ŠKODA

SUPERB
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HER AYRINTIDA
GÜZELLİĞİ ARAYANLARA…
Yenilenen Superb, geçmişinden gelen güçlü mirastan aldığı ilham ile zamanın
ötesinde çizgileri ve DNA’yı ruhunda taşıyor. Coupé formlu tasarımın dikkat
çeken keskin yüzeyler ve karakteristik hatlar ile bir araya gelmesi, olağandışı
dengeli, anlamlı ve duyguları harekete geçiren bir otomobil ortaya çıkarıyor.

YAN GÖRÜNÜM
Yan profili ile Superb,
titizlikle ayarlanmış
mükemmel oranlar ile ilk
bakışta dikkatleri üzerine
çekiyor. Dinamik hatlar
ve akıcı çizgiler otomobile
sıradışı bir görsellik
ve duygusal çekicilik
katmaktadır.

Tasarım

ELEKTRİKLİ AÇILABİLİR
CAM TAVAN
Superb, genişlik hissini
arttıracak Elektrikli
Açılabilir Cam Tavanla
size daha ferah ve özgür
bir yaşam alanı sunuyor.

ARKA GÖRÜNÜM
Yenilenen arka tasarım ile kristalize tasarım dilinin daha da belirginleştiği arka bölümde
ŠKODA markasının yeni kullanım şekli, yüksek kaliteli LED aydınlatma teknolojisi ve
otomobilin tasarım imzası niteliğini taşıyan net yüzeyler iddialı bir otomobilin gücünü
ortaya koyuyor. Donanım seviyesine bağlı olarak standart olarak sunulan ‘’Bagaj
Kapağında Krom Dekor’’ görsel zenginliği arttıran bir unsur olarak tercih edilebiliyor.
- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.
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- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.
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ALIŞILMIŞIN ÖTESİNDE
BİR OTOMOBİL DENEYİMİ

ELEKTRİKLİ
BAGAJ KAPAĞI
VE SANAL PEDAL*
Elektrikle kontrol edilen
bagaj kapısı, dokunmanıza
gerek kalmadan otomatik
olarak açılır ve kapanır.
Bagaj kapısının yükseklik
seviyesini ihtiyacınıza
göre ayarlayabilirsiniz.
Sanal Pedal ile sadece
ayağınızı altına uzatarak,
bagaj kapağının temassız
bir şekilde açılmasını
sağlayabilirsiniz.

Yenilenen Superb’te konfor, teknoloji, multimedya gibi özellikler modern çağın
ihtiyaçları düşünülerek geliştirildi ve mükemmel sürüş deneyimi için büyük bir
ustalıkla entegre edildi. Birbirinden farklı ince düşünülmüş bir çok çözüm ile
Superb, sıradışı bir otomobil deneyimi sunmak amacıyla hiçbir detayı
göz ardı etmeyecek kadar kararlı ve mükemmeliyetçi.

KESSY SİSTEMİ
KESSY (Anahtarsız giriş,
çalıştırma ve çıkış sistemi)
bulunan araçların 5 kapısında
da bulunan sensörler sayesinde
otomobilin uzaktan kumandası
yanınızda olduğu durumlarda
kumandaya müdahale
gerekmeden merkezi kilit
açılıp - kapanabilir.
ANAHTARSIZ
ÇALIŞTIRMA
SİSTEMİ
Anahtarsız Çalıştırma
Sistemi tüm donanım
seviyeleri için standart
olarak sunuluyor.

Konfor

10,25" DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ
10,25’’ boyutundaki Dijital Gösterge
Paneli, klasik otomobil kadran
tasarımlarına yepyeni bir yorum
getiriyor. 1280x480 piksel çözünürlüklü
yüksek kaliteli ekran sayesinde ses,
telefon, araç durumu, sürüş verileri,
destek sistemleri ve opsiyonel olarak
sunulan navigasyon parametlerine ait
tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda
edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında
ulaşabilirsiniz.

