ŠKODA

SUPERB

ADINI GERÇEKTEN
HAK EDEN BİR OTOMOBİL.
Güzellik ve işlevsellik arasındaki çizgiyi ortadan
kaldıran bir otomobil hayal edin. Tarz ve genişliğin
mükemmel bir uyum içinde birleştiğini. Ödün verme
dışında her şeye yer olduğunu. Böyle bir otomobili
hayal ettik. Ve ona ŠKODA Superb adını verdik.
Yeni ve daha duygusal bir tasarım diline sahip olan
Superb sizinle hemen yakınlık kurar. İnanılmaz
derecede geniş olmanın yanı sıra sadece bacaklarınızı
değil, isteklerinizi de geniş bir alana yaymanın en
rahat şeklini sunar. ŠKODA Superb, bagaj bölmesine
eller serbest erişim için sanal pedal gibi en iyi
Simply Clever özelliklerimizi de sergilemektedir.

Bu otomobil, 123 yıl önce keyif veren otomobiller
üretmeye yönelik taahhüdüyle yola çıkan markamızın
geleceğe dönük yaklaşımını temsil eder. Bunun
nedeni dopdolu geçmişimizle sadece övünmeyip onu
geleceğe bakmak için bir ilham olarak kullanmamızdır.
Karşınızda Simply Clever. Karşınızda ŠKODA.
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DIŞ
TASARIM
Superb, geçmişinden gelen güçlü mirastan aldığı ilham ile zamanın ötesinde
çizgileri ve DNA’yı ruhunda taşıyor. Coupé formlu tasarımın baş döndüren
keskin yüzeyler ve karakteristik hatlar ile bir araya gelmesi, olağandışı dengeli,
anlamlı ve duyguları harekete geçiren bir otomobil ortaya çıkarıyor.

Tasarım

ARKA GÖRÜNÜM
Superb'in tasarımı sizi sadece bakmaya değil, daha
yakından bakmaya davet etmektedir. Kendine
özgü açısal hatlar ve sert dinamik çizgiler, bütünsel
güzelliğin bu heyecanlandırıcı detaylarda nasıl açığa
çıktığını yansıtmaktadır.

ÖN GÖRÜNÜM
Dış bölümün tamamını çevreleyen ayırt edici yüzeyler,
eşit kıvrımlı ön sis lambaları ve farların profil hatlarıyla
tamamlanmıştır. Tasarımı Çek cam üretimine duyulan
saygının bir işaretidir.

YAN AYNALAR
Yan aynalar geniş yüzeyiyle genel bir işlevsellik
sağlarken, bütünleşmiş aydınlatmalarıyla şık, sert
hatlarıyla sportif bir görünüm yaratmaktadır.

YAN GÖRÜNÜM
Mükemmel şekilde dengelenmiş oranlar, büyük cam alanlar ve aracın yan bölümüne doğru uzanan farlar aracın profiline sıradışı bir görsellik
ve duygusal çekicilik katmaktadır.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

DEKORATİF KAPI EŞİĞİ
Aracın kapı eşikleri versiyona bağlı olarak
Superb imzasını taşıyan dekoratif kapı eşiği
kaplamalarıyla fark yaratmaktadır. İşlev ve
tasarım Superb'te ahenk içinde göze çarpıyor.

PANORAMİK AÇILIR TAVAN*
Superb, genişlik hissini arttıracak elektronik olarak ayarlanabilir
panoramik açılır tavanla* size yeni bakış açıları kazandıracak.
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FAR
TASARIMI
Farlar aydınlatabildikleri ölçüde ilham verebilirler. Çek kristal
ve cam üretimi mirasından ödünç alınan Superb'in farları
bugüne kadar yolları aydınlatmış en muhteşem gözlerdir.

FARLAR
Her biri teknoloji ve stil bakımından eşsiz
olan üçüncü nesil Superb'te üç tip far ve iki
tip entegre arka far grubu mevcuttur. Üst
seviye far gruplarında ünlü Bohemya cam
işçiliğine ait çizgiler şekil bulmuştur.

