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Stelt u zich een auto voor waarbij de grens tussen 

schoonheid en functionaliteit niet bestaat.  

Waar stijl en ruimte in perfecte harmonie zijn met elkaar. Waar ruimte is voor 

alles, behalve voor compromissen. Die auto is er nu: de nieuwe ŠKODA Superb. 

Als eerste exponent van een nieuwe, meer emotionele designtaal, is de Superb 

een onmiddellijk onderwerp van gesprek. Met zijn ongeëvenaarde ruimte is 

deze auto de beste en meest comfortabele manier om uw benen te strekken, 

maar ook uw ambities. Perfect als gezins- en zakenauto. Als een echte ŠKODA is 

deze auto het mooiste voorbeeld van onze nieuwste Simply Clever oplossingen, 

zoals de virtual pedal voor handsfree toegang tot de bagageruimte. 

De nieuwe Superb vertegenwoordigt 120 jaar vooruit denken, een commitment 

voor het maken van auto’s die nu net zo’n genot zijn om in te rijden als toen 

we begonnen. Want In plaats van terug te kijken op een bewogen historie, 

hebben we dit commitment nu als inspiratie gebruikt om vooruit te kijken.   

ŠKODA. Simply Clever.

een AutO Die zijn nAAm echt verDient





Design
Chief designer Jozef Kabañ over de oorsprong van de nieuwe, emotierijke 
designtaal van de Superb en hoe deze omkijkende esthetiek in balans is 
met de functionele principes van ŠKODA.

“Als ons nieuwe vlaggenschip is de Superb de pionier voor 

de toekomst van ons merk. Daarom zijn we diep gaan 

graven in ons rijke erfgoed en raakten we geïnspireerd door 

historische ŠKODA’s die designpioniers van hun tijd waren. 

Dit leidde tot de geboorte van een nieuwe designtaal van scherpe, 

nauwkeurige en hoekige lijnen die de auto tegelijk dynamisch 

en expressief maken. Maar het zou geen ŠKODA zijn als hij niet 

functioneel is. Dus hebben we de binnenruimte nog verder 

vergroot voor een bijzonder genereus en comfortabel interieur. 

Samen met nog meer Simply Clever functies dan ooit tevoren.

Ik hoop dat rijders net zoveel plezier krijgen van 

de Superb als ik in het ontwerpen ervan.”

het creËren vAn mOrgen, vAnDAAg.
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nieuwe 
tijDen

TRAVEL IN STYLE.
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De interactie tussen scherpe lijnen en heldere vlakken zorgen aan de 
achterkant voor een fascinerend samenspel van oppervlaktelicht. De LED-
technologie gecombineerd met kristal elementen in de kenmerkende C-vormige 
achterlichten, draagt verder bij aan het gevoel van evenwicht en elegantie. 

AnDers KijKen
Het design van de Superb nodigt niet alleen uit om 

naar te kijken, maar ook om van dichtbij te bekijken. 

De duidelijke contouren en scherpe, dynamische lijnen 

weerspiegelen hoe de schoonheid van het geheel wordt 

onthuld door opvallende details. Het resultaat is een 

strak en tijdloos design vol daadkracht en elegantie.

De perfect uitgebalanceerde proporties, 
grote glasoppervlakken en koplampen die 
doorlopen om de hoeken, maken de Superb 
ook van opzij prominent en begeerlijk. 
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De imposante lijnen van de lange motorkap worden 
versterkt door de geprofileerde contouren van de 
kop- en mistlampen. Deze zijn als een kristaldriehoek 
ten opzichte van elkaar geplaatst, waarmee ze een 
eerbetoon zijn aan het Tsjechische glas vakmanschap.  



De slanke, scherpe contouren van de buitenspiegels met geïntegreerde 
richtingaanwijzers zetten een sportieve toon, terwijl de spiegels zelf – 
eventueel met dode hoek detectie –  voor grote functionaliteit zorgen.  

De stijlfactor van de auto wordt nog eens benadrukt door de 
decoratieve dorpellijsten met Superb inscriptie. Een duidelijke 
knipoog naar de totale mix van vorm en functie van de auto.



