ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA

superb iV

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
iV – αυτό είναι το διακριτικό λογότυπο με το οποίο εμείς στη ŠKODA ορίζουμε τα πιο
καινοτόμα μοντέλα μας: τα υβριδικά και τα πλήρως ηλεκτρικά. Αλλά το iV δεν συμβολίζει
μόνο τα καινοτόμα οχήματα. Σημαίνει επίσης αυτοκίνητα που είναι πιο έξυπνα,
εξατομικευμένα και διαισθητικά. Οχήματα εμβληματικά και εμπνευσμένα. Και πάνω
απ’ όλα: προσιτά για όλους. Αυτά επιδιώκουμε με τα υβριδικά και τα πλήρως ηλεκτρικά
οχήματά μας. Και γι’ αυτό, τα ξεχωρίζουμε με το διακριτικό σήμα iV.
Το νέο ŠKODA SUPERB iV ανήκει σε αυτή την κατηγορία ευφυών οχημάτων. Συνδυάζει
έναν βενζινοκινητήρα 1.4 TSI με έναν ηλεκτροκινητήρα. Το πρώτο plug-in μοντέλο της
ŠKODA «παντρεύει» επίσης την υβριδική τεχνολογία με την εμβληματική σχεδίαση και
την ασυναγώνιστη άνεση με την ευρυχωρία ενός SUPERB. Όλα, σε ένα απόλυτα προσιτό
πακέτο – ακόμα και για οικογένειες. Γι’ αυτό, το συγκεκριμένο SUPERB, φέρει την ονομασία
SUPERB iV.
Ανακαλύψτε περισσότερα για τα ŠKODA iV και ζήστε την εμπειρία SUPERB iV, που σας
χαρίζει ελευθερία χωρίς περιορισμούς.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.
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ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
PLUG-IN ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο κινητήρας 1.4 TSI των 156 PS και ο
ηλεκτροκινητήρας των 116 PS έχουν
συνδυασμένη απόδοση 218 ίππων.
Η μπαταρία με χωρητικότητα 13
kWh βρίσκεται κάτω από το πάτωμα,
μπροστά από τον πίσω άξονα και
παρέχει ηλεκτρική αυτονομία για
μέχρι 62 χλμ. (βάσει του κύκλου
WLTP), που καθιστά αυτό το μοντέλο
ιδανικό για οδήγηση στην πόλη:
οικονομικό, οικολογικό και αθόρυβο
(με σύστημα παραγωγής ήχου
που προειδοποιεί τους πεζούς ότι
πλησιάζει αυτοκίνητο). Για μέγιστη
οδηγική άνεση, διατίθεται αυτόματο
κιβώτιο DSG 6 σχέσεων.

ΦΟΡΤΙΣΗ
Πίσω από τη μάσκα, βρίσκεται μία υποδοχή για φόρτιση με εύκολη πρόσβαση.
Σε ένα συμβατικό, οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο, ο χρόνος φόρτισης μιας πλήρως
αποφορτισμένης μπαταρίας είναι πέντε ώρες. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να
μειωθεί σε τρεισήμισι ώρες, όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτοίχιο φορτιστή
(wall box) ή σε σταθμό φόρτισης που υποστηρίζει την ταχεία φόρτιση.
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ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Τα πάντα στο SUPERB iV έχουν σχεδιαστεί
με στόχο την απογείωση της οδηγικής
απόλαυσης. Συνδυάσαμε τα κορυφαία
πλεονεκτήματα του SUPERB με την προηγμένη
τεχνολογία iV και δημιουργήσαμε ένα
αυτοκίνητο ασυμβίβαστο σε θέματα άνεσης,
τεχνολογίας και ασφάλειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης λειτουργία
ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης, που
επιτρέπει την αξιοποίηση της κινητικής
του ενέργειας για τη φόρτιση της
μπαταρίας. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία,
που ενεργοποιείται μέσω του συμβόλου
B, μεταξύ των προγραμμάτων του
αυτόματου κιβωτίου, η ηλεκτροκίνηση
μπορεί να σας προσφέρει αυξημένη
αυτονομία.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πού θα αποθηκεύσετε τα καλώδια φόρτισης. Η ειδική θήκη
στο χώρο αποσκευών, είναι σχεδιασμένη για να μεταφέρετε τα καλώδια ταχείας φόρτισης
και οικιακής φόρτισης.