3 BÖLGELİ KLİMA
& ARKA KOLTUK
KONFOR PAKETİ
Arka bölüm kontrol
panelinde isteğe bağlı
olarak sunulan 3 Bölgeli
Klima Sistemi ve Arka
Koltuk Konfor Paketi
kapsamında sunulan 230V
Priz Girişi ve 2 Adet USB
girişini kullanabilirsiniz.
ELEKTRONİK OLARAK
AYARLANABİLİR SÜRÜCÜ KOLTUĞU
Dahili bellekli elektronik olarak ayarlanabilir sürücü
koltuğunda, dış dikiz aynası ve koltuk için üç farklı konum
kaydedilebilir. Opsiyonel olarak sunulan Masaj Fonksiyonlu
Sürücü Koltuğu ise Superb konforunun bir başka detayı
olarak öne çıkıyor.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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KABLOSUZ ŞARJ
FONKSİYONU
Donanım seviyesine bağlı
olarak standart sunulan
kablosuz şarj fonksiyonu, vites
kolunun önünde bulunan mobil
cihaz saklama alanında bulunur
ve ek olarak güçlendirilmiş
sinyal oluşturur. Aynı zamanda
sürüş esnasında telefonunuzu
muhafaza etmek için güvenli bir
alan olarak kullanılır. (Yalnızca
kablosuz şarj özelliğine sahip
akıllı telefonlar ile uyumludur.)

8" BOLERO RADYO**
8" renkli dokunmatik ekranlı
Bolero radyoda AM ve
FM kanal seçicileri, USB
bağlantısı, SD kart yuvası,
Bluetooth ve SmartLink
Sistemi standart olarak
sunulmaktadır. Mükemmel
ses kalitesi dört ön ve dört
arka hoparlörle garanti
edilmiştir. Sistem aynı
zamanda İnsan Makine
Arayüzü işlevi ile otomobilin
sistem opsiyonlarına erişip
kontrol etmek için de
kullanılmaktadır.

COLUMBUS
NAVİGASYON SİSTEMİ*
Columbus navigasyon
sistemi, 9.2" lik bir ekran
üzerinden rahat dokunma
kontrolü sunar. İki SD kartı
yuvası mevcuttur ve haritalar
önceden yüklenmiştir.
SmartLink sisteminin
yanı sıra en iyi radyonun
tüm standart işlevlerine
de sahiptir. Sistem aynı
zamanda DVD oynatma
özelliğine sahip olup,
medyalarınızı görsel olarak
araç içerisinde izlemenize
olanak tanır.

AMBİYANS AYDINLATMASI
Aracın içinde ön panel ve kapılar boyunca uzanan LED
ambiyans aydınlatmalarıyla, herhangi bir yolculuk için
mükemmel bir atmosfer oluşturabilecek 10 farklı renk
seçeneği ile daha keyifli bir ortam yaratın.

Bej ambiyans aydınlatması.

Yeşil ambiyans aydınlatması.

Mavi ambiyans aydınlatması.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
**Bolero Multimedya Sisteminde bulunan NAV tuşu navigasyon ön hazırlığını ifade etmektedir.
Türkiye’de Bolero Multimedya Sistemi ile navigasyon sunulamamaktadır.
***Telefon modeli, işletim sistemi ve yazılımı tedarikçisi firmaların kısıtlamaları nedeniyle bağlantı
özellikleri ve işlevleri farklılık gösterebilir veya bağlantı kurulamayabilir.

Bağlanabilirlik

SMARTLINK SİSTEMİ***
ŠKODA SUPERB’te
standart olarak sunulan
SmartLink arayüzü,
telefonlarınızın Apple
CarPlay veya Android Auto
aracılığı ile multimedya
sistemi üzerinden
çalışmasını ve sürüş
esnasında telefonunuzu
güvenli bir şekilde
kullanmanızı sağlar.
Kablosuz Apple CarPlay
sistemi sayesinde de
telefonunuz Bluetooth
aracılığı ile SmartLink
bağlantısı kurabilir.
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ÖZEL HİSSETTİRMEKTE SINIR
TANIMAYAN YOL ARKADAŞI
Maksimum konfor ve keyif için ŠKODA SUPERB, ince düşünülmüş akıllı detaylar ile
yolcuların her ihtiyacına dönük çözümleri sunuyor. Marka felsefemiz olan
Simply Clever, sizin için en iyisini tasarlamak ve en pratik formuyla
sunmaktan taviz vermememiz için bize daima ışık tutuyor.