Het elektrisch bedienbare panoramische zonnedak 
maakt het ruimtegevoel in de Superb nog intenser. 

13





1515

Voor de Superb zijn drie typen koplampen en twee 
types geïntegreerde achterlichten beschikbaar. Elk 
uniek in technologie en stijl. De high-end opties zijn een 
eerbetoon aan de beroemde Boheemse glasslijpkunst. 

Bi-Xenon koplampen met geslepen kristal 
decoratie. De verlichte ‘wimpers’ zijn standaard 
op uitvoeringen met de Smart Light Assistant. 

Kristal elementen zijn ook te vinden in het inactieve gebied van 
de geïntegreerde achterlichten, verkrijgbaar in twee versies. De 
achteruitrijlampen en knipperlichten, plus het LED-gedeelte van 
de mistlampen, zijn ook verborgen achter ‘kristaljuwelen’. De 
Superb zet hiermee een duidelijk herkenbare lichtsignatuur.  

meer DAn licht
Lampen kunnen net zoveel inspireren als verlichten. Gebaseerd op de 

Tsjechische historie van kristalglas slijpen, zijn de lichten van de Superb 

de meest magnifieke lampen die de weg ooit hebben verlicht.





TRAVEL IN SPACE.

trAvel 
in style
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AltijD De 
juiste sfeer
Maak de sfeer nog warmer en gezelliger met de zachte, harmonieuze 

sfeerverlichting die onder meer in de interieurlijsten is verwerkt.  

Kies uw favoriete tint en varieer daarmee, al naar gelang uw 

stemming. De sfeerverlichting werkt in tien verschillende kleuren.
Amber wit.

Groen.



Ervaar ultiem comfort 
dankzij de ongeëvenaarde 
beenruimte van de Superb. 
Sit back en relax, stel de 
interieurverlichting in geniet 
van een discreet verlichte reis.  





simply 
clever
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Dashboardkastje wordt koelbox 
met de airconditioning aan. 

plAAts 
vOOr Alles
Er is een plaats voor alles, zelfs in uw auto. In de nieuwe Superb 

vindt u daarom veel compartimenten, vakken en houders, die het 

interieur netjes en opgeruimd houden en uw spullen beschermen 

tegen verlies, beschadigingen en morsen.

Onder de voorste armsteun vindt u de ruime Jumbo Box. Ideaal voor het opbergen 
van bijvoorbeeld elektronische spullen, maar ook om uw snacks voor onderweg koel 
te houden. Een dubbele bekerhouder bevindt zich in de middenconsole. 
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De flessenhouder in de voorportiervakken is 
speciaal ontworpen voor 1,5-liter flessen.

Opbergzakken aan de binnenkant van de 
rugleuningen. Ideaal voor kleine spullen als 
mobiele telefoons, sleutels, notitieboekjes, etc.

Schuif van de bekerhouders 
achterin de helft omhoog 
en ze zijn ook te gebruiken 
voor kleine flesjes. 

In de grote portiervakken passen heel veel 
spullen die u graag bij de hand heeft.

Onder de passagiersstoel bevindt zich een opbergvak met 
klep om kleinere spullen uit het zicht op te bergen.



Zonnebrillen zijn altijd binnen handbereik dankzij het 
handige brillenvakje boven de achteruitkijkspiegel.

In de voorportieren zitten originele Superb paraplu’s. 
Zo vallen (zakelijke) afspraken nooit in het water.



De uitneembare skitas past in de doorlaadopening van de achterbank en 
is ideaal om ski’s of een snowboard in de auto mee te nemen (accessoire).
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De lounge step voetenbankjes maken 
lange reizen nog confortabeler.



In het zijpaneel van de bagageruimte zit een handige 
LED-zaklamp. Deze laadt automatisch op tijdens 
het rijden en komt in het donker van pas om spullen 
te zoeken in uw bagage. Dankzij een magneet is 
de lamp op elke stalen ondergrond te bevestigen, 
dus ook op de auto zelf wanneer nodig.

De elektrisch bedienbare achterklep opent en sluit automatisch zonder dat u 
deze hoeft aan te raken - vooral handig bij ongunstige weersomstandigheden. 
Zelfs de bovenste deurpositie is aan uw behoeften en lengte aan te passen. 