VIRTUAL COCKPIT
Το Virtual Cockpit προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα λειτουργιών του αυτοκινήτου από τον υπολογιστή ταξιδιού,
σε συνδυασμό με λοιπές πληροφορίες (πλοήγηση κλπ.) και στοιχεία ειδικά για iV, όπως η κατάσταση φόρτισης τής
μπαταρίας. Μπορείτε να επιλέξετε από πέντε απεικονίσεις, μέσω του διακόπτη View στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Το προεπιλεγμένο Hybrid mode αλλάζει αυτόματα μεταξύ
βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, και ενσωματώνει
λειτουργίες όπως Battery Hold (διατήρηση επιπέδου
φόρτισης μπαταρίας) και Battery Charge (φόρτιση
μπαταρίας μέσω κινητήρα TSI) που ελέγχεται μέσω του
συστήματος infotainment. Από τους διακόπτες στην
κεντρική κονσόλα, μπορείτε να επιλέξετε E-mode για

αμιγή ηλεκτροκίνηση και Sport mode που κάνει χρήση τής
συνδυασμένης απόδοσης των 218 ίππων του συστήματος.
Για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις με μέγιστη άνεση και
ασφάλεια, βασιστείτε στο Dynamic Chassis Control (DCC)
που προσφέρεται στάνταρ.
Από το μενού του συστήματος infotainment, μπορείτε να
επιλέξετε ένα από τα τρία προγράμματα, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις σας: Comfort, Normal ή Sport.

Area View
Θα νιώσετε πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι, με τέσσερις κάμερες που
ανιχνεύουν την περιοχή γύρω από το όχημα. Αυτές βρίσκονται στη μάσκα, στους εξωτερικούς
καθρέφτες και στη λαβή της 5ης πόρτας. Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη
του συστήματος infotainment, ώστε να αντιδράτε ταχύτερα στα όσα καλείσθε να αντιμετωπίσετε.
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ŠKODA CONNECT:
ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Το να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, δεν
σημαίνει να έχετε μόνο πρόσβαση στην ψυχαγωγία
και την ενημέρωση, αλλά και δυνατότητα υποστήριξης
στο ταξίδι. Το ŠKODA CONNECT περιλαμβάνει δύο
κατηγορίες υπηρεσιών – Infotainment Online και Care
Connect – που σας ανοίγουν το δρόμο προς έναν κόσμο
με απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η κλήση SOS γίνεται αυτόματα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το σύστημα ενεργοποιείται επίσης,
πιέζοντας τον κόκκινο διακόπτη στην κονσόλα οροφής.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Μπορείτε εύκολα
να αναζητήσετε ένα
σταθμό φόρτισης στο
σύστημα πλοήγησης,
εάν χρειαστεί.
Ο προγραμματισμός
της διαδρομής είναι
πιο εύκολος, αφού θα
έχετε τη δυνατότητα να
λάβετε τις τελευταίες
λεπτομέρειες για τιμές,
τύπους φόρτισης και
παραμέτρους σχετικές
με την ηλεκτροκίνηση.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την
καλύτερη διαδρομή:
επικαιροποιημένες
πληροφορίες σάς
κρατούν ενήμερους
σε κάθε ταξίδι. Επίσης,
σας επιτρέπουν να
αντιδράτε έγκαιρα
σε διάφορα συμβάντα,
όπως οδικά έργα,
ατυχήματα ή ανασχέσεις
της κυκλοφορίας.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εντοπίστε την ακριβή θέση τού
αυτοκινήτου σας από οπουδήποτε.
Το ŠKODA Connect δείχνει
διεύθυνση, ώρα και ημερομηνία
στάθμευσης, στο κινητό σας.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να
κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε άνετα
το αυτοκίνητό σας μέσω της Εφαρμογής
ŠKODA Connect App, ανεξάρτητα από
το πού βρίσκεστε. Για παράδειγμα, εάν
ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό
σας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα με το
smartphone σας από οπουδήποτε.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ APPLE CARPLAY
Συνδέστε εύκολα τη συσκευή σας στο σύστημα Infotainment του
αυτοκινήτου και λάβετε οδηγίες, κάντε τηλεφωνικές κλήσεις, στείλτε
μηνύματα ή ακούστε μουσική χωρίς καν να αγγίξετε το τηλέφωνο.
Επιπλέον, τώρα μπορείτε να συγχρονίσετε τις συσκευές σας ασύρματα,
μέσω Bluetooth. Το Apple CarPlay διατίθεται με το SmartLink+.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Με το Remote Air Conditioning, θα μπορείτε να ψύξετε το εσωτερικό
του αυτοκινήτου σας, τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Έτσι θα
ξεκινάτε το ταξίδι σας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Επίσης, μπορείτε να προγραμματίσετε τη λειτουργία του A/C για
κάποια συγκεκριμένη ώρα. Εξάλλου, με το πρόγραμμα αναχώρησης,
ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ή προγραμματίζετε
την ώρα φόρτισης.