Tasarım

BI-XENON ÖN FAR GRUBU
Bi-Xenon far grubu içinde dekoratif kristal kesimli uzun far grubu yer alır. Akıllı Far Asistanına* sahip
üst seviye bi-xenon farlarda aydınlatmalı "kirpiklerin" tasarım ayrıntılarında önemli bir rolü vardır.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

LED ARKA FAR GRUBU
Kristalize unsurlar, iki versiyonda da bulunan entegre arka farların "aktif olmayan" alanında da görülmektedir.
Üst seviye arka far grubunda, geri vites lambaları ve flaşörler, bunun yanı sıra sis lambalarının LED bölümü gibi
aydınlatma bölgelerinin önünde, Superb'in aydınlatma imzasını daha da ayrıcalıklı kılan gizli "mücevherler" yer alır.
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- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

AMBİYANS
AYDINLATMASI
Tasarım

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.
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Fildişi ambiyans aydınlatması.

Yeşil ambiyans aydınlatması.

Mavi ambiyans aydınlatması.

Tasarım

İÇ TASARIM
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SAKLAMA
ALANLARI
Otomobilde geniş alan elde etmek yalnızca ince düşünülmüş, fonksiyonel detaylar ile
donatıltığında anlamlıdır. Superb'te, zarif iç mekanı düzenli tutan ve eşyalarınızın kaybolmasını,
kırılmasını veya düşmesini engelleyen çok sayıda bölme, cep ve tutucu mevcuttur.

Simply Clever

JUMBO BOX
Geniş jumbo box orta saklama bölmesi ön kol desteğinde bulunur.
Elektronik aletlerinizi güvenli bir şekilde içinde saklayabilir ya da
yiyeceklerinizi taze tutmak için soğutabilirsiniz. Orta konsolda ikili bir
içecek tutucusu da mevcuttur.

İÇECEK TUTUCULARI
Arka koltuklarda oturan yolcular, kol desteklerindeki içecek
tutucularını beğenecektir.

SAKLAMA CEPLERİ
Ön koltuk sırtlıklarının iç kısımlarındaki saklama cepleri cep telefonu,
anahtar, not defteri vs. gibi küçük nesneleri taşıyabilir.

ŞİŞE TUTUCUSU
Ön kapıdaki geniş bölmede 1.5L.'lik şişe tutucusu mevcuttur.
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BAGAJ
BÖLMESİ

AĞ PROGRAMI*
Nesneleri sıkıca tutarken bagaj alanının esnekliğini arttırır. Bir yatay ve iki dikey ağı vardır. Bagaj bölmesi
kapağının altına bir ağ daha ekleyebilirsiniz.

Arka koltuk arkalıkları katlandığında 1,730 litreye kadar genişleyen,
595 litre kapasitesiyle Superb, sınıfındaki en geniş alana sahiptir. Ancak
alanın büyümesi, kullanışlılığı arttırmadan anlamsızdır. Bagaj için taşımayı
daha da kolaylaştıran Simply Clever çözümlerini bu nedenle ekledik.

OTOMATİK BAGAJ KAPAĞI
Elektrikle kontrol edilen bagaj kapısı, dokunmanıza gerek kalmadan otomatik olarak açılır
ve kapanır. Bagaj kapısının yükseklik seviyesini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

SANAL PEDAL*
Elleriniz doluyken bagaj
bölmesini nasıl açarsınız?
Sadece ayağınızı altına uzatın
ve sihirli bir şekilde açılacaktır.
Sanal pedal, temassız erişimi
sağlar ve elektrikle kontrol
edilen bagaj kapısı ile KESSY
(Anahtarsız giriş, çalıştırma
ve çıkış sistemi) özelliği
mevcuttur.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Simply Clever

ÇEKİ DEMİRİ*
Çeki demirinin, bagaj bölmesi kolu
yoluyla kumanda edilebilen katlanır bir
düğmesi vardır. Bu yenilik sayesinde
kullandıktan sonra çeki demirini çıkarmanız
gerekmeyecektir ve aracınızın şık
görünümünü de bozmayacaktır.
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Bağlanabilirlik

BİLGİ
EĞLENCE
Superb'in içinde kolayca iletişim kurabilir, çalışabilir ya da eğlenebilirsiniz.
Yeni nesil radyo ve navigasyon sistemleri, hareket halindeyken mobil
cihazlarınızın en iyi işlevlerinin keyfini çıkarabileceğiniz şekilde üst seviyede
bağlanabilirlik sunar. Arkadaki yolcular harici cihazlarını da bağlayabilir.

