
PAKIET FRESH DLA WERSJI AMBITION

•  Radioodtwarzacz Bolero (Bluetooth, USB, 
karta SD, MP3)

•  KESSY - bezkluczykowy dostęp do 
samochodu i uruchamianie silnika

•  Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

1 800 zł

PAKIET FRESH DLA WERSJI ACTIVE

•  Bluetooth
•  Trójramienna skórzana kierownica 
wielofunkcyjna (obsługuje 

radioodtwarzacz, telefon GSM)

800 zł

PAKIET PRZEGLĄDÓW za 1 zł!
Nie płacisz za obowiązkowe przeglądy (robociznę, oryginalne części 
i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez 
pierwsze 4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 120 000 km.

PAKIET FRESH DLA WERSJI STYLE

•  System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN (Bluetooth, USB, MP3)
•  Map Care - możliwość sześciokrotnej aktualizcji mapy przez okres 3 lat

•  Sound System CANTON (12 głośników, cyfrowy equalizer, moc 610 W)

2 000 zł

ACTIVE AMBITION STYLE L&K

1.4 TSI/92 kW (125 KM) Start-Stop 79 500 zł – – –

1.4 TSI/110 kW (150 KM) Start-Stop ACT 87 000 zł 95 900 zł 106 100 zł –

2.0 TSI/162 kW (220 KM) Start-Stop DSG 109 000 zł 117 900 zł 128 100 zł 144 100 zł

1.6 TDI CR DPF/88 kW (110 KM) Start-Stop 91 500 zł 100 400 zł 110 600 zł –

2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) Start-Stop 99 500 zł 108 400 zł 118 600 zł 134 600 zł

2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) Start-Stop DSG 108 500 zł 117 400 zł 127 600 zł 143 600 zł

2.0 TDI CR DPF/140 kW (190 KM) Start-Stop SCR 102 500 zł 111 400 zł 121 600 zł 137 600 zł

2.0 TDI CR DPF/140 kW (190 KM) Start-Stop DSG SCR 111 500 zł 120 400 zł 130 600 zł 146 600 zł

2.0 TDI CR DPF/140 kW (190 KM) Start-Stop DSG 4x4 SCR 120 500 zł 129 400 zł 139 600 zł 155 600 zł

Silniki:

1.8 TSI/132 kW (180 KM) oraz 2.0 TSI/206 kW (280 KM) DSG 4x4 dostępne będą w terminie późniejszym

Nowa ŠKODA Superb

ww.skoda-auto.pl/nowysuperb



Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl. 
Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może 
zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego.  www.skoda-auto.pl

ACTIVE
•  7 poduszek bezpieczeństwa (czołowa kierowcy 

i pasażera, boczne z przodu, kurtyny, kolanowa 
kierowcy)

•  dezaktywacja czołowej poduszki pasażera

•  ESP z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TPM

•  XDS+ – elektroniczna blokada mechanizmu 
różnicowego

•  elektroniczny hamulec ręczny 

•  uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy

•  Climatronic – 2-strefowa klimatyzacja automatyczna

•  radio Swing 

•  czujniki parkowania z tyłu

•  elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (dotyczy wersji 
liftback)

•  rolety przeciwsłoneczne bocznych szyb z tyłu i szyby pokrywy 
bagażnika (dotyczy wersji liftback)

•  komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI-Dot 

•  trójramienna skórzana kierownica

•  zdalnie sterowany centralny zamek

•  elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

•  elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka

•  światła przeciwmgłowe

•  tempomat

•  podłokietnik Jumbo Box

•  schowek na okulary

•  tylne światła wykonane w technologii LED

•  zestaw naprawczy do kół

•  16-calowe stalowe obręcze kół 

sprawdź 
pakiet FRESH dla wersji Active

AMBITION
Wyposażenie wersji Active plus dodatkowo
•  bi-ksenonowe reflektory przednie z funkcją adaptacji świateł AFS oraz światłami do jazdy dziennej 

w technologii LED

•  przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner 

•  spryskiwacze reflektorów 

•  parasol w schowku drzwi od strony kierowcy i pasażera

•  elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne drzwi

•  trójramienna wielofunkcyjna skórzana kierownica obsługująca radio 
i telefon

•  Bluetooth

•  16-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich

•  składanie oparcia kanapy z przestrzeni bagażnika

sprawdź pakiet FRESH dla wersji Ambition

STYLE
Wyposażenie wersji Ambition 

plus dodatkowo
•  podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

•  KESSY – bezkluczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie 
silnika

•  pokrowiec na narty w oparciu tylnych siedzeń

•  zestaw siatek w bagażniku

•  czujniki parkowania z tyłu i przodu

•  elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie 
ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci

•  elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, 
elektrycznie sterowany fotel pasażera

•  podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej 
kanapy

•  radio Bolero 

•  17-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich

•  elektrycznie sterowane, podgrzewane 
i składane lusterka boczne drzwi z funkcją 

pamięci

•  wyświetlacz MAXI-Dot  z kolorowym 
ekranem

•  INTELLIGENT LIGHT 
ASSISTANT – funkcja 

automatycznego 
włączania i zmiany 

świateł

sprawdź pakiet 
FRESH dla 

wersji Style

 
LAURIN & KLEMENT

Wyposażenie wersji Style 

plus dodatkowo
•  DCC – adaptacyjne zawieszenie

•  Smart Light Assistant – reflektory bi-ksenonowe z funkcją maskowanych świateł 
drogowych

•  LANE ASSIST – asystent pasa ruch

•  Blind Spot Detection – funkcja monitorowanie martwego pola

•  3-strefowa klimatyzacja automatyczna

•  nawigacja satelitarna Columbus (DVD; dwa wejścia SD; łączność z Apple)

•  Sound System CANTON (12 głośników)

•  18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich

•  tapicerka skórzana (skóra naturalna/skóra ekologiczna) wraz z oznaczeniem  
Laurin & Klement na oparciach foteli przednich oraz na podłokietniku tylnej kanapy

•  dywaniki Lounge Step

•  SUNSET

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO


