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A prospektus képein és ábráin látható modellek némelyike olyan extra kiegészítőkkel szerepel, melyek nem feltétlenül tartoznak hozzá az 
alapfelszereltséghez. A megadott információk műszaki adatok, kivitelezés, felszereltség, anyagok, garancia és megjelenés tekintetében megfelelnek  
a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló adatoknak. Mindazonáltal a gyártó a változtatás jogát fenntartja (beleértve a műszaki paramétereket 
és az egyes modellek felszereltségét). Az alap és extra felszereltséggel, az aktuális árakkal, valamint az átadás feltételeivel kapcsolatos további kérdéseivel 
keresse fel bizalommal az Ön hivatalos Škoda márkakereskedését! Ez a prospektus klórmentesen fehérített, 100%-osan újrahasznosítható cellulózpapírból 
készült. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikaiokok miatt, a prospektusban szereplő színek kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.

www.skoda.hu

Köszönti Önt Škoda-márkakereskedője!

A környezetvédelmi embléma jelképezi a Škoda Auto tudatos igyekezetét és felelősségteljes elkötelezettségét a társadalom fenn-
tartható fejlődésének elősegítése iránt, valamint tükrözi cégünknek az élet és a természet iránt megnyilvánuló pozitív szemléletét.
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A design csodálatot kelt, a tér az érzékeinkre hat. A design megszólít, és a térben 
visszhangzanak a szavak. A design a közönség szívéhez szól, és tér kell ahhoz is,  
hogy a közönség tapsolhasson.
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Hogyan lehet egy autó még dinamikusabb?
A legmodernebb meghajtási technológiáknak köszönhetően a Škoda Superbbel minden út különleges élmény. 
A legmodernebb TSI és TDI motorok alacsony üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-kibocsátást biztosítanak, 
ugyanakkor robosztusak és nagy teljesítményűek. Az igen gazdaságos kettős tengelykapcsolású DSG váltómű 
úgy vált a sebességfokozatok között, hogy közben a hajtóerő átvitele nem szakad meg. Összkerékhajtás esetén 
a Haldex tengelykapcsoló intelligensen osztja meg a motor dinamizmusát a négy kerék között. Mindez csupán 
egyetlen hátránnyal jár: ebből a kocsiból igencsak nehezünkre esik majd kiszállni.
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A design célja az elegancia és a harmónia megteremtése, 
valamint a tökéletes funkcionalitás biztosítása volt. Vegyük 
például az adaptív rendszerrel ellátott Bi-Xenon fényszórókat, 
amelyek nem csupán a szemnek nyújtanak kellemes látványt,  
de műszakilag is kiemelkedőek. A króm kerettel kiemelt erőteljes 

első hűtőrács a Škoda járművek közös ismertetőjegye. A többi 
krómozott külső elem is egyszerre látványos és funkcionális – 
mint például a fényszórómosók integrált burkolata, a lökhárító 
alsó részén található légbeömlő nyílást körbevevő csík, a külső 
visszapillantó tükör díszcsíkja, vagy az ajtóvédő díszcsíkok.   

A jármű eleganciáját az uszony alakú tetőantenna is fokozza. 
Új formajegy az áttervezett hátsó lámpacsoport, amely egyben 
megtartja a hagyományos C mintázatot.
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Amikor az eredeti formatervezés találkozik a funkcionalitással, valami egészen új 
születik. Egy jármű, mely ugyanolyan gyönyörű, mint amilyen hasznos. Elegáns, időtlen 
vonalak, valamint lenyűgözően bőséges tér mind az utasok, mind csomagjaik számára. 
Szemet gyönyörködtető és kellemes a mindennapi használat során.



Napsütéses időben a hátsó oldalablakokon és a hátsó szélvédőn 
található mechanikus rolók jelentősen növelik a hátul utazók kényelmét.

A napelemeket tartalmazó napfénytető a kényelmet szolgáló modern megoldások egyedülál-
ló példája. Az ablakba beépített napelemek nyitott és zárt állapotban egyaránt áramot termelnek. 
Erről az áramról működik a belső tér légkeringetését biztosító ventilátor. Ennek köszönhetően a 
Superb belső klímája még akkor is friss és kellemes, ha az autó sokáig parkolt a napon. A ventilátor 
hatékony működésére jellemző, hogy a belső hőmérsékletet képes 25 °C-ra csökkenteni még forró 
nyári napokon is. Az ablak része a tetőkárpittal megegyező borítású takarólap is. A tartozékok kö-
zött megtalálható a klasszikus elektromos napfénytető, amelynek színezett üvege biztosítja a kilá-
tást, ugyanakkor véd az erős napsugárzástól. Mindkét típusú tetőablak kívülről is zárható a közpon-
ti zár funkcióval.

A jármű hátsó részén az erősebben színezett SunSet ablaküvegek egyszerű, mégis hatékony vé-
delmet nyújtanak a közvetlen napsugárzással szemben, és egyben intimitást biztosítanak a hát-
só ülésen utazók számára.

Az ötödik ajtó változtatható nyitási lehetősége nem csupán eredeti újítás,  
hanem a Škoda márka szabadalma is. Egyedülálló szerkezeti és formatervezé-
si megoldásaival a Superb kiemelkedő pozíciót foglal el nemcsak saját kategóriájá-
ban, hanem általában az autók között is. A csomagtértől teljesen elválasztott bősé-
ges utasterével a Superb egyfelől a klasszikusan elegáns szedán képviselője. Az ötö-
dik ajtó közepén elhelyezett Softtouch gomb megnyomásával még csak az első rész 
– mely valójában a csomagteret takaró fedél – nyílik ki, hozzáférést biztosítva Önnek 
a benntárolt csomagokhoz. Másfelől viszont a Superb egy igen praktikus ferdehátú is, 
mely az ötödik ajtó mindkét részének - beleértve az ablakot is - felemelését követően 
korlátlan hozzáférést biztosít a csomagtérhez, valamint lehetővé teszi nagykiterjedé-
sű tárgyak egyszerű rakodását.
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A vezető és az utasok biztonságáról számos elem gondoskodik. 

