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Luxe gaat niet om glitter of goud. Het gaat om vinden en koesteren van wat echt 
belangrijk is. De nieuwe ŠKODA SUPERB is een auto vol echte luxe, maar zonder 
clichés. Met zijn chique design, comfortabele technologieën en eindeloos gebruiksgemak 
maakt deze auto indruk met alles wat er echt toe doet.

De SUPERB voldoet moeiteloos aan uiteenlopende eisen als het gaat om uiterlijk en 
uitrusting en is leverbaar in unieke uitvoeringen, zoals de exclusieve L&K Executive 
Business Edition of de sportieve Sportline.

ŠKODA. Simply Clever. 

LUXE IS HEBBEN WAT ER TOE DOET





   
EXTERIEUR
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Elegantie ontmoet harmonie in de nieuwe SUPERB. De voorkant, met de 
nieuw vormgegeven bumper en grille en de koplampen, heeft een dynamische 
en vastberaden uitstraling. De mistlampen zijn vernieuwd en zijn niet alleen 
puur functioneel, maar hebben ook een belangrijke rol in het design.

MAAK EEN 
UNDERSTATEMENT

STIJL EN 
FUNCTIONALITEIT

Met de onmiskenbare letters 
ŠKODA op de achterklep 

toont de nieuwe SUPERB 
trots zijn afkomst. De 

compositie van elementen 
op de achterklep wordt 

gecompleteerd door een 
chromen strip, die exclusief 

leverbaar is in combinatie met 
full-ledachterlichten.
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ZONNEDAK
Het elektrisch bedienbare zonnedak 
is niet alleen functioneel, maar vormt 
ook een aantrekkelijk designelement.

ZIJAANZICHT
Perfect uitgebalanceerde proporties geven  
de auto een elegante aantrekkingskracht.  
De optioneel getinte ruiten achterin verfraaien 
het uiterlijk en verbeteren het comfort van  
de passagiers. 









LICHT-
DESIGN
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LICHTEN MAKEN  
NIET ZICHTBAAR,  
ZE ONTHULLEN

Het lichtdesign van de SUPERB toont geavanceerde 
technologie op zijn mooist. Het is de eerste ŠKODA 
met full-ledmatrixkoplampen, die de weg beter 
verlichten en zo voor meer veiligheid zorgen.

FULL-LED ACHTERLICHTEN
De full-ledachterlichten hebben dynamische richtingaanwijzers, die niet alleen 
aangeven naar welke kant de bestuurder afslaat, maar de auto ook extra 
dynamiek geven. De achterlichten hebben ook de C-vorm, die zo kenmerkend 
is voor de ŠKODA familie, maar dan vernieuwd met een moderne twist.

FULL-LED KOPLAMPEN EN MISTLAMPEN
De full-ledmatrixkoplampen van de SUPERB kunnen, in combinatie met een camera op de voorruit, een 

voorliggend of naderend voertuig detecteren. Op basis hiervan stellen de koplampen zich automatisch 
in stappen af. Dit garandeert het beste zicht voor u en zonder daarbij andere bestuurders te verblinden. 

Led-technologie vormt de basis voor de uitstekende functionaliteit van de mistlampen.





     
INTERIEUR
DESIGN







KWALITEIT ALS  
STANDAARDUITRUSTING
Elk interieurkenmerk is ontworpen om het reizen comfortabel te maken. 
Geniet van het gevoel van luxe die de fraaie sierelementen, de bekleding,  
de doorgestikte armleuningen, de chromen details en de led-sfeerverlichting 
rondom het interieur met zich meebrengen. 



D
es

ig
n

24

LED-SFEERVERLICHTING
U kunt uw favoriete 

kleur kiezen, of elke dag 
een andere van de tien 

fraaie kleuren selecteren. 
De kleurkeuze wordt 

ook doorgevoerd in de 
Virtual Cockpit en de 

achtergrondverlichting 
van het Maxi DOT-

kleurenbeeldscherm.