De achterklep van de Superb opent automatisch als u uw 
voet onder de bumper beweegt. Handig als u uw handen vol 
heeft aan andere zaken. Deze voetsensor maakt deel uit van 
de optionele elektrisch bedienbare achterklep en werkt in 
combinatie met KESSY (Keyless Entry, Start and exit System). Dankzij de uitklapbare haakjes aan 

de zijkanten van de bagageruimte 
zijn spullen makkelijker en 
veiliger te vervoeren. 

bAgAge 
cOmpArtiment
Met een capaciteit van 625 liter die uitgebreid kan worden tot maar liefst 1.760 

liter, heeft de nieuwe Superb de grootste bagageruimte in zijn klasse. Het 

maximaliseren van ruimte staat echter nergens zonder het maximaliseren van 

praktisch gebruiksgemak. Daarom zijn er slimme Simply Clever oplossingen 

toegevoegd, die de handling van bagage nog makkelijker maken.
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Om ongewenste beweging van bagage tijdens het rijden 
te voorkomen, zijn deze twee kunststof houders met 
klittenband ideaal. Wanneer niet in gebruik, kunnen ze worden 
opgeborgen in de vakken achter de achterste wielkasten.

Het bagagenetprogramma vergroot de flexibiliteit van de 
bagageruimte en houdt spullen netjes op hun plek. Kies 
uit twee bagagenetten tegen de wanden, een net op de 
vloer en eventueel een onder de hoedenplank.

De ideale zakenauto is in dit geval 
ook de ideale vakantie-auto. 
Bijvoorbeeld door de wegklapbare 
trekhaak (optioneel).



Voor de bagageruimte volstaan alleen superlatieven. In de Combi (afgebeeld) is de standaardinhoud 
al 660 liter, wat tot 1.950 liter is te vergroten door de achterbank neer te klappen. Ook de 
hatchback maakt indruk met een capaciteit van respectievelijk 625 en 1.760 liter. De dubbele bagagevloer van de Combi is handig  

om de tildrempel te elimineren, waardoor  
in- en uitladen gemakkelijker gaat. Eronder 
zijn spullen uit het zicht weg te leggen.



De praktische ruimte onder het afdekscherm 
kan dienen als een veilige opslagplaats 
voor items die u apart wilt vervoeren.

Bij het openen van de elektrisch bedienbare 
achterklep rolt het afdekscherm automatisch 
op tot halverwege.  Een praktische 
manier om bij uw bagage te komen. 29





technOlOgie
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infOtAinment
Met de buitenwereld communiceren, genieten van entertainment 

of zelfs werken: in de nieuwe Superb zijn smartphones en tablets 

eenvoudig aan de auto te koppelen. Ook audio en navigatie zijn bij de 

tijd. Gebruik via het centrale scherm apps die op uw apparaten staan.

Het telefoonvak in de middenconsole is meer dan alleen een 
veilige plek voor uw mobiel. Bij het plaatsen van uw mobiel 
in de phonebox wordt het ontvangst signaal versterkt.

De nieuwe Superb kan goed overweg met 
smartphones. Dankzij SmartLink™, dat compatibel 
is met MirrorLink® en Apple CarPlay, toont het 
scherm in de auto dezelfde functies en apps als 
op de smartphone. Dit werkt voor alle apps die zijn 
goedgekeurd voor veilig gebruik tijdens het rijden.



Radio Bolero heeft een 6,5-inch kleuren 
touchscreen. De belangrijkste kenmerken: 
FM-ontvangst, USB, Aux-in, Apple-compatibel, 
SD-kaartlezer en Bluetooth. Standaard voorzien 
van SmartLink™. Goede geluidsweergave 
via 4 luidsprekers voorin en 4 achterin.

Bedien via smartphone of tablet het WiFi-signaal en de audio- en 
navigatiefuncties. Handig om bijvoorbeeld vanaf de achterbank 
een navigatiebestemming te selecteren. Dit werkt met de ŠKODA 
Media Command-app in combinatie met navigatie Columbus.

Laat uw muziek nog beter klinken met 
de 12 Canton luidsprekers, waaronder 
een centrale luidspreker en een 
subwoofer in de bagageruimte.

Bij navigatie Columbus hoort een 8-inch 
touchscreen. Een geavanceerde audio-
installatie en 2 SD-kaartlezers zijn inbegrepen. 
Via SmartlinkTM en in combinatie met 
WiFi zijn smartphones te koppelen.

In combinatie met het Columbus navigatiesysteem is de nieuwe 
Superb er ook met geïntegreerd simkaartslot met 4G/LTE-
internetondersteuning. Dan komen ook de 230V-aansluiting, 
USB-toegang en de handige en veilige tablethouder 
achterin van pas (tabletmontage aan de middenarmsteun 
achterin of aan de rugleuningen van de voorstoelen).
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De Climatronic elektronische airconditioning is beschikbaar met 3 
klimaatzones: links en rechts vóór plus achterin. De geïntegreerde 
vochtsensor helpt de klimaatregeling om de ramen condensvrij te houden.

Het infotainmentsysteem is in hoge mate te personaliseren, waarbij verschillende 
chauffeurs zelfs hun eigen voorkeuren kunnen opslaan. Denk daarbij aan de driving 
mode en de instellingen van de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Climatronic 
airconditioning, radio en navigatie. Er zijn drie autosleutels, zodat drie gezinsleden 
elk over een eigen exemplaar beschikken. Bij het ontgrendelen van de Superb 
worden alle persoonlijke instellingen automatisch aangepast aan de bestuurder.

cOmfOrt
De nieuwe Superb verwent zijn inzittenden op alle 

mogelijke manieren. Geniet van een uitrusting die 

u elke keer waardeert als u in de Superb rijdt.

Met de knoppen op het multifunctionele 3-spaaks lederen stuurwiel bedient u de radio en telefoon. 
In combinatie met de DSG-transmissie is er ook een stuurwiel met schakelpaddles leverbaar.
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De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 
heeft 3 geheugenplaatsen voor de 
stoel- en buitenspiegelinstellingen.

KESSY staat voor Keyless Entry, Start 
and exit System. U hoeft de autos-
leutel alleen maar bij u te hebben om 
de portieren te ont- en vergrendelen. 
Het starten en uitzetten van de 
motor gebeurt met een handige knop.

Boarding spots onderin de buitenspiegels en portieren verlichten de 
directe omgeving van de auto. Een welkome entree in het donker.

Buitenspiegels die automatisch inklappen 
bij het afsluiten van de auto zijn handig op 
krappe parkeerplekken en langs trottoirs 
en fietspaden. De spiegels hebben 
automatische dim- en geheugenfuncties.



veiligheiD
EEN gERuSTSTELLEND IDEE.
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Ook het assistentiesysteem Lane Assist 
maakt gebruik van de multifunctionele 

camera ter hoogte van de binnenspiegel 
achter de voorruit. Lane Assist houdt de 

auto geleidelijk in zijn rijbaan waardoor 
de kans op een ongeval verkleind wordt.

Assistentie
systemen
De Superb zit vol met assistentiesystemen 

die onzichtbaar bijdragen aan veiligheid, 

comfort en gebruiksgemak.

De Smart Light Assistant reageert op tegemoetkomend 
verkeer door zelf tussen dim- en grootlicht te schakelen. Dit 
is mogelijk dankzij de camera achter de voorruit. Het voordeel 
van dit systeem is dat u vaker grootlicht kunt gebruiken.

Eenvoudiger inparkeren dankzij 
de achteruitrijcamera bij de 
achterklepgreep. Als extra hulp 
verschijnen er rijlijnen op het scherm.

De Parking Assistant 
helpt u op de centimeter 
nauwkeurig bij het 
inparkeren van de 
nieuwe Superb. Dit 
systeem meet of een 
plek geschikt is en zet 
de auto vervolgens in 
het vak. Voor 
fileparkeren hoeft de 
ruimte slechts 60 cm 
groter te zijn dan de 
Superb.

Driver Alert evalueert de 
stuurbewegingen. Als de 
sensoren aan de hand van die 
informatie vermoeidheid van de 
bestuurder vermoeden, 
verschijnt op het Maxi DOT-
display een pauzeadvies met 
geluidssignaal. 