Közéjük tartozik az adaptív rendszerű Bi-Xenon fényszóró, 

amely az aktuális útviszonyokhoz igazodva világítja meg az 

utat az autó előtt. Az adaptív rendszer többféle üzemmódban 

működtethető: országúti, városi és autópálya módban is. Az 

adaptív fényszórórendszer „eső” beállítása rossz látáskörülmények 

esetén segíti a vezetőt, míg kanyarodáskor a Bi-Xenon fényszórók 

elfordulnak, így biztosítják a kanyarok jobb belátását. A biztonságot 

fokozzák a Corner funkcióval ellátott első ködlámpák és az új, 

integrált nappali menetfények is.

A vezető oldali 
térdlégzsák 

megakadályozza, 
hogy ütközés esetén a 
vezető a műszerfalnak 

csapódjon.

A középkonzol gombjai a kö-
vetkező funkciók ki- és be-

kapcsolására szolgálnak: ASR 
(kipörgésgátló); ESP (elektroni-

kus menetstabilizátor), amely az 
ASR kikapcsolásakor is aktív ma-

rad; TPM (abroncsnyomás-figye-
lő); parkolássegítő érzékelők; 

parkolássegítő asszisztens a 
biztonságos párhuzamos par-
kolás érdekében; ötödik ajtó 

vezérlés, amely szükség esetén 
figyelmeztető hangjelzést is ad.

Az első és a hátsó ajtók burkolatába 
épített biztonsági fények a nyitott 

járművet kikerülők számára szolgál-
nak figyelmeztető jelzésül.

A hátsó szélvédő esetében a tö-
kéletes kilátásról a teljes hosz-
szában egyenletes teljesítményt 
nyújtó hátsó Aero ablaktörlő 
gondoskodik.

Az autó hátulján elhelyezett fényvisszaverő elemek, 
a „macskaszemek” a hátulról jövők számára könnyebben 
észrevehetővé teszik a járművet.

A vezető- és az utasoldali légzsák 
az alapvető biztonsági felszerelés  
része, akárcsak az oldalsó abla-
kok mentén védőfalként húzó-
dó fejlégzsák. Az utas oldali lég-
zsák kikapcsolható, így lehetőség van 
gyermekülés beszerelésére. A hát-
só ülés két szélén két gyermekülés 
helyezhető el biztonságosan, Isofix 
rögzítőrendszerrel.

Az esőérzékelő automati-
kusan bekapcsolja és az eső 
erősségének megfelelően 
működteti az első szélvédő 
Aero ablaktörlőit.

Az első, valamint 
az opcionális hátsó 

oldallégzsákok 
a medencét és a 

mellkast védik.
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A kétzónás, elektronikus vezérlésű Climatronic 
légkondicionálóval eltérő hőmérséklet biztosítható a jobb, 
illetve a bal oldalon. A jármű felszereltsége kiegészíthető 
önálló fűtéssel is, amely álló motor mellett is hűti vagy fűti 
a belső teret, illetve párátlanítja az ablakokat.

A külső visszapillantó tükrök az 
autó bezárásakor automatikusan 
visszahúzódnak, ami különösen 
a keskeny városi utcákon történő  
parkolásnál hasznos.

A nemesacél 
pedállapok a sport 
csomag részét képezik.

A B-oszlop légbevezető nyílásai 
is növelik a hátsó ülésen utazók 
kényelmét.

Az első szélvédő fűtésének 
köszönhetően pillanatok alatt 
eltűnik az üvegről a pára vagy 
a dér.

A hátsó utasok a hosszú utakon 
bizonyára értékelik  
a lábtartóval ellátott kivehető 
Lounge Step szőnyegeket.

Az integrált teleszkópos 
fényszórómosók érvényre 
juttatják az első fényszórók 
maximális fényerejét.

A tetősín fekete vagy ezüstszürke színben kérhető. 

A Jumbo Box hátoldalán 
található kijelző mutatja az 
időt és a külső hőmérsékletet. 
Lehetőség van 12 V-os 
áramforrás, valamint 
szabályozógomb beépítésére 
is a hátsó ülések fűtéséhez. 

A motorosan állítható vezetőülés memóriájában 
az ülés és a külső visszapillantó tükrök három pozíciója 
tárolható el.

A motoros panorámatető, melynek első része a huzat csökkentéséhez kifelé-felfelé dönthető, 
színezett üvegből készült, hogy kevesebb hőt és fényt engedjen át.
Sőt, a teljes tető befedhető egy motoros hálóval. 
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Az ajánlott sebességfokozat a Maxi DOT 
kijelző jobb felső sarkában vagy a fedélzeti 
számítógép kijelzőjén jelenik meg.

A multifunkciós háromküllős bőrkormányról vezérelhető a rádió, a telefon, 
és az automata váltó is.

Az MDI (Mobile 
Device Interface) 

lehetővé teszi 
külső eszközök 

csatlakoztatását és 
azoknak a rádió, a 

navigációs rendszer 
vagy a multifunkciós 
kormány gombjaival 

történő vezérlését.

A Superb 4x4 többféle motorral 
rendelhető, köztük a legtöbbet nyújtó 
3.6 FSI V6/191kW motorral, amelyhez 
az automata hatsebességes DSG váltó 
tartozik. Az összkerékhajtásos, hathengeres 
benzinmotor és a DSG váltó a legmodernebb 
technológiát képviseli, kombinációjuk a 
rendkívüli vezetési élmény garanciája. A 
Haldex tengelykapcsoló azonnal reagál az 
útviszonyokra, és megakadályozza az első 
kerekek megcsúszását.



19

A 6.5”-os színes érintőképernyővel felszerelt Columbus 
navigációs rendszer számos funkciót kínál. Az egyik 
ilyen újítás az opcionális hangvezérlés, valamint – TV 
tunerrel kiegészítve – a televíziós adások és a teletext 
oldalak megjelenítése. 
A telefontartóval vagy anélkül is rendelhető GSM II 
telefon-előkészítés Bluetooth technológiával ellátott 
készülékeket támogat, de kínálatunkban megtalálható 
az rSAP (távoli SIM hozzáférési profil) technológiát 
alkalmazó telefonokhoz szükséges GSM III szett is.

A Bolero rádió számtalan funkciót egyesít, például 
az SD és MMC kártyák olvasása, zenei CD, MP3 és WMA 
formátumú zenék lejátszása, rádiós forgalmi hírek 
tárolása (TIM), CD-váltó. 

A tízcsatornás erősítővel, digitális hangszínsza-
bályozóval, valamint tíz hangszóróval felszerelt 
Sound-System olyan élményben részesíti Önt, 
melyet csak egy hangversenyteremben élhetne 
át. A berendezés a Bolero autórádióval, illetve  
az általunk kínált két navigációs rendszer  
valamelyikével együtt kapható.