ARKA KOLTUK
UYKU PAKETİ
ŠKODA Superb,
157mm. ile sınıfının
lider arka diz mesafesi
alanını sunmasının
yanı sıra, eşsiz konfor
seçeneklerinden birisi
olan Uyku Paketi ile de
arka bölümde seyahat
eden yolcular için pratik
ve fonksiyonel bir alan
sağlıyor. Sağ ve sol
arka koltukların kafalık
bölümüne entegre olarak
sunulan Baş Destek
Ünitesi uzun süreli
seyahatlerde bile üstün
konfor özelliği sunuyor.

Konfor

BAGAJ ALANI
Superb’in cam bölümü
ile birlikte açılan bagaj
kapağı sayesinde
sunulan 595 litrelik
lider saklama alanı arka
koltukların katlandığı
durumda 1.730 litreye
erişiyor.

ARKA KOLTUKTAN
AYARLANABİLEN ÖN YOLCU
KOLTUĞU
Donanım seviyesine bağlı olarak
standart sunulan bu özellik ile
arka koltuktan seyahat eden
yolcular ihtiyaç duydukları alanı
zahmetsizce yaratabilir.

SÜRÜCÜ KAPISI
İÇİNDE ŞEMSİYE
Elite donanım itibariyle
standart olarak sunulan ve
sürücü kapısı içinde yer alan
özel bölmede muhafaza
edilen şemsiye ile sürpriz
durumlara karşı Superb
daima yanınızda.

ÖN KOL DAYAMA ÜNİTESİ
Standart olarak sunulan
ön kol dayama ünitesi,
ileri – geri ve yukarı –
aşağı istediğiniz şekilde
ayarlanabiliyor. Kapak
açıldığında ise eşyalarınızı
koyabileceğiniz ve soğutma
özelliği bulunan saklama
alanı ile otomobiliniz daima
düzenli kalacaktır.
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Superb'in tasarımı sizi dışarıdan ne kadar etkilediyse, performans ve verimliliği aynı ölçüde
heyecan verecek. Yeni nesil motorlar performans ve sürüş konforundan ödün
vermeden üstün bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlayacak.

DİNAMİK ŞASİ KONTROLÜ
Maksimum konfor ve güvenlikte aracınızın yüksek performansının tadını çıkarın. Dinamik
Şasi Kontrolü (DCC) sönümleme ve yönlendirme özelliklerini uyumlu hale getirerek çeşitli
sürüş koşullarını (frenleme, hızlanma, dönüş) sürekli olarak değerlendirir ve bunlara yanıt
verir. Bilgi eğlence menüsünün parçası olarak özel gereksinimlerinize göre dört moddan
birini seçmenize izin verir; normal, konfor, eko ve spor.

DİZEL MOTORLAR
Yakıt ekonomisi ve verimlilik konusunda kendisini ispat etmiş TDI motor seçeneği
arttırılan güç ve düşürülen yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. 2.0 TDI 200 PS
gücündeki dizel motor seçeneği 4x4 çekiş sistemi ve DSG otomatik şanzıman
seçeneğiyle yüksek performans ve ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Performans

PERFORMANS

BENZİNLİ MOTOR
Superb'in yenilikçi ACT (Aktif Silindir Yönetim Teknolojisi) bulunan 1.5 TSI 150 PS
gücündeki benzinli motor gerekli olmadığı takdirde 2 silindiri devre dışı bırakarak
yakıt tüketimini optimize ediyor. 0’dan 100 km/s sürate 9,2 saniyede ulaşan 1.5
TSI ACT 150 PS DSG kombinasyonuna sahip Superb, 250 NM tork ve 222 km/s
maksimum sürate ulaşarak yüksek performans sunuyor.
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GÜVENLİK DESTEK
SİSTEMLERİ
FULL LED MATRIX ÖN FAR GRUBU
Üstün teknoloji ve aydınlatma kalitesi ile FULL LED Matrix
Ön Far Grubu en iyi seviyede sürüş güvenliğini sağlamak için
doğru bir tercih. Sistem aynı zamanda Akıllı Uzun Far Asistanı
ile kombine edilerek karşıdan gelen sürücülerin gözünü
kamaştırmadan uzun farlarınızı sürekli kullanmayı mümkün
kılan gölgeleme özelliğine de sahip.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI*
65 km/s ve üstü süratlerde aracı şeridinde tutmak ve
güvenliği riske atabilecek bir şerit değişikliğine karşı sürücüyü
uyarmak için tasarlanmıştır.
Sistem, sinyal vermeden şerit değiştirme durumlarında aracı
mevcut şeridinde tutmak için direksiyona müdahale ederek
çalışmaktadır.