Travel Assist herkent bepaalde verkeersborden en toont die op het Maxi DOT-
display en het scherm van navigatiesysteem Amundsen of Columbus.

Adaptive Cruise Control is een slimme snelheidsregeling, die automatisch voldoende afstand 
tot voorgangers bewaart. Dit werkt met een radar in de grille. Het veiligheidssysteem Front 
Assist gebruikt die radar eveneens en remt de auto indien nodig af. Bij een dreigende botsing 
komt Crew Protect Assist in actie om de inzittenden preventief te beschermen. Emergency 
Assist werkt samen met Adaptive Cruise Control en Lane Assist om bij een plotselinge uitval 
van de bestuurder het ongevalsrisico te beperken.

Traffic Jam Assist is een comfortabele functie op auto’s met DSG-automaat. In files neemt 
dit systeem tot een snelheid van 60 km/h de bediening van gas- en rempedaal en stuur over, 
waarna de Superb zelfstandig optrekt, afremt en de juiste koers volgt. De regelelektronica 
bepaalt dit aan de hand van de bewegingen van omliggende voertuigen. Traffic jam Assist 
werkt alleen in combinatie met Adaptive Cruise Controle, Lane Assist en een DSG transmissie.

Blind Spot Detection meet met radarsensoren in de achterbumper 
de afstand tot verkeer achter en schuin naast de auto. Daarnaast 
meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht 
een waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal.

Rear Traffic Alert (zie hierboven) gebruikt dezelfde sensoren 
om veilig achteruit te rijden uit een parkeervak met beperkt 
zicht. Bij direct gevaar remt het systeem automatisch.
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AirbAgs
Geavanceerde veiligheidssystemen verkleinen de kans op 

een ongeval. Een goed voorbeeld is de standaard Driver 

Activity Assistant die waarschuwt bij mogelijke vermoeidheid. 

Daarnaast zijn de inzittenden goed beschermd door de 

grote carrosserie en telt de nieuwe Superb, afhankelijk 

van de uitvoering, maar liefst 7 of 9 airbags.

Grote airbags in het stuurwiel en dashboard beschermen 
de voorinzittenden. Bij plaatsing van een kinderzitje 
voorin is de passagiersairbag uit te schakelen.

De knie-airbag onder het stuurwiel beschermt 
de knieën en onderbenen van de bestuurder.
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De gordijnairbags ontvouwen langs de zijramen 
en beschermen zo tegen hoofdletsel.

Zijairbags voor- en achterin beschermen de 
borstkas en heupen van de voorinzittenden 
en buitenste achterinzittenden bij 
een aanrijding tegen de flanken.





prestAties
KRAChTIg, zuINIg EN SChOON.
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De sterkste benzinemotor is de viercilinder 2.0 TSI met 206 kW (280 pk) en permanente 
vierwielaandrijving; de krachtigste diesel is de viercilinder 2.0 TDI met 140 kW (190 pk). Uniek is 
de nieuwe 110 kW (150 pk) sterke TSI met ACT (Active Cylinder Technology). Deze schakelt tijdens 
rustig rijden 2 cilinders uit voor een nog lager verbruik. In combinatie met voorwielaandrijving 
en handgeschakelde versnellingsbak bedraagt het gemiddeld verbruik voor de 1.6 TDI 
handgeschakeld 4,1/100 km en de 1.6 TDI DSG slechts 4,0/100 km (afhankelijk van de wielkeuze).

mOtOren en 
trAnsmissies
Onder de motorkap van de Superb ligt een nieuwe motorengeneratie. Deze presteert nog 

beter en vraagt daar weinig brandstof voor terug. Er is keuze uit TSI-motoren (benzine) en TDI-

motoren (diesel), die naar gelang de versie zijn te combineren met een handgeschakelde 

6-versnellingsbak of DSG-automaat. De krachtigste motoren zijn er ook met 4x4-aandrijving.