A Jumbo Box-ban elhelyezett audio jack 
bemenet lehetővé teszi külső eszközök, 
például iPod, PDA, walkman, CD-lejátszó 
stb. könnyű csatlakoztatását.
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Az elektronikus vezérlésű csomagtérajtó 
automatikusan nyitható és zárható négy gombbal: 
a távirányító gombjával, a középkonzolon lévő 
gombbal, az ajtó belső burkolatába épített gombbal, 
és a külső Softtouch gombbal. Az ajtó felső állása 
tetszőlegesen állítható.

A Superb Combi új, exkluzív funkciói garantálják 
a korábbinál is nagyobb kényelmet és élményeket. 
A KESSY rendszernek köszönhetően többé nem 
kell elővennie az indítókulcsot az autó bezárásához 
és kinyitásához, illetve a motor elindításához és 
leállításához – elég, ha a kulcs Önnél van. A kinyitáshoz 
elég felfelé húzni az első ajtók kilincsét. A jármű 
bezárása hasonlóképpen történik: elég megérinteni  
a becsukott ajtó első kilincsének külső oldalát.

Az ajtó burkolatába 
épített gomb lehetővé 
teszi a csomagtérajtó 
kényelmes bezárását.

Az elektronikus vezérlésű csomagtérajtó 
felnyitásakor a csomagtér automatikusan 

felcsavarodó takarója a középső állásba 
tolódik, hogy kényelmesen hozzá lehessen férni 

a csomagokhoz.  

A motor kulcs nélküli 
indítására és leállítására a 
kormányoszlopon elhelyezett 
kapcsológomb szolgál.



A panorámatetőn beáramló napfény még örömtelibbé és élvezetesebbé teszi az utazást.
Az éjszakai utak esetén kiderül, hogy milyen jó szolgálatot tesznek az autó belső terében 
és külső részén elhelyezett különböző világítótestek.

A Superb Combi csomagtér-világítása 
rendkívül praktikus elrendezésű.  
A csomagtérajtó belső oldalán elhelyezett 
két kis lámpa nemcsak a tágas csomagte-
ret, hanem az autó mögötti területet is jól 
megvilágítja.

A hátsó ajtó kinyitása 
aktiválja a hátsó lábteret 
megvilágító lámpákat.

A világítással ellátott belső 
kilincsek megkönnyítik az 
autóból való kiszállást a 
sötétben.

A csomagtér bal oldalán egy praktikus, 
levehető LED elemlámpa kapott 
helyet, amely a helyére visszatéve 
automatikusan feltöltődik (ha a motor 
jár). Az elemlámpán található mágnesnek 
köszönhetően a lámpa szükség esetén 
- például kerékcsere alkalmával -  
a karosszérián is rögzíthető.

Az ajtók melletti terület megvilágítását szolgáló – a külső 
visszapillantó tükrökön és az első és hátsó ajtók alsó részén 
elhelyezett – lámpák fénye segít elkerülni az esetleges pocsolyákat.
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A hátsó ülések 
tervezésekor a kényelem 

és a variálhatóság 
volt a fő szempont; 
ennek megfelelően 
a háttámlák mellett 
maguk az ülések is 

osztottak és dönthetők.

A két vízszintes és egy 
függőleges csomagrögzítő 
háló segítségével 
még sokoldalúbban 
kihasználható a 
csomagtér, miközben a 
hálók védik a csomagokat 
az elmozdulástól. A 
beépített alumínium sínnel 
felszerelt autókban a 
függőleges háló középre is 
felszerelhető.

A Superb Combi újszerű megoldást kínál a csomagok biztonságos rögzítésére: egy 
beépített alumínium sínekből és rögzítőelemekből álló rendszert. Ennek része 
egy kihúzható válaszfal is, mellyel két részre osztható a csomagtér, valamit rögzítő 
pántok, melyek a csomagok elcsúszásának megakadályozására szolgálnak.

A csomagtér kihúzható 
álpadlója egy szintben 
van a rakodónyílás 
alsó peremével, alatta 
pedig rejtett rakodótér 
található. A kihúzott 
álpadló ráfektethető 
a rakodónyílás alsó 
peremére, megkönnyítve 
a nagyobb vagy nehezebb 
csomagok mozgatását.

A hátsó kerékívek mögött 
zárt rakodótér bújik meg. 
Felül praktikus, kihajtható 
kampók teszik könnyűvé 
és egyszerűvé a teli 
bevásárlótáskák szállítását.

A Superb Combi kivételesen tágas teret 
biztosít mind az utazók, mind  
a csomagjaik részére. Az alapesetben 
633 literes csomagtér a hátsó ülések 
lehajtásával 1 865 literre növelhető.  
A csomagtér álpadlója segítségével  
a járműben 1 916 mm hosszú sík 
padlójú csomagtér alakítható ki.
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Utazás közben még a szokásosnál is jobban 
vágyunk a kényelemre, ezért is kínálunk 
rendkívül sokféle tartozékot ezen a téren.  
A vezetőre és az utasokra egyaránt 
gondoltunk, ezért bárhol is utazik,  
a kényelem garantált.

A bal hátsó ajtóban kialakított esernyőtartót 
úgy alakítottuk ki, hogy a lecsöpögő víz  
a szabadba jusson. 

A vezető és az első 
utas ülése közötti 
középkonzolban 
kapott helyet a zsalus 
takarólappal ellátott 
italtartó.

Az automatikusan sötétedő visszapillantó 
tükör fölött található napszemüveg-tartó 
rekesz a vezető és az első utas számára is 
könnyedén elérhető. A középkonzol utas felőli oldalán 

elhelyezett háló ideális a különféle 
apróságok tárolására.

A kivehető Unibag zsák síléc és hódeszka szállítására is alkalmas. 

Az első utas oldalán a műszerfal légkondicionált 
tárolórekeszt rejt magában.

A kartámlába épített italtartó a hátul 
utazók kényelmét fokozza.