8" BOLERO RADYO
8" renkli dokunmatik ekranlı
Bolero radyoda AM ve
FM kanal seçicileri, USB
bağlantısı, Apple bağlantısı,
SD kart yuvası ve Bluetooth
özellikleri mevcuttur. Standart
olarak SmartLink Sistemi
mevcuttur. Mükemmel ses
kalitesi dört ön ve dört arka
hoparlörle garanti edilmiştir.

SMARTLINK SİSTEMİ**
(MirrorLink ®, Apple
CarPlay ve Android Auto
özelliklerini destekleyen
SKODA Bağlantı paketi)
radyo, sürücünün sürüş
esnasında telefonunu
güvenli bir şekilde
kullanmasını sağlar.
Araçlar için güvenli
olduğu belgelenmiş tüm
yüklenmiş uygulamalar
MirrorLink ®, Apple
CarPlay veya Android
Auto ile uyumludur.

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.

MULTIMEDYA TUTUCUSU*
Cihazınızı güvenli bir şekilde arka kol desteği ya da ön koltuk kafalığına
takabilmenizi sağlar. Hızlı LTE internet uyumluluğuna sahip entegre
telefon modülü* Columbus navigasyon sistemiyle birlikte mevcuttur.
Araca arkadaki yolcular için ikinci bir USB yuvası* ve 230V soket* de
takılabilir.

KABLOSUZ ŞARJ FONKSİYONU**
Opsiyonel olarak 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.)

CANTON SES SİSTEMİ*
Bagaj bölmesinde bulunan subwoofer ve ön konsolda bulunan merkez
hoparlör dahil olmak üzere on iki hoparlörlü Canton Ses Sisteminde,
müzik ya da konuşmalarda mutlak ses netliğinin tadını çıkarın.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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Kullanıcıları düşünen özellikleriyle Superb, en uzun yolculuk sırasında
dinlenirken ya da hareket halinde eğlenirken size mutlak konfor sağlayacaktır.
DERİ KAPLI DİREKSİYON SİMİDİ
Deriyle kaplanmış ve krom unsurlarla donatılmış çok işlevli direksiyon, eksiksiz sürüş keyfini
parmak uçlarınıza getirir. En yüksek opsiyonda radyo, telefon ve otomatik DSG (Doğrudan Geçişli
Şanzıman) kontrolleriyle, perfore deriyle çevrelenmiş üç kollu sportif bir direksiyon mevcuttur.

CLIMATRONIC KLİMA*
3 bölgeli Climatronic klimayla sürücü, ön ve arka yolcular için
farklı sıcaklıklar ayarlayabilirsiniz. Ön camın buğulanmasını
azaltan bir nem sensörü de mevcuttur.

AYDINLATMALI DIŞ DİKİZ AYNALARI
Giriş alanını aydınlatmak için tasarlanmış biniş aydınlatmalı dış
dikiz aynaları, karanlık ortamlarda aracınıza biniş için kolaylık
sağlar. Örneğin karanlıkta su birikintilerinden sakınmanıza
yardımcı olur.

ÇALIŞTIRMA/DURDURMA DÜĞMESİ
KESSY (Anahtarsız giriş, çalıştırma ve
çıkış sistemi) bulunan araçlarda, anahtarsız
çalıştırma ve motorun kapatılması için
direksiyon kolu üzerinde bir Çalıştırma/
Durdurma Düğmesi bulunur.

OTOMATİK KATLANAN
DIŞ DİKİZ AYNALARI
Sıkışık şehiriçi yollarda özellikle takdir
edeceğiniz şekilde aracı kilitlediğinizde
dış dikiz aynaları otomatik olarak katlanır.
Aynalarda, donanım seviyesine bağlı olarak
otomatik karartma ve bellek işlevleri de
mevcuttur.

