
ROK PRODUKCJI:

2021
ROK MODELOWY:

2022

SILNIK:

2.0 TDI 147 kW (200 KM)

SKRZYNIA BIEGÓW:

7-biegowa automatyczna DSG 4x4

Szary Steel
niemetalizowany
(M3M3)

KOLOR LAKIERU:

Czarne (EX)

WNĘTRZE:

Obręcze kół ze stopów
lekkich SUPERNOVA
czarne polerowane 8Jx19"
(*)

OBRĘCZE KÓŁ:

ŠKODA SUPERB COMBI SPORTLINE (3V5R9Z)
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CENA FINALNA 233 600 zł
brutto

Podsumowanie

Cena katalogowa modelu 181 050 zł

Cena wyposażenia dodatkowego 52 550 zł

Cena lakieru 0 zł

72021-001



ŠKODA SUPERB COMBI SPORTLINE (3V5R9Z)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE I USŁUGI

Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy (PE2) 1 350 zł

CREW PROTECT ASSIST (7W2) 700 zł

Kamera AREA VIEW 360° (KA6) 2 100 zł

Pakiet TRAVEL ASSIST HIGH (PWH) 7 700 zł

CAŁKOWITA CENA WYPOSAŻENIA I USŁUG

52 550 zł brutto
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 Aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu.
Gdy na podstawie danych jazdy funkcja stwierdzi, że powstała sytuacja zagrożenia
wypadkiem, przygotowuje kierowcę i pasażera na niebezpieczeństwo przez:
- napięcie pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, w sposób mocno przylegający do
ciała.
- przymknięcie okien w drzwiach (jeśli były otwarte) z pozostawieniem szpary około 5
cm od krawędzi.
- zamknięcie panoramicznego okna dachowego (jeśli samochód jest w nie wyposażony)
Rozszerzony system bezpieczeństwa - funkcja działa we współpracy z radarem
znajdującym się z przodu samochodu. Umożliwia to interwencję w przypadku wykrycia
ryzyka kolizji z przeszkodą przed po

Pakiet TRAVEL ASSIST zawiera: ACC 210 km/h, Funkcja rozpoznawania znaków
drogowych, LANE ASSIST z adaptacyjnym prowadzeniem po torze, SIDE ASSIST z
REAR TRAFFIC ALERT, PARK ASSIST, dla skrzyni DSG EMERGENCY ASSIST oraz PCC
(Predictive Cruise Control).
LANE ASSIST pomaga w utrzymaniu pojazdu między liniami wyznaczającymi pas ruchu.
REAR TRAFFIC ALERT ostrzega podczas wyjazdu z miejsca parkowania prostopadłego
przed pojazdami nadjeżdżającymi z boku. W razie potrzeby system próbuje uniknąć
kolizji albo zminimalizować jej skutki przez automatyczne hamowanie.
SIDE ASSIST ostrzega przed pojazdami jadącymi w tym samym kierunku po sąsiednim
pasie i znajdującymi się w tzw. martwej strefie. „Martwa strefa“ jest to obszar
niewidoczny dobrze ani w lusterku, ani bezpośrednio z pojazdu.
EMERGENCY ASSIST wykryje brak ruchu kierownicy lub innej czynności w określonym
przedziale czasowym i zastosuje sygnał ostrzegawczy. Jeśli kierowca nie zareaguje
samochód najpierw ostrzeże, a później zainicjuje hamowanie i włączy światła awaryjne."



Bluetooth Plus (PT1) 1 300 zł

Gniazdo 230V i dwa gniazda USB typu C w tylnej części przedniego podłokietnika (RA6) 900 zł

SOUND SYSTEM CANTON (12 głośników, moc 610 W) (RA3) 2 400 zł

System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy 3D (RNF) 5 600 zł

Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów (PF0) 550 zł

Hak holowniczy (składany) z adapterem (PK1) 3 700 zł
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WLAN, PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona
Za pośrednictwem łącza Bluetooth można połączyć telefon komórkowy z urządzeniem
Infotainment i korzystać z systemu głośnomówiącego oraz odtwarzać muzykę
(audiostreaming).
WLAN (Wi-Fi) może służyć do: 

1. Bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodem, dzięki któremu możliwe jest
odtwarzanie plików dźwiękowych w menu Media lub obsługa urządzenia Infotainment
za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. ŠKODA OneApp).