27



A Comfort változat jellemző vonása az elegáns Ray 
belső fekete kárpitozással. A műszerfal és az ajtók 

burkolata Stromboli dekor. Az autóbelső dekoratív 
tükörfényű fekete dekor elemek egész sorát vonultatja 

fel, mint például a forgó világításkapcsolók, a 
légkondicionáló, az autórádió, a navigációs rendszer, 

a Jumbo Box hátoldal, valamint az automata 
sebességváltókar borítása. Ezenfelül számos 

krómelem is megtalálható az autóbelsőben, mint 
például a műszerfal felső borítása (csak Maxi-DOT 

kijelzővel), a levegő beömlőnyílások keretei, a forgó 
világításkapcsolók, az autórádió, a légkondicionáló,  

a sebességváltó kar, valamint a Jumbo Box hátoldala.

Elegáns fémfejű  
golyóstoll tükörfé-
nyes végződéssel, 
forgómechanikával, 
Brunello vörös színű 
ajándékdobozzal.

Az Ambition változatot mindenekelőtt a dinamikus 
vezetők számára terveztük. Alapfelszereltségű változata 

Rubicon belsőt, háromküllős bőrbevonatú 
kormánykereket, valamint kis bőr csomagot (bőrbevonatú 

kézifékkar, sebességváltó markolat és köpeny) tartalmaz.  
A műszerfal és az ajtók borítása fém-hatású Mirage dekor. 

Az Ambition változat műszerfalát kétféle 
színkombinációban kínáljuk (fekete/fekete és fekete/

szürke), az ajtópanelek pedig fekete és szürke színben 
kaphatóak. Természetesen ez a változat is számos 

dekoratív, tükörfényű, fekete dekor elemet tartalmaz (lásd 
a Comfort változatot). Külön kérésre (lásd a 32. oldalon) 
az Ambition változat Emory (Alcantara), illetve Glamour 

(bőr) és Noblesse (fa hatású) belső borítással is kapható.

A két eredeti formatervezé-
sű, szögletes kelyhű vörösbo-
ros pohár exkluzív ajándékötlet 
barátai számára.

Ülések 
az Ambition 
változatra 
jellemző 
varrással.

7.0J x 16” Spectrum könnyűfém 
keréktárcsák – az Ambition változat 
alapfelszereltsége.
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Az Elegance változat alapfelszereltségben 
a rendkívül kényelmes Felicity belsővel 

kapható fekete vagy elefántcsont színben. 
Az elefántcsont változat világos és sötét 

padlópanelekkel, valamint kivehető szövet 
szőnyeg-betétekkel kapható. A műszerfal és 
az ajtók borítása Noblesse dekor (fa hatású). 

Az Ön személyes ízlésétől függően kétféle 
műszerfalszín (fekete/fekete vagy fekete/

elefántcsont), az ajtópaneleket illetően pedig 
kétféle színárnyalat közül változhat (fekete 

vagy elefántcsont). Mindezeken felül ez  
a változat számos dekoratív, tükörfényű, 

fekete dekor elemet tartalmaz (lásd a Comfort 
változatot). Külön kérésre (lásd a 32. oldalon) 

az Elegance változat Emory (Alcantara), illetve 
Glamour (bőr) és Mirage (fém-hatású) belső 

borítással is kapható.

A hátoldalán Superb logóval 
ellátott 4 GB-os iPod Nano, 
valamint a sötétvörös 
szegélyű alumínium védőtok 
tökéletesen illik az autó 
belsőjéhez.

7.0J x 17” Venus könnyűfém 
keréktárcsák – az Elegance változat 
alapfelszereltsége.

A legmagasabb felszereltségi 
változatban az elülső ülések 
speciális kialakításuk révén a lehető 
legmagasabb fokú kényelmet 
biztosítják a bennülők számára.

A Škoda Superb GreenLine modell egy újabb lépés a 

széndioxid-kibocsátás csökkentését célzó folyamatos 

törekvéseink sorában. A jármű egyben bizonyíték arra 

is, hogy a korszerű műszaki megoldások lehetővé 

teszik a környezetvédelmi szempontok és a kényelem 

összeegyeztetését.

A Superb GreenLine modellt meghajtó 1.9 PD TDI 
DPF/77kW motor számos műszaki módosításon esett 

át, melyek hatására csökkent az átlagos üzemanyag-

fogyasztása, és ezzel párhuzamosan a széndioxid-
kibocsátása 136 g/km-re mérséklődött. Csökkentettük 

az alapjárati fordulatszámot, és növeltük a manuális 

váltók sebességfokozatainak hosszát. Az alacsonyabb 

építésnek, az ötödik ajtón található szárnynak, valamint 

az első fékek hűtésére szolgáló zárt légbeömlő 

nyílásoknak köszönhetően csökkent az autó légellenállási 

együtthatója.

A keréktárcsáknak és a gumiabroncsoknak szintén 

jelentős szerepük van az üzemanyag-fogyasztás és a 

károsanyag-kibocsátás csökkentésében. A 7.0J x 16"-os 

acél keréktárcsával és Tempel dísztárcsával szerelt Superb 

GreenLine modell speciális 205/55 R16 gumiabroncsait a 

kis futási ellenállás és a magas előírt légnyomás jellemzi.



7.0J x 16" MOON könnyűfém
keréktárcsák 205/55 R16  
gumiabroncsokhoz.

7.0J x 17” VENUS könnyűfém
keréktárcsák a 225/45 R17  
gumiabroncsokhoz. 

7.5J x 17” CALLISTO könnyűfém
polírozott keréktárcsák a 225/45 R17 
gumiabroncsokhoz.

7.5J x 17” TRIFID könnyűfém
keréktárcsák a 225/45 R17  
gumiabroncsokhoz.

7.0J x 16” acél keréktárcsák  
a 205/55 R16 gumiabroncsokhoz 
TEMPEL dísztárcsákkal.

7.0J x 16” SPECTRUM könnyűfém
keréktárcsák a 205/55 R16  
gumiabroncsokhoz.

7.5J x 18” THEMISTO könnyűfém
polírozott keréktárcsák a 225/40 R18 
gumiabroncsokhoz.

7.5J x 18” LUNA könnyűfém
keréktárcsák a 225/40 R18  
gumiabroncsokhoz.

* Az Ambition és Elegance változatokhoz választható felszereltség.