ELEKTRONİK OLARAK
AYARLANABİLİR SÜRÜCÜ KOLTUĞU
Dahili bellekli elektronik olarak ayarlanabilir sürücü
koltuğunda, dış dikiz aynası ve koltuk için üç farklı
konum kaydedilebilir.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Konfor

KONFOR

ELEKTRONİK PARK FRENİ
Superb'te standart olarak sunulan Elektronik
Park Freni, geleneksel mekanik el freninin
yerini alarak çok daha konforlu ve pratik bir
kullanım sağlamaktadır. İleri seviye konfor
donanımlarından bir diğeri olan ve standart
olarak sunulan Autohold fonksiyonu, aracın
serbest olarak hareket etmesini, sürücü gaza
basana kadar engelleyerek özellikle yoğun
trafiğin bulunduğu yollarda önemli bir konfor
özelliği olarak devreye girmektedir.
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GÜVENLİK DESTEK
SİSTEMLERİ
Superb, öngörülmeyen durumlarda emsalsiz konfor ve güvenlik
sunan çeşitli yardımcı sistemlerini hizmetinize sunmaktadır.
AKILLI FAR ASİSTANI*
Artık karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırmadan uzun farlarınızı
kullanabilirsiniz. Akıllı far asistanı sadece farlar arasında geçiş yapmakla kalmaz,
aynı zamanda da iç dikiz aynasında bulunan çok işlevli bir kamerayı kullanarak
uzun farları da kısabilir.

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.

KÖR NOKTA UYARI ASİSTANI*
Aracın arkası ve yanındaki kör alanları görüntülemek için arka tampondaki radar sensörlerini
kullanır. Çevredeki araçların uzaklık ve hızına dayalı olarak optik veya sesli sinyallerle sürücüyü
uyarmasının gerekip gerekmediğine karar verir.

Güvenlik

ARKA PARK KAMERASI
Bagaj kapağında plakalık
bölümünün üstünde bulunan arka
park kamerasıyla daha kolay park
etmenin tadını çıkarın. Aracınızın
arkasındaki boşluğu görüntüler
ve aracın genişliğine dayalı olarak
sürüş şeritlerini gösterir.

AKILLI PARK ASİSTANI*
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.
*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

ÖN BÖLGE FRENLEME ASİSTANI* & ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ*
Tamponda bulunan mesafe sensörü 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 indirir. Yeni Superb'te
sunulan bir başka ileri seviye güvenlik destek sistemi Adaptif Hız Sabitleyici'dir. Sistem,
otoyolda seyir halinde, temel hız sabitleyici işlevine ilave olarak önünüzdeki araç ile güvenli
bir uzaklığı otomatik olarak muhafaza ederek yolculuklarınızı daha güvenli ve konforlu
gerçekleştirmenizi sağlar.
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HAVA
YASTIKLARI

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIĞI
Sürücü hava yastığı, direksiyonda bulunurken, yolcu hava yastığı ön panelde bulunur.
Gerekliyse ön koltuğa çocuk koltuğu takarken yolcu hava yastığı devreden çıkarılabilir.

DİZ HAVA YASTIĞI*
Direksiyon kolonunun altında bulunan diz hava
yastığı, sürücünün dizlerini ve bacaklarını korur.

Konu güvenlik olduğunda, SKODA markası olarak hiçbir detayı
göz ardı etmiyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz önleyici aktif
güvenlik destek sistemlerine ek olarak, pasif güvenlik destek
sistemleri teknolojilerinde de en ileri çözümleri sununuyoruz.

PERDE HAVA YASTIKLARI
Devreye alındıktan sonra perde hava yastıkları, ön ve arka yolcuları baş yaralanmasına karşı koruyan bir
duvar oluşturur.

