648 472-648 472-648

Συνολικό βάρος [κιλά] 2.028 2.043 2.103 2.128 2.148

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά] 720 730 750 750 750
Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% 
[κιλά] 1.600 1.600 1.500 2.000 2.000

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,284 0,284 0,271 0,269 0,269

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.
Οι κινητήρες TDI είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx. Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 16,3 λίτρων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
sUPErB
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-  Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, 
τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση.

Eξοπλισμός Ambition Style

Σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου ''ORION'' 6,5Jx16'' με ελαστικά 215/60 R16 STD -

Ζάντες αλουμινίου ''STRATOS'' 7Jx17'' με ελαστικά 215/55 R17 □ STD

Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος STD STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας - STD

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD

Εξωτερικός σχεδιασμός "Aluminum-look" STD STD

Εσωτερικό "Ambition satin black" με υφασμάτινη επένδυση STD  -

Εσωτερικό "Style satin black" με υφασμάτινη επένδυση  - STD

Εσωτερική διακόσμηση χρωμίου (κεντρική κονσόλα, πίνακας οργάνων, κεντρικό υποβραχιόνιο, 
τιμόνι & λεβιές ταχυτήτων) STD STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών με φωτισμό LED STD STD

Δερμάτινη επένδυση μοχλού ταχυτήτων STD STD

LED πίσω φώτα (ΤΟΡ LED για την έκδοση Style) STD STD

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση και χειριστήρια ηχοσυστήματος 
& ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου STD STD

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT'' STD -

Έγχρωμη oθόνη υγρών κρυστάλλων  "Color MAXI DOT" - STD

LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος (φώτα οροφής/ανάγνωσης εμπρός & πίσω, λαβές 
θυρών, χώρος ποδιών, καθρέφτες σκιαδίων) □ STD

Ασφάλεια

ΕSC με XDS+ Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, MKB STD STD

Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision brake) STD STD

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής τύπου 
κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης STD STD

Καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την προστασία του αυχένα σε περίπτωση 
ατυχήματος STD STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης STD STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος μετά από σύγκρουση STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" (με σάρωση εμπρός  και αυτόματο 
φρενάρισμα) STD STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και προεντατήρες STD STD

3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω STD STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις STD STD

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες STD STD

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών STD STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις STD STD

Προβολείς TOP LED Matrix με AFS + LED φώτα ημέρας - STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός STD -

Eξοπλισμός ambition style

Προβολείς ομίχλης εμπρός με λειτουργία στροφής - STD

Πίσω φώτα ομίχλης STD STD

Τρίτο φως φρένων LED STD STD

Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στον πίσω προφυλακτήρα & πίσω πόρτες STD STD

Λειτουργικότητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά STD STD

Υπολογιστής ταξιδίου STD STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και με ρύθμιση στήριξης μέσης STD STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων STD STD

5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού (με LED φωτισμό για την έκδοση Style) STD STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα STD STD

Χώροι αποθήκευσης στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων STD STD

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό, φωτιζόμενο, με παροχή κλιματισμού STD STD

Χώροι αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών (στις 2 πλευρές) STD STD

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες STD STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο  "JUMBO BOX" STD STD

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων στις εμπρός πόρτες STD STD

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια χωρ. 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός & πίσω θυρών STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής STD STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) STD STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο STD STD

Φώς ανάγνωσης πίσω STD STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός (εμπρός και πίσω για την έκδοση Style) STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών STD STD

Αναδιπλούμενα άγκιστρα στον χώρο αποσκευών για σακούλες STD STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών STD STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας και συχνότητας STD STD

Φώτα ημέρας (LED) STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα STD STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) STD STD

Eξοπλισμός ambition style

Σύστημα Start/Stop STD STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT" με δυναμική ρύθμιση πλασίου "ACC" □ □

Θήκη γυαλιών (όχι με ηλιοροφή) STD STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD

Άνεση STD STD

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης δίχως το κλειδί 
στο χέρι (ΚESSY) STD STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω STD STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι  εξωτερικοί καθρέφτες                                  STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες με αυτόματη σκίαση και λειτουργία μνήμης                                - STD

Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους και στήριξης μέσης, καθίσματος οδηγού με λειτουργία μνήμης - STD

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο STD STD

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας STD STD

Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας STD STD

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (μεγάλη σκάλα) □ STD

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων STD STD

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός/πίσω STD STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET) □ STD

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών □ STD

Εικονικό πεντάλ □ □

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO"  με οθόνη αφής + σύνδεση μέσω BLUETOOTH + έλεγχος 
τηλεφώνου από οθόνη ηχοσυστήματος + ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου STD STD

Σύστημα ήχου "CANTON" με 12 ηχεία και ψηφιακό equalizer □ □

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός □ STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω STD STD

Λειτουργία Smartlink + STD STD

Αριθμός ηχείων 8 8

ŠKODA Connect STD STD

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ sUPErB ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ sUPErB



škODa cONNEct aPP
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας. Κατεβάστε την 
εφαρμογή ŠKODA Connect και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή, από δεδομένα οδήγησης, 
αυτονομία καυσίμου και προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το 
σημείο που παρκάρατε την τελευταία φορά.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ superb,
ΦΑΝΤΑΣΤeiΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TesT Drive

www.sKODA .gr

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο χρησιμοποιούνται μόνο για 
ενδεικτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για να ενταχθούν σε κάποιο συμβόλαιο 
ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο προπαραγωγής και ενδέχεται 
ορισμένες φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού, να 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των παραπάνω, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο τοπικό έμπορο ŠKODA.

myškODa aPP
Αποκτήστε τον προσωπικό σας, ψηφιακό συνεργάτη. 
Κατεβάστε την εφαρμογή MyŠKODA App που περιλαμβάνει 
τον PAUL, έναν διαδραστικό βοηθό πρόθυμο να σας 
υποστηρίξει, όχι μόνο επαγρυπνώντας για το αυτοκίνητό σας, 
αλλά και οργανώνοντας την ημέρα σας.
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