2. WLAN to także możliwość udostępniania Internetu jednocześnie nawet do 8
urządzeń mobilnych znajdujących się wewnątrz samochodu. Internet może być
dostarczony poprzez hot spot z naszego smartfona, zewnętrzny modem USB CarStick
(w przypadku nawigacji AMUNDSEN) lub zintegrowany modem LTE (w przypadku
nawigacji COLUMBUS). Koszty związane z transmisją danych ponosi klient.
PHONE BOX - wzmacniacz sygnału antenowego znajdujący się w schowku na telefon
w konsoli środkowej (przed dźwignią zmiany biegów). Dzięki wzmocnieniu sygnału
GSM możliwe jest uzyskanie lepszej jakość dźwięku podczas rozmowy telefonicznej oraz
mniejsze obciążenie baterii telefonu, który pozostaje bezpiecznie schowany podczas
jazdy.

Kolorowy ekran dotykowy 9,2'', obsługa głosowa, WLAN, jedno gniazdo USB typu A i
jedno typu C.



Uchwyty ISOFIX na fotelu pasażera z przodu (3G2) 200 zł

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika (PK9) 800 zł

Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z DRIVING MODE SELECT (PFC) 2 800 zł

Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą (3U7) 300 zł

Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem (*) (PHD) 4 300 zł

CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną (*) (PH2) 1 200 zł

Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe (*) (PH0) 5 100 zł

Zapasowe koło stalowe dojazdowe (PJA) 500 zł
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Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika - wykorzystywany jest specjalny czujnik,
który wykrywa ruch pod tylnym zderzakiem. Do otwarcia pokrywy wystarczy
„kopnięcie” – ruch nogą tam i z powrotem w osi wzdłużnej samochodu.

DCC umożliwia zmianę charakterystyki pracy zawieszenia odpowiednio do stanu
nawierzchni oraz stylu i warunków jazdy. Polega to na zmianie sztywności
amortyzatorów niezależnie dla każdego koła.
Wybór profilu jazdy umożliwia kierowcy ustawienie wybranych parametrów pracy
samochodu odpowiednio do własnych potrzeb i stylu jazdy. Dostępne są profile
Normal, Sport, Eco i Comfort (ten ostatni tylko, gdy samochód jest wyposażony w
zawieszenie adaptacyjne). 
W profilu indywidualnym samemu można określić niektóre parametry.

Układ ogrzewania postojowego umożliwia ogrzanie, ale także i przewietrzenie wnętrza
samochodu, by osiągnąć w nim optymalną temperaturę bez konieczności uruchamiania
silnika.



Obręcze kół ze stopów lekkich SUPERNOVA czarne polerowane 8Jx19" (*) (PJZ) 3 400 zł

Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy (4A4) 1 100 zł

Elektrycznie sterowane przednie fotele sportowe z regulacją długości siedziska (PB5) 2 900 zł

Pakiet COMFORT (WQ6) 2 350 zł

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE) (PK7) 1 300 zł

Usługa Care connect - 1 rok, usługa Infotainment Online na 1 rok (YOY) 0 zł

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność
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Zawierają funkcję pamięci ustawień

W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
Progresywny układ kierowniczy
Podgrzewana przednia szyba
Kamera cofania

Funkcja SAFE uniemożliwia  w zaryglowanym samochodzie otwieranie drzwi od
wewnątrz oraz obsługę podnośników szyb nawet po jej zbiciu. Utrudnia to ewentualną
próbę włamania do samochodu.

Funkcjonalności dostępne w ramach Care Connect:
Połączenie alarmowe - automatyczne wezwanie pomocy (za pośrednictwem centrum
alarmowego), gdy dojdzie do groźnej kolizji uruchamiającej systemy bezpieczeństwa.
Planowanie wizyty w serwisie - wybrany serwis jest informowany o zbliżającym się
obowiązkowym przeglądzie lub wymianie oleju.
Zdalny dostęp na 1 rok - pomoc w lokalizacji miejsca postoju samochodu, możliwość
ustawienia powiadomień o przekroczeniu prędkości oraz granicy zdefiniowanego
obszaru.
Funkcjonalności dostępne w ramach Infotainment Online:
Poszerzona funkcjonalność nawigacji m. in. informacje o utrudnieniach w ruchu
drogowym online oraz możliwość wcześniejszego planowania podróży za pomocą
komputera lub smartfona.
Dostęp do najaktualniejszych prognoz pogody oraz informacji ze świata.

Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST



Wnętrze

Nadwozie

Prezentowane są wybrane elementy wyposażenia standardowego. Domówienie pakietu lub opcji może mieć wpływ na
wyposażenie standardowe – w niektórych przypadkach bezpowrotnie usuwając lub zastępując elementy.
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DAB+ funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
DRIVER ALERT - system wykrywający zmęcze nie kierowcy
DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy
Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu (bez funkcji SAFE)
LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT)
Pakiet oświetlenia AMBIENTE
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 8”, obsługa głosowa ,WLAN, jedno gniazdo USB typu A i jedno typu C)
Spryskiwacze reflektorów przednich
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Usługa Care connect - 1 rok
VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźni ków

8 głośników
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu
CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Podgrzewane fotele przednie
Poduszka chroniąca kolana kierowcy
Sportowe fotele z przodu
Tapicerka Sportline (Alcantara/Skóra)
Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z funkcją pamięci
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Reflektory przednie Full LED Top Matrix



Długość 4 862 mm
Szerokość 1 864 mm
Wysokość 1 511 mm
Rozstaw osi 2 836 mm
Rozstaw kół przednich/tylnych 1 586 / 1 574 mm
Średnica zawracania 11,7 m
Pojemność bagażnika min./max. 660 / 1 950 l

Wymiary zewnętrzne

Paliwo Diesel
Liczba cylindrów 4
Pojemność silnika 1 968 cm³
Średnica cylindra 81 mm
Skok tłoka 96 mm
Maksymalna moc 147 kW
Maksymalny moment obrotowy

400,0 Nm / 1 750 - 3 500 1/min
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 6.3
Emisja CO₂ - cykl mieszany (g/km) 165

Silnik

Minimalna masa własna z kierowcą 1 723 kg
Maksymalna masa własna z kierowcą 1 880 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 278 kg
Ładowność (z kierowcą) 630 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy
ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%

2 200 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców

750 kg
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą 4 478 kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy 90 kg
Nośność dachu 100 kg

Masy

Maksymalna prędkość 230 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 66,0 l
Przyspieszenie 0-100 km/godz. 7,3 s

Osiągi

DANE TECHNICZNE

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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KOMFORT

W ŠKODZIE dokładamy wszelkich starań, żeby
podróż była dla Ciebie przyjemnością. Ale tak
naprawdę nie chodzi nam tylko o podróż,
a o każdy kontakt z samochodem. Dlatego równie
wiele pracy wkładamy w zaawansowane systemy,
które pomagają Ci wygodnie prowadzić
i parkować auto, jak w wykończenie wnętrza,
dobór materiałów doskonałej jakości i dziesiątki
drobnych usprawnień, które uprzyjemniają
codzienne korzystanie z auta.

DESIGN

Najbardziej zapada nam w pamięć to, co wywołuje
emocje. Inspirując się tradycją czeskiego
wzornictwa, opracowaliśmy własny język designu,
rozpoznawalny od pierwszego spojrzenia
i otwierający nas na trendy zbliżającej się trzeciej
dekady XXI wieku. Ekspresyjne kształ ty,
dynamiczne sylwetki, ostro zarysowane
przestrzenie i precyzyjnie wykonane detale – tak
wywołuje się emocje.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny to dla nas
bezwzględny priorytet. Cokolwiek robimy, zawsze
mamy w głowie tę myśl – zapewnić Wam
bezpieczeństwo. Całe nasze doświadczenie,
zdobyte przez dziesiątki lat i miliony kilometrów,
przekłada się na wiedzę. Tę wiedzę przekuwamy
z kolei na zaawansowane systemy, które
nieustannie czuwają nad tym, byście bezpiecznie
dotarli do celu.

TECHNOLOGIE

Żyjemy w nowoczesnym, rozpędzonym świecie
i jeśli za nim nie nadążamy, łatwo możemy zostać
w tyle. Wybierając ŠKODĘ, masz pewność, że nic
Cię nie omija, a Twoje auto jest innowacyjne
i pełne odważnych rozwiązań. Najnowsze
generacje systemów łączności i infotainment,
obsługiwane na dużych dotykowych ekranach,
dają Ci satysfakcjonujące poczucie kontroli nad
wszystkim, co dla Ciebie ważne.

ŠKODA. WSZYSTKO, CO WAŻNE
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