INFOTAINMENT APPS
Εφαρμογές Infotainment
αναβαθμίζουν την εμπειρία
συνδεσιμότητας του
αυτοκινήτου. Αυτές είναι
διαθέσιμες για λήψη στο
shop μέσω Infotainment.
Για παράδειγμα, μπορείτε
να λαμβάνετε μια αναλυτική
πρόγνωση καιρού για την
τρέχουσα τοποθεσία ή για
οποιοδήποτε άλλο μέρος με
την εφαρμογή Weather app.
Εφαρμογές Infotainment θα
ενημερώνονται τακτικά, ενώ
σταδιακά θα προστεθούν
και άλλες.

ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ,
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Το SUPERB iV μπορεί να ικανοποιήσει και τις πιο διαφορετικές
απαιτήσεις σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, άνεσης εσωτερικού,
τεχνολογίας και συνδεσιμότητας.
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΖΑΝΤΕΣ

SPORTLINE BLACK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Carbon ένθετο διακοσμητικό
Επένδυση από Alcantara®/δέρμα/δερματίνη, σπορ καθίσματα και τιμόνι

18" ZENITH μαύρες ζάντες αλουμινίου,
γυαλισμένες (έκδοση SportLine)

19" TRINITY ανθρακί ζάντες αλουμινίου

19" TRINITY πολύ γυαλιστερές ζάντες
αλουμινίου

19" CANOPUS γυαλιστερές μαύρες
ζάντες αλουμινίου

19" CANOPUS ζάντες αλουμινίου

19" ACAMAR ανθρακί ζάντες αλουμινίου

19" VEGA ανθρακί ζάντες αλουμινίου

19" SUPERNOVA μαύρες ζάντες
αλουμινίου
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Moon White metallic

BRILLiANT SILVER metallic

velvet Red metallic

Race BLUE metallic

Business Grey metallic

Quartz Grey metallic

crystal black metallic

Magic Black METALLIC

STEEL GREY UNI

Αποκλειστικά για την έκδοση SportLine.

DRAGON SKIN METALLIC

Αποκλειστικά για την έκδοση SportLine.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ LIMO

1.4 TSI/218 PS PHEV

Αμάξωμα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης/ηλεκτρικός κινητήρας

Τύπος

5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.εκ.)

4/1.395

Συντελεστής οπισθέλκουσας CW

0,268

Μέγ. ισχύς/στροφές (PS/σαλ.)

156/5.000-6.000, ηλεκτρ. 116 PS, συνδυασμένη 218 PS

Διάμετρος κύκλου στροφής (m)

11,7

Μέγ. Ροπή/στροφές (Nm/σαλ.)

250/1.550-3.500, ηλεκτρ. 330, συνδυασμένη 400

Επίπεδα εκπομπών ρύπων/Καύσιμο

EU6AM/Βενζίνη, RON min. 95

Πίσω άξονας

– εντός πόλης

0.0–0.0

Σύστημα πέδησης

– εκτός πόλης

5,4–5,6

– μικτός κύκλος

1,5

Eκπομπές CO2 (γραμ/χλμ.) – μικτός κύκλος

33–35

Ηλεκτρική αυτονομία (NEFZ) – χλμ.

67–68

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σταθμισμένη (NEFZ) – Wh/χλμ.

140–145

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (NEFZ) – kWh/100 χλμ.

14–14,5

Κατανάλωση καυσίμου WLTP (λιτ./100 χλμ.)

Σύστημα διεύθυνσης

Δισκόφρενα
Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα
με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

Ζάντες

7.0J x 17"

Ελαστικά

215/55 R17

1.584
2.031

Εξωτερικές διαστάσεις (χλστ.)
1,098–1,868

Eκπομπές CO2 WLTP (γραμ/χλμ)
– συνδυασμένη (σταθμισμένη)

24,83–42,38

Ηλεκτρική αυτονομία, συνδυασμένη (WLTP) – χλμ.