Ambition – Rubicon belső        szürke/fekete szövet

Comfort – Ray belső                                    Fekete szövet

Elegance* – Glamour belső         Feinnappa bőr/elefántcsont műbőr

Ambition, Elegance* – Glamour belső      Feinnappa bőr/fekete műbőr

Elegance* – Emory belső                             Alcantara/Vachette bőr/elefántcsont műbőr

Ambition, Elegance* – Emory belső          Alcantara/Vachette bőr/fekete műbőr

Elegance – Felicity belső          elefántcsont szövet

Elegance – Felicity belső          Fekete szövet

Kristályfehér Ezüstszürke metál

Brunello-vörös metál Mocca-barna metál

Viharkék metál Aqua kék metál

Pacific kék

Cappuccino-bézs metál

Amazóniazöld metál

Ametiszt-bíbor metálPlatinaszürke metál Fekete mágia gyöngyház

A karosszériafényezés és az autóbelső kombinációja: nagyon jó  jó  nem ajánlott kombináció 

Szín Színkód
Belső

fekete szürke/fekete elefántcsontszín

Kristályfehér 9P9P   

Pacific kék Z5Z5   

Ezüstszürke metál 8E8E   

Brunello-vörös metál X7X7   

Cappuccino-bézs metál 4K4K   

Mocca-barna metál 6Q6Q   

Viharkék metál 8D8D   

Amazóniazöld metál 7R7R   

Aqua kék metál 3U3U   

Platinaszürke metál 2G2G   

Ametiszt-bíbor metál 3X3X   

Fekete mágia gyöngyház 1Z1Z   
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A Škoda Superb műszaki jellemzői

* Alacsony oktánszámú üzemanyag befolyásolhatja a motor teljesítményét.
** Az alapváltozatú modell esetén, 75 kg súlyú vezetőt feltételezve.
*** Megemelt és megerősített futóművel rendelkező változatra vonatkozó adat.
**** A sportfutóművel rendelkező változatra vonatkozó adat.
# A motor dízel-részecskeszűrő nélkül is rendelhető.
( ) Automata sebességváltó esetén.
[ ] Összkerékhajtás esetén.
{ } A GreenLine változatra vonatkozó adat.

Motortípus 1.4 TSI/125 LE 1.8 TSI/160 LE 2.0 TSI/200 LE 3.6 FSI V6/260 LE

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű benzinüzemű motor, 
közvetlen üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű benzinüzemű 
motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített 

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű benzinüzemű 
motor, közvetlen üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses benzinüzemű V-motor, 
közvetlen üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített 

Hengerek száma/hengerűrtartalom (cm3) 4/1 390 4/1 798 4/1 984 6/3 597
Max. motorteljesítmény/ford (kW/perc 1) 92/5 000 118/4 500–6 200 147/5 100–6 000 191/6 000
Max. forgatónyomaték/ford (Nm/perc 1) 200/1 500–4 000 250/1 500–4 500 280/1 700 –5 000 350/2 500–5 000
Károsanyag kibocsátási norma/ Üzemanyag EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 EU5/ólmozatlan benzin, RON 95/91* EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 

Menetteljesítmény
Végsebesség (km/h) 201 220 [217] 236 250
Gyorsulás 0-100 km/h-ig (s) 10,5 8,6 (8,5) [8,7] 7,8 6,5
Üzemanyag-fogyasztás 99/100 (l/100 km)**
– városi 9,0 9,4 (9,4) [10,6] 10,6 14,7
– országúti 5,4 5,9 (5,7) [6,6] 6,3 7,4
– átlag 6,8 7,2 (7,1) [8,1] 7,9 10,1
CO2-kibocsátás (g/km) 157 169 (168) [189] 178 235
Fordulókör-átmérő/  
Fordulókör- átmérő szabad játékkal (m)

10,8/11,5 10,8/11,5 10,8/11,5 10,8/11,5

Sebességváltó mű
Hajtás típusa elsőkerék-meghajtás elsőkerék-meghajtás [4x4] elsőkerék-meghajtás 4x4
Tengelykapcsoló

hidraulikus működtetésű, 
egytárcsás tengelykapcsoló

hidraulikus működtetésű, 
egytárcsás tengelykapcsoló (két koaxiális, többtárcsás 

tengelykapcsoló, elektro-hidraulikus vezérléssel)

két koaxiális, többtárcsás tengelykapcsoló, 
elektro-hidraulikus vezérléssel

elektro-hidraulikus, 
koaxiális tengelykapcsoló

Sebességváltó 
kézi vezérlésű, hatfokozatú

kézi vezérlésű, hatfokozatú 
(automata, hétfokozatú DSG)

(automata, hatfokozatú DSG) (automata, hatfokozatú DSG)

Tömeg
Saját tömeg (kg) ** 1 482 1 511 (1 528) [1 607] 1 555 1 724
Hasznos terhelés (kg) ** 563 563 563 561
Össztömeg (kg) 2 045 2 074 (2 091) [2 170] 2 118 2 275
Megengedett tetőterhelés/ 
Megengedett vonófej-terhelés (max. kg) 100 100 100 100

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 650 700 [750] 750 750
Megengedett vontatóterhelés fékkel -12% (max. kg) 1 400 1 500 [1 600] 1 600 2 000
Karosszéria ötajtós, ötüléses, kétterű
Légellenállási együttható (Cw) 0,29 0,31 0,31 0,32

Alváz
Elsőtengely McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal és torziós stabilizátorral
Hátsótengely összetett felfüggesztés, hosszanti és átlós lengőkarral és torziós stabilizátorral
Fékrendszer kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, Dual Rate vákuumos fékasszisztenssel
Első fékek/hátsó fékek belső hűtéses féktárcsák egydugattyús úszó féknyereggel/ tárcsafékek
Kormánymű közvetlen fogasléces kormánymű elektro-mechanikus szervokormánnyal
Keréktárcsák 7,0J x 16"; 7,0J x 17"
Gumiabroncsok 205/55 R16; 225/45 R17
Folyadékok

Üzemanyag-tartály befogadóképessége (l) 60

1.9 PD TDI DPF/105 LE#   2.0 CR TDI DPF/140  LE 2.0 CR TDI DPF/170 LE

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor,  
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal, 

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

OHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor,  
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal, 

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor, 
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal,  

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

4/1 896 4/1,968 4/1 968
77/4 000 103/4 200 125/4 200

250/1 900 320/1 750–2 500 350/1 750–2 500
EU4/dízel EU5/dízel EU5/dízel

190 {193} 208 (206) 222 (220) [219]
12,5 10,1 8,8 [9,0]

 
7,3 {6,3} 6,9 (7,5) 7,7 (7,8) [8,3]
4,8 {4,0} 4,6 (5,0) 4,8 (5,1) [5,3]
5,7 {4,9} 5,4 (5,9) 5,8 (6,1) [6,4]