Groene sfeerverlichting 

DECORATIEVE ELEMENTEN
Het interieur wordt 
gekenmerkt door materialen 
van topkwaliteit en gedegen 
vakmanschap, met name 
zichtbaar in de stiksels in 
armleuning en bekleding. 
Het dashboard, de portieren, 
het stuurwiel en de 
versnellingshendel zijn royaal 
voorzien van chromen details.

Led-sfeerverlichting met keuze uit maar liefst tien kleuren





CONNEC-               
        TIVITEIT



CONNEC-               
        TIVITEIT
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ŠKODA CONNECT:
UW DIGITALE 
WERELD REIST 
ALTIJD MEE

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Met deze functie kunt u comfortabel uw auto 
vergrendelen en ontgrendelen via de ŠKODA 
Connect App, ongeacht waar u zich bevindt. 
Als u bijvoorbeeld vergeten bent om uw auto 
te vergrendelen, kan dat eenvoudig met uw 
smartphone, waar u maar wilt.

PARKEERPOSITIE
Zie de exacte locatie van uw auto,
waar u ook bent. ŠKODA Connect 
toont het adres, de tijd en de datum 
van parkeren op uw telefoon.

ŠKODA CONNECT
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten. 
Infotainment Online levert real-time informatie, zoals over 
het verkeer. Care Connect richt zich op hulp en veiligheid, 
toegang tot de auto op afstand en het beheren ervan.  
De dienst biedt ook hulp wanneer dat nodig is.

Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen 
toegang hebben tot entertainment en informatie, 
maar ook eventuele hulp onderweg. ŠKODA 
Connect is uw poort naar een wereld van 
onbegrensde communicatiemogelijkheden.
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TANKSTATIONS
Op het navigatiescherm 
worden de afstand tot 
het tankstation, het 
type tankstation en de 
actuele brandstofprijzen 
weergegeven. In real-time! 
De brandstofsoort van de 
auto wordt automatisch 
gedetecteerd en 
weergegeven.

ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE
Altijd de beste route:  
up-to-date informatie biedt 
een perfect overzicht van elke 
rit. U kunt ook tijdig reageren 
op nieuwe ontwikkelingen, 
zoals wegwerkzaamheden, 
ongevallen en files.

WEER
U ontvangt de laatste 
weersinformatie voor uw 
huidige locatie, bestemming 
of een willekeurige andere 
plaats, met gedetailleerde 
verwachtingen, waaronder 
neerslagverwachting en 
waarschuwingen.

SMARTLINK+
Met het SmartLink+-systeem (ŠKODA connectiviteitsbundel 
die MirrorLink® en Apple CarPlay ondersteunt) kan de 
bestuurder via het infotainmentsysteem van de auto 
veilig de telefoon gebruiken tijdens het rijden. Bovendien 
zijn alle geïnstalleerde apps die als veilig voor auto’s zijn 
aangemerkt, compatibel met MirrorLink® of Apple CarPlay. 
Het SmartLink+-systeem biedt u tevens de mogelijkheid om 
autogegevens naar uw smartphone te sturen, waardoor u 
toegang krijgt tot interessante informatie over uw rit, zoals 
brandstofverbruik, rijdynamiek of service-informatie. (Ga naar 
onze website voor gebruiksvoorwaarden en informatie over 
compatibiliteit voor SmartLink+.)

NOODOPROEPSERVICE
Via de dienst "Noodoproepservice" wordt automatisch contact 
opgenomen met de alarmcentrale bij een verkeersongeval.  
Het systeem kan ook handmatig geactiveerd worden door  
de rode knop op de dakconsole in te drukken.





SIMPLY
    CLEVER
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EEN OPBERGVAK VOOR ALLES 
WAT ER TOE DOET

In de 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. 

RUIME OPBERGRUIMTE
Onder de middenarmsteun voorin vindt u de ruime opbergruimte. Ideaal voor het opbergen 
van bijvoorbeeld elektronische apparaten, maar ook uw snacks voor onderweg koel te houden. 
Een dubbele bekerhouder met Easy Open-functie bevindt zich in de middenconsole.