Güvenlik

ÖN VE ARKA YAN HAVA YASTIKLARI*
Yandan darbe esnasında sürücü ve diğer yolcuların leğen kemiği ve göğsünü korur.
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MOTORLAR
VE ŞANZIMAN

MOTORLAR
Superb'in en güçlü motor seçeneği 280 PS gücü ve standart 4x4 çekiş sistemiyle 2.0 litre benzinli TSI motordur. Yenilikçi ACT (Aktif
Silindir Yönetim Teknolojisi) bulunan 1.4 TSI 150 PS gücündeki benzinli motor gerekli olmadığı takdirde 2 silindiri devre dışı bırakarak yakıt
tüketimini optimize ediyor. Yakıt ekonomisi ve verimlilik konusunda kendisini ispat etmiş TDI dizel motor seçenekleri, arttırılan güç ve
düşürülen yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. 120 PS gücündeki 1.6 TDI dizel motor ortalama 4.2 litre yakıt tüketimiyle öne çıkarken, 2.0
TDI 190 PS gücündeki dizel motor seçeneği 4x4 çekiş sistemi ve DSG otomatik şanzıman seçeneğiyle performans ve ayrıcalıklı bir sürüş
deneyimi sunuyor.

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.

Performans

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. Bilgieğlence menüsünün parçası olarak özel gereksinimlerinize göre dört
moddan birini seçmenize izin verir; normal, konfor, eko ve spor.

DSG
Motor versiyonuna bağlı olarak araçta otomatik 6 ileri veya 7 ileri
vitesli DSG (Doğrudan Geçişli Şanzıman) bulunabilir. Mükemmel bir
sürüş dinamizmi için 4 tekerlekten çekiş sistemli 2.0 TDI veya 2.0 TSI
motorları öneriyoruz.
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ACTIVE&COMFORT - SİYAH KABİN
Gri metalik dekor, kumaş döşeme

ACTIVE&COMFORT - SİYAH KABİN
Gri metalik dekor

- Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

STYLE

Style versiyonunun standart ekipmanı; köşe dönüş özellikli
ön sis farları, sürüş modu yönetimi, arka kol dayama
ünitesi, mekanik arka yan cam güneşlikleri, krom yan cam
çerçeveleri, climatronic iki bölgeli klima, geri görüş kamerası,
DSG kontrol özellikli deri direksiyon simidi, sürücü tarafı
hafızalı elektrikli ön koltuklar, iç gözlem sensörlü alarm
sistemi, renkli Maxi-Dot bilgi ekranı, üst sınıf arka LED farlar
ve birçok lüks özellik içerir.

STYLE - SİYAH KABİN
Koyu fırça dekor, deri döşeme

STYLE - SİYAH KABİN
Koyu fırça dekor, kumaş döşeme

STYLE - BEJ KABİN
Koyu fırça dekor, kumaş döşeme

Kişiselleştirme

ACTIVE &
COMFORT

Active versiyonun standart ekipmanı; 3 kollu
çok fonksiyonlu deri direksiyon, otomatik
kararan dikiz aynası, Maxi-Dot bilgi ekranı,
Bluetooth, arka LED farlar, ön sis farları,
elektrik kontrollü ön ve arka camlar, klima,
ayarlanabilir kol desteği ve daha birçok
bileşeni kapsar. Active donanım özelliklerine
ilave olarak Comfort donanım seviyesinde 17"
alaşım jantlar, Bolero 8" Multimedya Sistemi,
ön ve arka park sensörleri, AFS özellikli
Bi-xenon farlar standart olarak sunulmaktadır.
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PRESTIGE

Prestige versiyonun standart ekipmanı;
elektrikli bagaj kapağı, 10 renkli LED ambiyans
aydınlatması, ısıtmalı ön ve arka koltuklar,
18" jantlar, anahtarsız giriş-çıkış ve çalıştırma
sistemi, arka park kamerası, üç kollu çok
fonksiyonlu DSG kontrol özellikli deri
direksiyon simidi, tam deri döşeme ve birçok
lüks özellik içerir.

Kişiselleştirme

PRESTIGE - SİYAH KABİN
Koyu fırça dekor, deri döşeme

PRESTIGE - BEJ KABİN
Koyu fırça dekor, Alcantara deri döşeme

LAURIN &
KLEMENT*

Laurin & Klement versiyonunun standart
ekipmanı; kör nokta uyarı asistanı, adaptif şasi
kontrol sistemi, otomatik park asistanı 3.0,
tam deri L&K döşemeler, adaptif hız sabitleyici,
Canton 12 hoparlörlü 610W müzik sistemi,
ayak yükselticili arka paspaslar "Lounge Step",
18" antrasit renkli alaşım jantlar.