61,9–47,2
15,3–18,1

ΦΟΡΤΙΣΗ

Μήκος/Πλάτος/Ύψος

905

485 l
1.164

1.123

2.841
4.869

4.869/1.864/1.468

Μεταξόνιο

2.841

Μετατρόχιο εμπρός

1.584

Μετατρόχιο πίσω

1.570

Απόσταση από το έδαφος

137

100% SoC 5 ώρες

Εγκάρσιος χώρος

AC 3,6 kW

100% SoC 3,33 ώρες

– εμπρός

1.507

– πίσω

1.520

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Τύπος

Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί συμπλέκτες

Κιβώτιο

Αυτόματο DSG 6 ταχυτήτων

ΒΑΡΟΣ
Απόβαρο – σε στάνταρ έκδοση με οδηγό 75 Kg (κιλά)

1.730

Ωφέλιμο φορτίο – συμπερ. οδηγού και πρόσθετου εξοπλισμού (κιλά)

465–596

Συνολικό βάρος (κιλά)

2.251

Φορτίο τρέιλερ χωρίς φρένα (μέγ. κιλά)

750

Φορτίο τρέιλερ με φρένα – 12% (μέγ. κιλά)

1.600

Ωφέλιμος χώρος για το κεφάλι
– εμπρός

1.038

– πίσω

980

Μέγιστος χώρος φόρτωσης
αποσκευών (λίτρα)
Χωρίς εφεδρικό τροχό, με όρθιες/
αναδιπλωμένες πλάτες πίσω
καθισμάτων

485/1.610

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου
(λίτρα)

1.570
1.864

50 + 13 kWh (10.4 netto)

1.010

Εσωτερικές διαστάσεις (χλστ.)

AC 2,3 kW

1.520

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σταθμισμένη, συνδυασμένη (WLTP)
– kWh/100 χλμ.

– πίσω φρένα

1.507

– συνδυασμένη (σταθμισμένη)

– εμπρός φρένα

980

7,7

Κατανάλωση καυσίμου (λιτ./100 χλμ.)

1.03
8

224

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω (δευτ.)

13,9°

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)

Ανάρτηση τύπου McPherson με κάτω
τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο
Άξονας πολλαπλών συνδέσμων, με διαμήκη
υστερούντα βραχίονα και εγκάρσιους
συνδέσμους, με αντιστρεπτική ράβδο
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού
κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με
ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση servo
Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη, και μονό
έμβολο με πλευστές δαγκάνες

14,1°

Εμπρός άξονας

1.468

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Σασί
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εξοπλισμοσ SUPERB iV

Eξοπλισμός

εξοπλισμοσ SUPERB iV

iV

Σχεδίαση

Eξοπλισμός

iV

Eξοπλισμός

iV

Eξοπλισμός

3 ζώνες ασφαλείας, 3 σημείων πίσω

STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών

STD

Λειτουργία Smartlink+ (ασύρματη σύνδεση για συσκευές Apple)

Ζάντες αλουμινίου ''ΖΕΝΙΤΗ'' 8Jx18'' 235/45 R18 Black Glossy

STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις

STD

Αναδιπλούμενα άγκιστρα στον χώρο αποσκευών για σακούλες

STD

Αριθμός ηχείων

Εξωτερικοί καθρέφτες με λειτουργία μνήμης σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά στις πίσω πόρτες

STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών

STD

ŠKODA Connect (Care Connect & Infotainment Online)

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες

STD

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών

STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας και συχνότητας

STD

Πλαίσιο μάσκας σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις

STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα

STD

Προφυλακτήρες με λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Ειδικά σχεδιασμένοι προβολείς ομίχλης με λειτουργία στροφής

STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο)

STD

Διακοσμητικές λεπτομέρειες στις πλευρές του αυτοκινήτου σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Πίσω φώτα ομίχλης

STD

Σύστημα Start/Stop

STD

Πλαίσιο παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Τρίτο φως φρένων LED

STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVΕ MODE SELECT"

STD

Αεροτομή στο πίσω μέρος σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

STD

Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στον πίσω προφυλακτήρα & στις πίσω πόρτες

STD

Θήκη γυαλιών (όχι με ηλιοροφή)

STD

Ψηφιακός πίνακας οργάνων "VIRTUAL COCKPIT"