ACİL DURUM ASİSTANI*
Adaptif Hız Sabitleyici
ve Şerit Takip Asistanı
ile birlikte çalışan Acil
Durum Asistanı, sürücünün
direksiyona bir süre
müdahalede bulunmadığını
tespit ettiği şartlarda
otomatik fren yaparak aracı
yavaşça durdurur ve 4’lü
flaşörleri yakarak çevrede
bulunan araçlara sinyal
gönderir.

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ
Sistem, 210 km/s sürate
kadar aktif edildiği şartlarda
temel hız sabitleyici işlevine
ilave olarak önünüzdeki
araç ile güvenli bir uzaklığı
otomatik olarak muhafaza
ederek yolculuklarınızı
daha güvenli ve konforlu
gerçekleştirmenizi sağlar.

AKILLI PARK ASİSTANI 3.0
Dar alanlara park etme
zorluğunu en aza indirin.
Paralel ya da dikey olarak
park edilmiş araç sırasında
uygun bir park yerini
otomatik olarak seçer.
Paralel park ederken sadece
aracın kendisinden 60 cm
daha uzun bir alan gereklidir.

Güvenlik

YAYA ALGILAMA ÖZELLİKLİ ÖN BÖLGE 		
FRENLEME ASİSTANI*
Izgarada bulunan radar yardımı ile ön bölümde seyir halinde
bulunan otomobili sürekli takip eder ve potansiyel olarak
tehlike oluşturabilecek takip mesafesine karşı sürücüyü
uyarır. Riskli durumun devam ettiği şartlarda otomatik olarak
aracı yavaşlatır veya çarpışmanın kaçınılmaz olması halinde
olumsuz sonuçları en aza indirmek için frenleme yapar.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

ACİL DURUM PARK FRENİ FONKSİYONU
1.5 – 10 km/s süratler arasında park yardım sistemi aktif
haldeyken yapılan manevralarda bir engele veya cisme tehlike
doğurabilecek kadar yaklaşılması halinde otomatik frenleme
yapar. Böylece park etme sırasında oluşabilecek hasarlara
karşı riski minimum düzeye düşürür.

ŞERİT DEĞİŞTİRME
ASİSTANI
Otomobilin arka çapraz
bölümünde kalan kör
noktaları görüntülemek
için arka tamponda yerleşik
bulunan sensörler 70
metrelik bir mesafeyi
sürekli tarar. Tehlikeli bir
duruma karşı çevredeki
araçların uzaklık ve hızına
bağlı olarak optik veya
sesli sinyallerle sürücüyü
uyarmasının gerekip
gerekmediğine karar verir.
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KÖKLÜ GEÇMİŞİN
GÖZ ALICI YANSIMASI:
LAURIN & KLEMENT CRYSTAL
SUPERB lüksünün en üst seviyesini temsil eden Laurin & Klement Crystal paketi
mirasını 1934 yılında limuzin olarak üretilen 1. Nesil Superb’ten alıyor. Üstün konfor
özellikleri, kaliteli malzemeler ve yüksek işçilik kalitesi ile Laurin & Klement Crystal
ayrıcalıklı bir otomobil deneyimi sunuyor. FULL LED Matrix Ön Far Grubu,
19’’ Alüminyum Alaşım Jantlar, Şerit Değiştirme Asistanı, Akıllı Uzun Far Asistanı, 210
km/s sürate kadar aktif Adaptif Hız Sabitleyici, Tam Deri Laurin & Klement Döşemeler,
12 Hoparlörlü 610W Canton Ses Sistemi, 10.25’’ Dijital Gösterge Paneli ve Elektrikli
Açılabilir Cam Tavan, standart olarak sunulan özelliklerden yalnızca bazıları.