LAURIN & KLEMENT - BEJ KABİN
Siyah piyano dekor, perfore deri döşeme

PRESTIGE - SİYAH KABİN
Koyu fırça dekor, perfore deri döşeme

LAURIN & KLEMENT
BEJ KABİN
Siyah piyano dekor, deri döşeme

LAURIN & KLEMENT
KAHVERENGİ KABİN
Siyah piyano dekor, perfore
deri döşeme

LAURIN & KLEMENT
KAHVERENGİ KABİN
Siyah piyano dekor, deri döşeme

*Yalnızca 2.0 TDI 190 PS DSG 4x4 motor ile sunulmaktadır. - Görseller Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

Kişiselleştirme
ENERJİ MAVİSİ OPAK

ZÜMRÜT YEŞİL METALİK

Siyah kumaş - Active ve Comfort

Siyah kumaş - Style

MANYETİK KAHVERENGİ METALİK

METAL GRİSİ METALİK

Bej perfore deri - Prestige* ve L&K*

BUSINESS GRİ METALİK

LAV MAVİSİ METALİK

Siyah perfore deri - Prestige* ve L&K*

GÜMÜŞ METALİK

KAPUÇİNO BEJ METALİK

Bej deri - Style*, Prestige ve L&K

LAZER BEYAZI OPAK

AY BEYAZI METALİK

Bej Alcantara deri - Style* ve Prestige* Siyah Alcantara deri - Style* ve Prestige*

ŞEKER BEYAZI OPAK

Siyah deri - Style*, Prestige ve L&K

RENKLER
DÖŞEMELER

Kahverengi deri - L&K
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Kişiselleştirme

JANTLAR
19" Acamar* antrasit alaşım jantlar

19" Trinity* alaşım jantlar

19" Trinity antrasit** alaşım jantlar

19" Trinity siyah* alaşım jantlar

18" Pegasus antrasit*** alaşım jantlar

18" Zenith* alaşım jantlar

18" Modus* alaşım jantlar

18" Pegasus alaşım jantlar

17" Triton* alaşım jantlar

17" Stratos alaşım jantlar

17" Zeus* alaşım jantlar

16" Orion alaşım jantlar

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır. ** Yalnızca L&K versiyonu ile opsiyonel olarak sunulmaktadır. *** L&K versiyonu ile standart olarak sunulmaktadır.
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AKSESUARLAR
KAUÇUK TABAN KAPLAMASI
Bagaj bölmesinde ne
taşırsanız taşıyın kauçuk taban
kaplamasıyla temiz kalacaktır.

Superb'iniz için özel olarak tasarlanmış estetik ve
fonksiyonel SKODA Orijinal Aksesuarları sayesinde aracınızı
ihtiyaçlarınız ve zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

PASPASLAR
Superb logolu yüksek kalitedeki tekstil ayak paspasları kabini daha rahat ve sıcak gösterirken, yükseltilmiş trimli
lastik ayak paspasları kötü havalarda kabini korur.

PLASTİK KAPLAMA
Arkadaki orta tüneli kaplayan plastik kaplama,
döşemeyi kirlenme ve hasardan korur.

DEKORATİF LASTİK SUBAP KAPAĞI
Aracınız en küçük detayına kadar tarz sahibi
gözükecektir.

Aksesuarlar

BAGAJ HAVUZU
Bagaj bölmesini kirletebilecek
nesneleri sıklıkla taşıyorsanız
kenarları yukarı kaldırılmış
plastik bagaj havuzu, kolayca
çıkarılıp yıkanabildiğinden
mükemmel çözümdür.