STD

Λειτουργικότητα

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

STD

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης

STD

Άνεση

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά

STD

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης δίχως
το κλειδί στο χέρι (ΚESSY FULL & SAFE System)

STD

Υπολογιστής ταξιδίου

STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω

STD

STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και με ρύθμιση στήριξης μέσης

STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών με φωτισμό LED

STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων

STD

Εσωτερική επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα

STD

Ambiente Lighting & LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος (φώτα οροφής/
ανάγνωσης εμπρός & πίσω, λαβές θυρών, χώρος ποδιών, καθρέφτες σκιαδίων)

STD

5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

STD

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό

STD

Σπορ καθίσματα εμπρός και πίσω με επένδυση Alcantara (ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος
οδηγού)

STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα

STD

Πεντάλ και επενδύσεις στο εσωτερικό των μαρσπιέ σε στυλ αλουμινίου

STD

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό φωτιζόμενο, με παροχή κλιματισμού

STD

Ηλεκτρική λειτουργία χειρόφρενου

STD

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα
υγρασίας

STD

Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας

STD

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων

STD

Πακέτο καπνιστή

STD

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός/πίσω

STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET)

STD

Επιπλέον ηχομόνωση παραθύρων

STD

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών

STD

Κάμερα οπισθοπορείας

STD

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "AMUNDSEN" MIB3 με Navigation + σύνδεση μέσω
BLUETOOTH + έλεγχος τηλεφώνου από οθόνη ηχοσυστήματος + ασύρματη φόρτιση
τηλεφώνου

STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω (PDC)

STD

Σπορ στοιχεία (διακόσμηση σε στυλ ανθρακονήματος με λογότυπο, ειδικά σχεδιασμένο
τριάκτινο τιμόνι με δερμάτινη επένδυση, χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής
συνομιλίας τηλεφώνου)

STD

Δερμάτινη επένδυση μοχλού ταχυτήτων

STD

Έγχρωμη oθόνη υγρών κρυστάλλων "Color MAXI DOT"

Ασφάλεια
ΕSC με λειτουργία δύο σταδίων, XDS+ Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας με ABS, MSR,
ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, MKB

STD

Εμπρός φώτα FULL LED με λειτουργία MATRIX & TOP LED πίσω φωτιστικά σώματα

STD

Φώτα ημέρας (LED)

STD

Sport ανάρτηση

STD

Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision brake)

STD

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής
τύπου κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού

STD

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης

STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση ατυχήματος

STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος μετά από ατύχημα

STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης

STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" (με σάρωση εμπρός και
αυτόματο φρενάρισμα)

STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και
προεντατήρες

STD

Θήκες αποθήκευσης στο χώρο αποσκευών (στις 2 πλευρές)

STD

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο με θήκες

STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο "JUMBO BOX" με πρίζα
230 V και 2 θύρες USB

STD

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων στις εμπρός πόρτες

STD

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω

STD

Υποδοχή για μπουκάλια χωρ/τας 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός & πίσω
θυρών

STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής

STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό)

STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο

STD

Φώς ανάγνωσης πίσω

STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός

STD

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά
και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

iV
STD
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STD

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο
χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και δεν προορίζονται για να
ενταχθούν σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα
σε στάδιο προπαραγωγής και ενδέχεται ορισμένες φωτογραφίες,
χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού να διαφέρουν
από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των
παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο τοπικό
έμπορο ŠKODA.

MyŠKODA App
Αποκτήστε τον προσωπικό σας, ψηφιακό
συνεργάτη. Κατεβάστε την εφαρμογή MyŠKODA
App που περιλαμβάνει τον PAUL, έναν διαδραστικό
βοηθό πρόθυμο να σας υποστηρίξει, όχι μόνο
επαγρυπνώντας για το αυτοκίνητό σας, αλλά και
οργανώνοντας την ημέρα σας.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας.
Κατεβάστε την εφαρμογή ŠKODA Connect και
αποκτήστε πρόσβαση σε όποια πληροφορία
θέλετε ανά πάσα στιγμή, από δεδομένα οδήγησης,
αυτονομία καυσίμου και προγραμματισμό
διαδρομής μέχρι το σημείο που παρκάρατε την
τελευταία φορά.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙα το νεο SUPERB i V
― ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

SUPiV 0420

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης ŠKODA