Yan kapılarda krom çıtalar

- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

L&K Crystal lüks iç kabin

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Laurin & Klement Crystal

L&K Crystal arka difüzör
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TÜM GÖZLER ONUN
ÜSTÜNDE: SPORTLINE
Üst seviye kalitenin sportif detaylarla buluştuğu ŠKODA Superb Sportline
donanım seviyesinde, 3 kollu, DSG kontrol özellikli ve gri dikiş detaylı
direksiyon, Sportline'a özel gri dikiş detaylı Alcantara döşemeler, Sportline'a
özel arka difüzör, siyah renkli cam çerçeveleri ve arka bölümdeki ŠKODA yazısı
standart olarak sunulan tasarımsal detaylardan bazılarıdır. Full LED Matrix
Ön Farlar, uzun far asistanı, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön
koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve 10,25" dijital gösterge paneli ise Sportline
donanımında standart olarak sunulan konfor ve teknoloji özelliklerindendir.

SPORTLINE ARKA GÖRÜNÜM

SUPERB SPORTLINE

SPORTLINE ÖN GÖRÜNÜM

SportLine

SUPERB SPORTLINE

SPORTLINE İÇ TASARIM DETAYLARI

SPOR DİREKSİYON & 10,25" DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

11

MACERACILIK RUHUNDA:
COMBI SCOUT

SCOUT ÖZEL DÖŞEMELER

Superb, Combi gövde tipiyle de üst seviye donanım ekipmanlarını ve sportif
tasarımı bir arada sunuyor. Full LED Matrix Ön Farlar, siyah dikiş detaylı özel
Scout Alcantara döşeme, elektrikli ve hafıza fonksiyonlu sürücü ve yolcu
koltuğu, sanal pedal ve 18" Braga alaşım jantların yanı sıra sportif kullanım
için tasarlanan 15 mm. yükseltilmiş şasi ve gövde altı koruma plakası Superb
Combi Scout donanımında öne çıkan özelliklerden yalnızca birkaçı.

SCOUT ÖN GÖRÜNÜM

ÖZEL SCOUT LOGOSU

SCOUT DEKOR DETAYLARI

Scout

SUPERB SCOUT

12
Kişiselleştirme

ELITE

PREMIUM/PRESTIGE

Elite donanım seviyesinin öne çıkan bazı standart donanımları arasında 10,25" dijital gösterge paneli, çift
bölgeli otomatik klima sistemi, yağmur sensörü, hız sabitleyici, ön ve arka park sensörü, 17" alüminyum
alaşım jantlar, köşe dönüş özellikli LED ön sis farları, arka kol dayama ünitesi, krom yan çerçeveleri ve krom
dekorlu ön ızgara bulunmaktadır.

Premium donanım seviyesinde sunulan elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu, arka park kamerası, sürüş
modu yönetimi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 10 renkli ambiyans aydınlatması gibi özelliklere ek
olarak Prestige donanım seviyesinde Alcantara deri döşeme, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, üst seviye LED
arka aydınlatma grubu, dinamik arka sinyaller, bagajda krom dekor, kablosuz şarj fonksiyonu, elektrikli
bagaj kapağı ve 18" alüminyum alaşım jantlar gibi özellikler standart olarak sunulmaktadır.

SPORTLINE

LAURIN & KLEMENT CRYSTAL

Sportline donanım seviyesinde 3 kollu gri dikiş detaylı direksiyon, gri dikiş detaylı Alcantara döşemeler,
10,25" dijital gösterge paneli, Full Led Matrix ön far grubu, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz Smartlink
bağlantı arayüzü ve sürüş modu seçimi gibi sunulan sportif ve teknolojik ekipmanlar standart olarak
sunulmaktadır.