De DSG-transmissie is er met 6 of 7 versnellingen, 
afhankelijk van de motor waarmee deze 
versnellingsbak wordt gecombineerd. DSG 
staat voor Direct Shift Gearbox; het is een 
versnellingsbak met 2 koppelingen. Die schakelt 
zo snel en vloeiend, dat u het niet eens merkt.
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Met Dynamic Chassis Control passen onderstel en besturing zich continu aan de 
rijomstandigheden aan, bijvoorbeeld als de auto remt, accelereert of door een bocht rijdt. 
Dit verhoogt het comfort en verbetert de rijdynamiek. Bovendien heeft u keuze uit de 
instellingen Normal, Comfort, Eco en Sport. Standaard op de Superb Laurin & Klement.







REIS MET DE JuISTE ATTITuDE.
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Het multifunctionele 3-spaaks 
lederen sportstuurwiel is 
afgewerkt met zilveren 
stiknaden en chroomdetails. 
Met de knoppen zijn de radio 
en telefoon te bedienen. 
In het midden van het 
instrumentenpaneel zit het 
MaxiDOT kleurendisplay 
(niet afgebeeld).

Het infotainmentsysteem is aangepast 
aan het vlotte karakter van de Sportline. 
Het scherm toont onder meer de olie- en 
koelvloeistoftemperatuur en een laptimer.

spOrtline
De ŠKODA Superb Sportline voegt dynamische details toe aan de kenmerkende carrosseriecontouren. 

Deze uitvoering beschikt over een sportonderstel en het exterieur is sportiever gemaakt met een 

glanzend zwarte grille, raamomlijstingen, buitenspiegelkappen, diffusor, achterspoiler (hatchback) 

en dakrailing (Combi). De mistlampen zitten in donkergekleurde behuizingen. De sportieve stijl komt 

verder tot zijn recht door de exclusieve lichtmetalen velgen en speciale uitlaatsierstukken.

Op de carbonlook interieurlijsten prijkt het Sportline-logo. De sportstoelen voorin zijn samen met de 
sportief gelijnde achterbank bekleed met zwart Alcantara®/leder met zilveren stiknaden. Maximum 
comfort voor maximale dynamiek. Een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie is 
standaard. Andere sportieve interieurdetails zijn de aluminium pedalen en de zwarte hemelbekleding.



Fraaie Sportline-logo’s sieren de voorspatborden.
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19" Vega lichtmetalen velgen in 
antraciet zijn optioneel leverbaar. 

Zelfs de instapsierlijsten zijn in een sportief design en 
versterken zo het beeld van een toch al bijzondere auto.

18" Zenith platina lichtmetalen 
velgen zijn standaard.





lAurin &
Klement
lAurin &
Klement
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Vanaf het multifunctionele 3-spaaks lederen stuurwiel zijn de radio en telefoon te 
bedienen. Op de transmissiehendelknop glimt het Laurin & Klement logo. Standaard 
zijn onder meer navigatie Columbus met DAB, Parking Distance Control voor en 
achter, sfeerverlichting en lounge step voetenbankjes achterin, elektrisch te 
open en sluiten achterklep, adaptive Cruise Control, KESSY en Sunset.

lAurin & 
Klement
De perfecte combinatie van high-class en hightech. Het summum van 

schoonheid, luxe, veiligheid, stijl en maximaal comfort. Dynamic Chassis 

Control, waarmee onderstel en besturing zich continu aanpassen aan de 

rijomstandigheden, is slechts één van de vele voorbeelden hiervan.  

Lederen bekleding met ventilatiefunctie op de voorstoelen is standaard, waarbij 
u keuze heeft uit de fraaie tinten Native Brown en Stone Beige. Op dashboard en 
portieren prijken Piano Black interieurlijsten. De voorstoelen zijn elektrisch verstel- en 
verwarmbaar. De bestuurdersstoel onthoudt de instellingen van 3 bestuurders.
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Het Laurin & Klement logo boven de wielkasten is een reminder 
naar de oprichters van ŠKODA. Zij begonnen het automerk meer 
dan een eeuw geleden in het Tsjechische Mladá Boleslav.

De dorpels voor- en achterin zijn aangekleed met 
mooie instapsierlijsten. De voorste exemplaren 
dragen een Laurin & Klement inscriptie. 