149 {129} 143 (154) 153 (159) [168]

10,8/11,5 10,8/11,5 10,8/11,5

elsőkerék-meghajtás elsőkerék-meghajtás elsőkerék-meghajtás [4x4]

hidraulikus működtetésű, 
egytárcsás, száraz tengelykapcsoló

hidraulikus működtetésű, egytárcsás  
tengelykapcsoló (két koaxiális, 
többtárcsás tengelykapcsoló, 

elektro-hidraulikus vezérléssel)

hidraulikus működtetésű,  
egytárcsás tengelykapcsoló (két koaxiális, 

többtárcsás tengelykapcsoló, 
elektro-hidraulikus vezérléssel)

kézi vezérlésű, ötfokozatú kézi vezérlésű, hatfokozatú (automata, hatfokozatú DSG)

1 513 {1 518} 1 547 (1 569) 1 555 (1 572) [1 632]
563 {545} 563 563

2 076 {2 063} 2 110 (2 132) 2 118 (2 135) [2 195]

100 100 100

650 700 750
1 500 1 800 2 000 [2 000]

0,30 {0,28} 0,30 0,30

 

Külső méretek Belső méretek
Hossz (mm) 4 838 Térdtér hátul (mm) 157
Szélesség (mm) 1 817 Könyökszélesség elöl/hátul (mm) 1 468/1 451
Magasság (mm) 1 462 Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 988/956
Tengelytáv (mm) 2 761 Csomagtartó-térfogat (l)
Első/hátsó nyomtáv (mm) 1 545/1 518 – felhajtott üléstámlával 595
Hasmagasság (mm) 139/158***/123**** – lehajtott üléstámlával 1 700
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A Škoda Superb Combi műszaki jellemzői
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Motortípus 1.4 TSI/125 LE 1.8 TSI/160 LE 2.0 TSI/200 LE 3.6 FSI V6/260 LE 1.9 PD TDI/105 LE

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű  
benzinüzemű motor, közvetlen  

üzemanyag-befecskendezés, 
DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű  
benzinüzemű motor, közvetlen  

üzemanyag-befecskendezés, 
DOHC, elöl keresztben beépített 

soros, folyadékhűtéses turbótöltésű ben-
zinüzemű motor, közvetlen  

üzemanyag-befecskendezés, 
DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses benzinüzemű 
V-motor, közvetlen  

üzemanyag-befecskendezés, 
DOHC, elöl keresztben beépített 

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor,  
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal, 

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

OHC, elöl keresztben beépített

Hengerek száma/hengerűrtartalom (cm3) 4/ 1 390 4/1 798 4/1 984 6/3 597 4/1 896

Max. motorteljesítmény/ford (kW/perc 1) 92/5 000 118/4 500-6 200 147/5 100-6 000 191/6 000 77/4 000

Max. forgatónyomaték/ford (Nm/perc 1) 200/1 500–4 000 250/1 500-4 500 280/1 700-5 000 350/2 500-5 000 250/1 900

Károsanyag kibocsátási norma/ Üzemanyag EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 EU5/ólmozatlan benzin, RON 95/91* EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 EU5/ólmozatlan benzin, RON min. 95 EU4/dízel

Menetteljesítmény
Végsebesség (km/h) 199 218 (218) [215] 234 247 189

Gyorsulás 0-100 km/h-ig (s) 10,6 8,7 (8,6) [8,8] 7,9 6,6 12,6

Üzemanyag-fogyasztás 99/100 (l/100 km)**
– városi 9,0 9,5 (9,5) [10,7] 10,7 14,4 7,4

– országúti 5,6 6,0 (5,9) [6,7] 6,4 7,8 4,9

– átlag 6,9 7,3 (7,3) [8,2] 8,0 10,2 5,8

CO2-kibocsátás (g/km) 159 171 (170) [191] 180 237 153

Fordulókör-átmérő/  
Fordulókör- átmérő szabad játékkal (m)

10.8/11,5 10.8/11,5 10.8/11,5 10.8/11,5 10.8/11,5

Sebességváltó mű
Hajtás típusa elsőkerék-meghajtás elsőkerék-meghajtás [4x4] elsőkerék-meghajtás 4x4 elsőkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló
hidraulikus működtetésű, 

egytárcsás tengelykapcsoló

hidraulikus működtetésű, 
egytárcsás tengelykapcsoló  

(két koaxiális, többtárcsás tengelykapcsoló,  
elektro-hidraulikus vezérléssel)

két koaxiális, többtárcsás  
tengelykapcsoló, 

elektro-hidraulikus vezérléssel

elektro-hidraulikus, 
koaxiális tengelykapcsoló

hidraulikus működtetésű, 
egytárcsás, száraz tengelykapcsoló

Sebességváltó 
kézi vezérlésű, hatfokozatú

kézi vezérlésű, hatfokozatú 
(automata, hétfokozatú DSG)

(automata, hatfokozatú DSG) (automata, hatfokozatú DSG) kézi vezérlésű, ötfokozatú

Tömeg

Saját tömeg (kg) ** 1 482 1 533 (1 545) [1 624] 1 577 1 736 1 535

Hasznos terhelés (kg) ** 563 563 563 561 563

Össztömeg (kg) 2 045 2 096 (2 108) [2 187] 2 140 2 297 2 098

Megengedett tetőterhelés/ 
Megengedett vonófej-terhelés (max. kg)

100 100 100 100 100

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 650 700 [750] 750 750 650

Megengedett vontatóterhelés fékkel -12% (max. kg) 1 400 1 500 [1 600] 1 600 2 000 1 700

Karosszéria ötüléses, ötajtós, kétterű

Légellenállási együttható (Cw) 0,29 0,31 0,31 0,32 0,31

Alváz
Elsőtengely McPherson felfüggesztés alacsony háromszög-csatlakozókkal és torziós stabilizátorral
Hátsótengely összetett felfüggesztés, hosszanti és átlós lengőkarral és torziós stabilizátorral
Fékrendszer kétkörös hidraulikus fékrendszer, diagonális felosztással, Dual Rate vákuumos fékasszisztenssel
Első fékek/hátsó fékek belső hűtéses féktárcsák egydugattyús úszó féknyereggel/ tárcsafékek 
Kormánymű közvetlen fogasléces kormánymű elektro-mechanikus szervokormánnyal 

Keréktárcsák 7.0J x 16"; 7.0J x 17"