L&K Crystal donanım seviyesinde sunulan lüks donanımlardan bazıları; Şerit Değiştirme Asistanı, Full LED
Matrix ön far grubu, üst seviye LED arka aydınlatma grubu, dinamik arka sinyaller, bagajda krom dekor, 3
bölgeli otomatik klima sistemi, havalandırmalı ön koltuklar, arka koltuk konfor paketi, tam deri L&K döşeme,
Canton 12 hoparlörlü 610W ses sistemi, dinamik şasi kontrol sistemi, panoramik sunroof, 19’’ alüminyum
alaşım jantlardır.

- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.
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18" ZENITH alaşım jantlar*

17" STRATOS alaşım jantlar

GRAPHITE GRİ METALİK

19" CANOPUS parlak siyah alaşım jantlar*

LAV MAVİSİ METALİK

19" CANOPUS alaşım jantlar

YARIŞ MAVİSİ METALİK

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

ENERJİ MAVİSİ OPAK

18" VELA Aero siyah alaşım jantlar*

KADİFE KIRMIZISI EXCLUSIVE

GÜMÜŞ METALİK

AY BEYAZI METALİK

19" TRINITY antrasit alaşım jantlar*

19" VEGA Aero siyah alaşım jantlar*

18" ANTARES alaşım jantlar

18" BRAGA alaşım jantlar

17" TRITON alaşım jantlar*

Kişiselleştirme

L&K Crystal Cognac
Havalandırmalı Tam Deri

Prestige / L&K Crystal
Bej Havalandırmalı
Tam Deri

Prestige / L&K Crystal
Siyah Havalandırmalı
Tam Deri

Prestige Alcantara® Deri

Premium Siyah Kumaş

Elite Siyah Kumaş

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Donanımlar
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905

– şehir içi

6.8 (6.8) [7.0]

6.4

1,572

– şehir dışı

4.6 (4.8) [5.1]

4.3

1,864

1,451
1,451

Çift koaksiyel çok diskli kavrama,
elektro-hidrolik kontrollü

Elektronik
kontrollü
1,584
4 tekerden tahrik sistemi

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik 7 ileri DSG

2,031

1,584

AĞIRLIK

905

1,652

479 (502) [498]

486
2,259

905

2,064 (2,129) [2,127]
740 (750) [750]

750

Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg)

1,600 (1,600) [1,600]

2,200

Yakıt deposu kapasitesi (l)

66 (66) [66]

66 + 13 SCR
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1,488

630 l
1,131

1,584
2,031

1,117

1,117

2,841

1,584

4,862

1,451

Toplam ağırlık (kg)
Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

1,864

4,862

1,451

1,488 (1,582) [1,630]

Taşıma kapasitesi - bir sürücü ve
ekstra donanım dahil (kg)

1,572

630 l
1,131

2,841

2,031

Boş ağırlık - standart versiyonda
75 kg sürücü ile (kg)

0

Debriyaj

1,00

4x4

2

Önden çekiş

1,04

Tip

GÜÇ AKTARIMI

2

11.7

1,04

11.7 (11.7) [11.7]

13.8°

Dönme çapı (m)

13.8°

1,572
1,864

1,496 (1,511)
1,496 (1,511)

5.1
133

12.4°

5.4 (5.6) [5.8]
124 (128) [132]

12.4°

– ortalama
CO2 emisyonları (g/km)

1,572
1,864

1,496 (1,511)

7.2

Yakıt tüketimi (l/100 km)

1,496 (1,511)

238

1,010

220 (212) [214]
9.2 (9.3) [9.3]

1,010

Azami hız (km/s)
Hızlanma 0–100 km/h (s)

PERFORMANS

2,031

1,010

EU6
Dizel

1,010

EU6
Kurşunsuz benzin, RON min.95

1,415

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği
Yakıt

1,584
2,031

1,415

400/1,750–3,500

1,123

2,836
4,869

0

250/1,500–3,500

905

2,031

1,00

Maksimum tork (Nm/dd)

1,584

1,414

200/3,600–4,100

1,414

4/1,968

2,031

4,869
13.8°

4/1,498
150/5,000-6,000

1,584

1,123
12.1°

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)
Maksimum güç (PS/dd)