De 19" Phoenix lichtmetalen velgen in antraciet 
zijn exclusief voor de Laurin & Klement en tillen 
de uitstraling naar een nog hoger niveau.

Als stempel van exclusiviteit staat het Laurin & Klement 
logo boven in de rugleuning van de voorstoelen.
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mAAtwerK
MAAK DE SuPERb uw SuPERb.



Active

De Active is standaard al heel compleet met 
onder andere airconditioning, radio Swing met 
5-inch kleuren touchscreen en USB-/iPod-
aansluitingen, een lichtassistent met Coming 
Home-/Leaving Home-functie, Front Assist, 
dat met een radar de afstand tot de voorligger 
meet en indien nodig automatisch remt, Cruise 
Control, gordijn- en zij-airbags voor, en meer.

Kijk in de prijslijst voor de volledige standaard-
uitrusting.

Active interieur met zwart stoffen bekleding en 
Active interieurlijsten (Metallic Grey)

Active interieur met zwart stoffen bekleding en Active interieurlijsten (Metallic Grey)
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AmbitiOn

De Ambition heeft standaard chromen 
exterieuraccenten (grille en raamomlijsting), 
instapsierlijsten voor en achter, openingshendels 
met verlichting in de portierpanelen, Climatronic 
airconditioning met 2 klimaatzones, Parking Distance 
Control achter, opbergruimtes in de voorportieren 
inclusief 2 paraplu’s, elektrisch inklapbare en 
automatisch dimmende buitenspiegels en een 
automatisch dimmende binnenspiegel.

Kijk in de prijslijst voor de volledige standaarduitrusting.

Ambition interieur met zwart stoffen bekleding en 
Ambition interieurlijsten (Aluminium Light)

Ambition interieur met zwart stoffen bekleding en Ambition interieurlijsten (Aluminium Light)



De Style is standaard voorzien van onder 
meer elektrisch inklapbare en automatisch 
dimmende buitenspiegels met boarding 
spots, Parking Distance Control achter, 
instapsierlijsten voor en achter, LED pakket, 
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie, verwarmbare voorstoelen 
en meer.

Kijk in de prijslijst voor de volledige standaard-
uitrusting.

Style interieur, met beige stoffen bekleding en Style 
interieurlijsten (Aluminium Dark)

Style interieur, met beige alcantara/lederen 
bekleding en Style interieurlijsten (Aluminium Dark)

Style interieur, met zwart lederen bekleding en Style interieurlijsten (Aluminium Dark)

style

Style interieur, met zwart alcantara/lederen bekleding en 
Style interieurlijsten (Aluminium Dark)
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Tot de standaarduitrusting van de Laurin & Klement 
behoren onder meer Sunset getinte ramen, Dynamic 
Chassis Control inclusief driving mode selection, 
Bi-Xenon koplampen met AFS (Adaptive Frontlight 
System), Parking Distance Control voor en achter, 
elektrisch verstelbare voorstoelen, navigatie Columbus, 
Canton soundsystem met 12 luidsprekers en meer.

Kijk in de prijslijst voor de volledige standaarduitrusting.

L&K interieur, met Native Brown lederen bekleding 
met ventilatie en L&K interieurlijsten (Piano Black)

L&K interieur, met Stone Beige lederen bekleding met ventilatie en L&K interieurlijsten (Piano Black)

lAurin & Klement

L&K interieur, met Stone Beige lederen bekleding 
met ventilatie en L&K interieurlijsten (Piano Black)
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Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de 
bijdrage aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.

ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van de levenscyclus van zijn producten.  
ŠKODA bouwt auto’s met behulp van geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. 
Voor antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie. Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de 
wettelijke vereisten en voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze gecombineerde inspanningen is dat de ŠKODA Superb niet alleen voldoet aan alle technische 
vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd 
de mobiliteit en tevredenheid van onze klanten.
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Uw ŠKODA-dealer:
skoda.nl

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van 
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct 
doorvoert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe 
ontwikkelingen, prijzen, exacte uitrustingsspecificaties en alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u contact 
opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. Niet alle getoonde uitrusting behoort tot de standaarduitrusting van de ŠKODA Superb. 
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.