Gumiabroncsok 205/55 R16; 225/45 R17

Folyadékok
Üzemanyag-tartály befogadóképessége (l) 60

2.0 CR TDI DPF/140 LE 2.0 CR TDI DPF/170 LE

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor,  
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal, 

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

soros, folyadékhűtéses turbódízelmotor,  
turbófeltöltő önbeállító lapátokkal,  

nagynyomású közvetlen 
üzemanyag-befecskendezés, 

DOHC, elöl keresztben beépített

4/1 968 4/1 968

103/4 000 125/4 200

320/1 800–2 500 350/1 750–2 500

EU5/dízel EU5/dízel

205 (203) 220 (218) [217]

10,2 (10,3) 8,9 (8,9) [9,1]

6,9 (7,7) 7,5 (7,5) [8,0]

4,7 (5,1) 4,8 (5,2) [5,3]

5,5 (6,0) 5,8 (6,1) [6,3]

145 (158) 151 (159) [165]

10.8/11,5 10.8/11,5

elsőkerék-meghajtás elsőkerék-meghajtás [4x4]

hidraulikus működtetésű, egytárcsás  
tengelykapcsoló (két koaxiális, 
többtárcsás tengelykapcsoló, 

elektro-hidraulikus vezérléssel)

hidraulikus működtetésű,  
egytárcsás tengelykapcsoló (két koaxiális, 

többtárcsás tengelykapcsoló, 
elektro-hidraulikus vezérléssel)

kézi vezérlésű, hatfokozatú (automata, hatfokozatú DSG)

1 569 (1 591) 1 577 (1 594) [1 654]

563 563

2 132 (2 154) 2 140 (2 157) [2 217]

100 100

700 750

1 800 2 000

0,31 0,31

* Alacsony oktánszámú üzemanyag befolyásolhatja a motor teljesítményét.
** Az alapváltozatú modell esetén, 75 kg súlyú vezetőt feltételezve.
*** Megemelt és megerősített futóművel rendelkező változatra vonatkozó adat.
**** A sportfutóművel rendelkező változatra vonatkozó adat.
( ) Automata sebességváltó esetén.
[ ] Összkerékhajtás esetén.

Külső méretek Belső méretek
Hossz (mm) 4 838 Térdtér hátul (mm) 157
Szélesség (mm) 1 817 Könyökszélesség elöl/hátul (mm) 1 468/1 451
Magasság (mm) 1 510 Effektív fejtér elöl/hátul (mm) 1 001/986
Tengelytáv (mm) 2 761 Csomagtartó-térfogat (l)
Első/hátsó nyomtáv (mm) 1 545/1 517 – felhajtott üléstámlával 633
Hasmagasság (mm) 141/159***/127**** – lehajtott üléstámlával 1 865
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Általános tudnivalók
Škoda szerviz 
Helyezze autóját jó kezekbe! Számos kiváló okot kínálunk Önnek arra nézve, hogy miért érdemes autóját 
Škoda Márkaszervizünkre bíznia.

A legkiválóbb minőséget kínáljuk
Az Ön Škoda járműve világszínvonalú technológia alkalmazását igényli, ezért kizárólag a csúcsminőségű 
felszereléssel és diagnosztikai berendezésekkel ellátott és a gyártó által előírt folyamatokat alkalmazó Škoda 
márkaszervizek műhelyei képesek biztosítani az Ön autójának tökéletes működését és megbízhatóságát.

A gyártó által professzionálisan képzett munkatársak 
Az Ön által megvásárolt jármű gyártásakor felhasznált technológiát továbbra is egyre magasabb szintre 
fejlesztjük, ezért szervizszemélyzetünknek ennek megfelelően kell fejlesztenie szaktudását. A munkájukhoz 
szükséges legkorszerűbb tudás elsajátítása érdekében hivatalos márkaszerviz-központjainkban dolgozó 
munkatársaink folyamatos, a gyártó által szervezett képzésben részesülnek.

Mottónk: légy tisztességes és nyitott ügyfeleinkkel! 
A rendelés felvételekor ugyanolyan fontos számunkra az ügyfelekkel folytatott minden részletre kiterjedő, 
szakszerű és barátságos hangnemű tárgyalás, mint a javítások és karbantartási munkálatok során a 
szorgalom és a teljesség igénye. Mindezt folyamatosan ellenőrizzük az általunk kínált szolgáltatások 
minőségfigyelésére kiépített rendszer segítségével.

A szolgáltatások teljes választéka:

Szervizvizsgálatok 
Annak érdekében, hogy Škoda járműve kifogástalan állapotban maradjon és hosszú ideig működhessen, 
valamint igény szerint, hogy garanciáját megtartsa, létfontosságú, hogy autóján hivatalos Škoda 
márkaszervizpartnerünk időről-időre szakértői ellenőrzést végezzen. A szerviznaptár tájékoztatja Önt az 
ellenőrzések pontos időpontjáról.

Karosszériaszerviz és fényezés 
A balesetet követően a sérüléseket a karosszérián, illetve a fényezésen Škoda márka szervizpartnereink 
Eredeti Škoda Alkatrészek felhasználásával, a gyártó által rendelkezésükre bocsátott információk alapján 
szakszerűen kijavítják. Mindez nemcsak az Ön biztonságát illetően fontos, hanem a funkcionalitás, illetve az 
autó értékének megőrzése miatt is.

Csereautó
Škoda márkaszervizünk az autó javításának vagy szervizátvizsgálásának idejére csereautót tud Önnek 
biztosítani.

Eredeti Škoda Tartozékok 
Az Eredeti Tartozékok egyedülálló karaktert és sajátos stílust kölcsönöznek valamennyi autó számára. A Škoda 
Octavia rendkívül kiterjedt alapfelszereltséggel rendelkezik, mindazonáltal bizonyos kiegészítő elemek, mint 
például a hátsó biztonsági gyerekülések, a tetősín, a mobiltelefon adapter és a könnyűfém keréktárcsák 
kizárólag az Eredeti Škoda Tartozékok részeként szerezhetők be. Speciális felszereltségi kínálatunk mechanikus 
biztonsági elemeket, illetve a jármű használati értékét és egyéniségét egyaránt növelő elemek egész sorát 
tartalmazza. Az Octavia-hoz kapható Eredeti Škoda Tartozékok választékával kapcsolatos részletesebb 
tájékoztatásért kérjük, tekintse meg katalógusunkat.