Şanzıman

595 l
1,116

2,836

2,031

MOTOR

9 80

1,03
8
13.8°

1,584

595 l
1,116

1,488

Turboşarjlı dizel motor, yüksek basınçlı
doğrudan enjeksiyon common rail sistemi

9 80

Turboşarjlı benzinli motor, yüksek basınçlı
doğrudan enjeksiyon sistemi

1,488

2.0 TDI SCR/200 PS 4x4

12.1°

1.5 TSI/150 PS ACT

1,03
8

1,488

TEKNİK ÖZELLİKLER
SUPERB

1,572
1,864

1,572
1,864
1,572

Gövde

1,864

1,572
1,864

Dış boyutlar

Versiyon

5 koltuk, 5 kapı, bir gövde tipi

Uzunluk/genişlik (mm)

4,869 / 1864 (4,862 / 1,864) [4,862 / 1,864]

Sürtünme Katsayısı CW

Motor versiyonuna bağlı olarak 0.271 - 0.330, gövde tipine bağlı olarak 0.272 - 0.347

Yükseklik (mm)

1,488 (1,496) [1,511]

Aks mesafesi (mm)

2,836 (2,841) [2,841]

Şasi
Ön aks

Altta üçgen salıncaklı ve torsiyon viraj demirli McPherson süspansiyon

Ön/arka iz genişliği (mm) motor versiyonuna bağlı olarak

1,584; 1,572 (1,584; 1,572) [1,584; 1,572]

Arka aks

Burulma tipi viraj demiri ile uzunlamasına ve çapraz bağlantıya sahip çok yönlü aks

Yerden yükseklik (mm) motor versiyonuna bağlı olarak

136 (150) [165]

Fren sistemi

Çift devreli servo ile desteklenen vakum takviyeli hidrolik çift çapraz devre fren sistemi

İç boyutlar

– ön frenler

İçten soğutmalı ve tek pistonlu yüzer tip kaliperli disk frenler

Ön/arka omuz mesafesi (mm)

1,451 / 1,415 (1,451 / 1,414) [1,451 / 1,414]

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

1,038 / 980 (1,042 / 1,000) [1,042 / 1,000]

Direksiyon

Elektro-mekanik, doğrudan kremayer dişli direksiyon

Bagaj hacmi (azami l.) Stepne dahil, arka koltuk sırtlıkları dik/yatırılmış

595 / 1,730 (630 / 1,920) [630 / 1,920]

Jantlar

Standart donanım için: 7J x 17’’; 8J x 18’’; 8J x 19’’

Lastikler

Standart donanım için: 215/55 R17; 235/45 R18; 235/40 R19

( ): Parantez içi değerler Combi gövde tipine aittir.
[ ]: Köşeli parantez içi değerler Combi Scout gövde tipine aittir.

Teknik Özellikler

EK BİLGİLER

OKURKEN BİLE KE Yİ F AL D I YSAN I Z,
Bİ R DE SÜ RER KE N NE KADAR KE YİF
A L ACAĞ INIZI HAYAL E D İ N.

K10220 02/22

Bİ R T EST SÜ R ÜŞÜ AYAR L AMAK
İ Ç İ N BİZİ ARAYIN.

ŠKODA Yetkili Satıcınız

Bu katalogda yer alan araç modellerine ilişkin belirtilen özellikler hiçbir taahhüt teşkil etmez. Bazı modeller, standart donanımda
bulunmayan bazı ilave opsiyonel ekipmanlarla donatılabilir veya standart donanımda gösterilen bir takım donanımlar çıkarılabilir.
Ayrıca, ürünlerin aynı tip olmaları halinde bile farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir. Üretici firma ve Yüce Auto,
önceden haber vermeksizin, bireysel model donanımlar veya teknik parametrelerdeki değişiklikler dahil olmak üzere aracın tip
ve spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Standart ve ilave donanımlar, mevcut fiyatlar ve teslimat koşulları
bağlayıcı olmayıp ayrıntılı bilgi almak için lütfen Škoda yetkili satıcısına başvurunuz.

www.skoda.com.tr

facebook.com/skodaturkiye