22

TEKNİK ÖZELLİKLER
SUPERB

1.4 TSI/125 PS

1.4 TSI/150 PS ACT

2.0 TSI/280 PS 4x4

1.6 TDI CR DPF/120 PS

2.0 TDI CR DPF/190 PS

2.0 TDI CR DPF/190 PS 4x4

Turboşarjlı benzinli motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turboşarjlı benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turboşarjlı benzinli motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turboşarjlı dizel motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon common rail sistemi

Turboşarjlı dizel motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon common rail sistemi

Turboşarjlı dizel motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon common rail sistemi

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)

4/1,395

4/1,395

4/1,984

4/1,598

4/1,968

4/1,968

Maksimum güç (PS/dd)

125/5,000-6,000

150/5,000-6,000

280/5,600–6,500

120/3,600–4,000

190/3,500–4,000

190/3,500–4,000

Maksimum tork (Nm/dd)

200/1,400–4,000

250/1,500-3,500

350/1,700–5,600

250/1,600–3,250

400/1,750–3,250

400/1,750–3,250

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin,
RON min.95

Kurşunsuz benzin,
RON min.95

Kurşunsuz benzin,
RON min.95

Dizel

Dizel

Dizel

Azami hız (km/s)

208

220

250

206

234

229

Hızlanma 0–100 km/h (s)

9.9

8.8

5.8

10.9 (11.0)

8.3

8.0

– şehir içi

7.1

6.3

8.9

4.9 (4.7)

5.5

6.1

– şehir dışı

4.7

4.5

6.1

3.8 (4.0)

4.2

4.7

– ortalama

5.6

5.2

7.1

4.2

4.7

5.2

CO2 emisyonları (g/km)

130

121

160

110

122

136

Dönme çapı (m)

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

Önden çekiş

Önden çekiş

4x4

Önden çekiş

Önden çekiş

4x4

Hidrolik tek kuru
kavrama balatası (Çift eş-eksenli
kavrama, elektro-hidrolik)

Elektronik kontrollü dört
tekerlekten tahrik sistemi

MOTOR

PERFORMANS

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)

GÜÇ AKTARIMI
Tip

Hidrolik tek kuru
kavrama balatası

Çift eş-eksenli kavrama,
elektro-hidrolik

Elektronik kontrollü dört
tekerlekten tahrik sistemi

Hidrolik tek kuru
kavrama balatası (Çift eş-eksenli
kavrama, elektro-hidrolik)

Manuel 6 ileri

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik 6 ileri DSG

Manuel 6 ileri
(Otomatik 7 ileri DSG)

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik 7 ileri DSG

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

1,415

1,450

1,625

1,500 (1,510)

1,585

1,660

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

620

632

680

621 (620)

620

705

Toplam ağırlık (kg)

1,960

2,007

2,230

2,046

2,130

2,290

Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

700

720

750

750

750

750

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

1,600

1,600

2,200

1,500

2,000

2,200

Yakıt deposu kapasitesi (l)

66

66

66

66

66

66

Debriyaj
Şanzıman

AĞIRLIK

EK BİLGİLER
Gövde

Dış boyutlar

Versiyon

5 koltuk, 5 kapı, iki hacimli

Uzunluk/genişlik (mm)

4,861/1,864

Sürtünme Katsayısı CW

Motor versiyonuna bağlı olarak 0.275-0.309

Yükseklik (mm)

1,468

Teknik Özellikler

Şasi

Aks mesafesi (mm)

2,841

Ön aks

Altta üçgen salıncaklı ve torsiyon viraj demirli McPherson süspansiyon

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

1,584; 2.0 TSI: 1,586

Arka aks

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

Yerden yükseklik (mm) motor versiyonuna bağlı olarak

149/148

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 genişlik (mm)

1,507/1,520

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

991/980

Direksiyon

Elektro-mekanik, doğrudan kremayer dişli direksiyon

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

595/1,730

Jantlar

6.5J x 16"; 7.0J x 17"; 8.0J x 18" motor versiyonuna göre

Lastikler

215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18 motor versiyonuna göre

( ) Otomatik şanzımanlı araçlar içindir. ACT - Aktif silindir yönetim teknolojisi Motorların tamamında Start-Stop Sistemi ve enerji geri kazanma işlevi mevcuttur. Tüm motorlar EU6 emisyon standartlarına uygun ve çevre dostudur.
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1,468
1,584

1,572
1,864

980

991

2,031

625 l
1,126

12.2°

14°

(ML2)

2,841
4,861

(ML3)

Donanımlar

1,010

1,123

1,520

1,507

897

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 01/18

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 Skoda yetkili satıcısına başvurunuz.

www.skoda.com.tr

facebook.com/skodaturkiye