Eredeti Škoda Alkatrészek 
Az Eredeti Škoda Alkatrészek megegyeznek a Škoda autók összeszerelésekor felhasznált alkatrészekkel. Az 
autó gyártója az, aki a legjobban tudja, hogy melyik alkatrészt pontosan milyen célra tervezték, és milyen 
előírt paramétereknek kell feltétlenül megfelelnie az autó üzemzavarmentes működése érdekében.

Biztonság
Az autó valamennyi alkatrészének és alkotóelemének megvan a maga szerepe és jelentősége, némelyikük 
pedig közvetlenül azért felelős, hogy az autóban ülők biztonságosan utazhassanak. A biztonságra fordított 
kiemelt figyelmünkről többek között a karosszériaszerkezet, a légzsákok, a biztonsági övek, valamint 
legfőképp a fékrendszer tanúskodik. Az autóban ülő és az azt környező emberek élete a fékek minőségétől, 
valamint működési hatékonyságuktól függ, különösen szélsőséges helyzetekben.

Elérhetőség
A Škoda sűrű márkaszerviz-hálózatának köszönhetően valamennyi Škoda vezető biztos lehet afelől, hogy 
az autójához szükséges valamennyi alkatrészt be tudja szerezni. A Škoda Auto az autó gyártása során 
használt alkatrészek és felszerelések átfogó választékát nyújtja, nem pusztán a nagy forgalmú alkatrészekre 
összpontosít. Az Eredeti Škoda Alkatrészek utánpótlását még akkor is folytatjuk, ha az adott modellsorozatot 
már nem gyártjuk többé. Mindez nemcsak a gyártás befejezését követő jogilag előírt időtartamra 
érvényes, hanem a jármű működéséhez elengedhetetlenül szükséges alkotóelemek piaci utánpótlására a 
modellsorozat gyártásának befejezésétől számított legkevesebb 15 évig, az autó felszereltségi elemeinek 
piaci utánpótlására a modellsorozat gyártásának befejezésétől számított legkevesebb 10 évig, valamint az 
ajtószigetelési elemek és autószőnyegek piaci utánpótlására a modellsorozat gyártásának befejezésétől 
számított legkevesebb 8 évig.

Csúcsminőség 
Annak érdekében, hogy a minőségi paramétereknek megfeleljünk, fejlesztési részlegünk kiterjedt tesztelő 
létesítményt tart fenn, mely tartalmaz egy, a szélsőséges sarkvidéki és sivatagi körülményeket szimuláló 
tesztpályát, minőségellenőrző részlegünk pedig anyagtesztelő laboratóriumot működtet. 
Az első osztályú anyagok és technológia alkalmazásának köszönhetően az Eredeti Škoda Alkatrészek 
biztonságos és gondtalan vezetést biztosítanak.  
A precíz illesztés révén az elhasznált alkatrészek komplikációmentesen cserélhetőek.

Hosszú élettartam 
Az Eredeti Škoda Alkatrészek gyártása során alkalmazott első osztályú anyagok és gyártási technológiák 
biztosítják azok maximális megbízhatóságát, valamint hosszú élettartamát.

Eredeti műszaki megoldások 
A gyártás és üzemeltetés során szerzett tudásunk folyamatosan tükröződik új műszaki megoldások 
keresésében, melynek célja az ügyfél elvárásainak megfelelő valóban első osztályú termék megalkotása.

Környezetvédelem 
Az Eredeti Škoda Alkatrészek választéka olyan cserealkatrészeket tartalmaz, melyeknek gyártása nem terheli 
meg természetes környezetünket nagymértékű hulladékanyag-kibocsátással, túlzott hőleadással vagy 
vízszennyezéssel. 
A visszahozott alkatrészeket és gépcsoportokat nem selejtezzük ki, hanem újrahasznosításuk érdekében 
átalakítjuk, így újra felhasználjuk az alkatrészek gyártása során befektetett munka és energia jelentős részét.

Információk az Interneten 
A www.skoda.hu weboldal részletesen bemutatja az összes változatot, és számos fényképpel segíti Önt 
az új autó megvételével kapcsolatos döntése meghozatalában. Konfigurációs programunk lehetővé 
teszi, hogy Ön kipróbálja a szériafelszereltség, motor, fényezés, autóbelső és a kiegészítő felszereltség 
különböző kombinációit, így meggyőződhet afelől, hogy az új autó teljesen megfelel-e az Ön igényeinek és 
elvárásainak. Ez az alkalmazás segít továbbá kiszámítani az autó finanszírozásának optimális havi részleteit, 
és segít kiválasztani az Önnek megfelelő kereskedőt.

Nagykereskedelem 
Akár kicsi, akár nagy az autóparkja, akár üzleti, akár magánszemély, a Škoda Auto és hivatalos értékesítési 
hálózata az Ön rendelkezésére áll. Üzleti és finanszírozási igényeire szabott termékeket és szolgáltatásokat 
kínálunk: többek között csúcsminőségű ügyfélszolgálatot, a vállalati ügyfelek különleges igényeinek 
megfelelő szolgáltatásportfoliót, valamint az autók, a tartozékok és karbantartási szolgáltatások magas 
színvonalát, melyek garantálják gépjárműparkjának alacsony működtetési és tulajdonosi költségeit.

A Škoda Auto egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan termékeket fejlesszen ki és állítson elő, amelyek életciklusuk minden szakaszában maximálisan kímélik  

a környezetet, különös hangsúlyt fektetve az újrahasznosítható anyagok használatára. A Škoda autók korszerű technológiával felszerelt, modern üzemekben készülnek, 

amelyek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. A járművek festett elemeinek korrózió elleni védelmére kizárólag az ólommentes kataforézis (KTL) eljárást és 

vízbázisú festékeket használunk.

Vállalatunk stratégiai célkitűzése az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Ennek köszönhetően a Škoda Auto motorjai megfelelnek a hatályos 

emissziós előírásoknak, és kínálatunkban megtalálhatók a részecskeszűrővel ellátott dízelmotorok is. A Škoda Auto termékeinek előállítása minden esetben a talaj és a víz 

védelmét célzó jogszabályok és előírások betartásával történik. Mindezek eredményeként a Škoda autók eleget tesznek a műszaki, biztonsági, minőségi és környezetvédelmi 

követelményeknek, és használóik mobilitásának és kényelmének biztosítása mellett hozzájárulnak a tiszta környezet megőrzéséhez is.