DASHBOARDKASTJE
Het dashboardkastje kan gekoeld worden 
wanneer de airconditioning is ingeschakeld.
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OPBERGZAKJES AAN RUGLEUNING
In de opbergzakjes aan de zijkant van de 
voorstoelrugleuningen kunt u kleine dingen 
opbergen, zoals een mobiele telefoon.

FLESSENHOUDER
De flessenhouders in de voorportiervakken zijn 
speciaal ontworpen voor 1,5-literflessen, die in 
de achterportiervakken voor 0,5-literflessen. 
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PARAPLUHOUDER
In de beide voorportieren zit een 
ingenieus parapluopbergvak. Ze zijn 
zo ontworpen dat water naar buiten 
wordt afgevoerd, het interieur blijft 
dus droog. Eén originele ŠKODA 
paraplu wordt meegeleverd.

WEGKLAPBARE TREKHAAK
De SUPERB biedt ook een Simply Clever-oplossing voor wie een aanhanger gebruikt. 
De trekhaak is wegklapbaar en wordt bediend via een hendel in de bagageruimte.  
Nu hoeft u de trekhaak na gebruik niet meer te verwijderen.

Hendel voor wegklappen van de trekhaak 





   BAGAGE-
RUIMTE
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VERVOER ALLES  
WAT ER TOE DOET

DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER
De dubbele bagageruimtevloer maakt het laden van bagage 
gemakkelijker en biedt bovendien een discrete opbergruimte 
wanneer de vloer op laadrandhoogte wordt geplaatst.

Het topmodel van ŠKODA heeft de grootste bagageruimte 
in zijn klasse. De Combi biedt 660 liter en bij neergeklapte 
achterbank maar liefst 1.950 liter. Bij de limo/hatchback is dat 
625/1.760 liter. Maximale ruimte staat echter nergens zonder 
maximaal gebruiksgemak. Daarom zijn er slimme Simply 
Clever oplossingen toegevoegd, die de handling van bagage 
nog makkelijker maken.

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

VERSTELBAAR BAGAGERUIMTESYSTEEM
Met het verstelbare aluminium bagageruimtesysteem (exclusief voor 
de Combi met dubbele bagageruimtevloer) kunt u de bagageruimte zelf 
splitsen en de lading netjes op zijn plaats houden.





COMFORT
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KESSY
Met de nieuwe versie van KESSY (Keyless 
Entry, Start and Exit System) kan de auto via alle 
portieren worden ontgrendeld of vergrendeld. 

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP EN 
VIRTUAL PEDAL
De elektrisch bedienbare achterklep opent en sluit 
automatisch nadat op de knop op de afstandsbediening, 
de middenconsole of de achterklep is gedrukt.  
De bovenste positie van de klep kan aan uw behoefte en 
lengte worden aangepast. De achterklep kan worden 
uitgerust met een Virtual Pedal voor contactloos 
openen en sluiten. 

COMFORT OP 
COMMANDO

Technologie is alleen interessant wanneer deze uw dagelijkse ritten 
gemakkelijker maakt. De SUPERB zit vol doordachte functies en 
geavanceerde assistentiesystemen en verwent u met absoluut 
comfort. De auto ondersteunt uw zelfvertrouwen op de weg,  
zodat u ontspannen en alert blijft. 
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VIRTUAL COCKPIT
De Virtual Cockpit biedt een perfect overzicht en toont gegevens van de 
boordcomputer in combinatie met andere informatie, zoals navigatie. U kunt 
kiezen uit vijf lay-outs, geregeld via de knop View op het multifunctionele 
stuurwiel - klassiek (weergegeven), modern, uitgebreid, basis (geschikt voor 
rijden in het donker of op de snelweg) en sport.

GROTERE PHONEBOX
De nieuwe SUPERB heeft een grotere phonebox, die het signaal van uw 

mobiele telefoon versterkt en tegelijkertijd uw telefoon tijdens het rijden 
oplaadt. De phonebox is niet alleen makkelijk toegankelijk, hij biedt ook plaats 

aan apparaten met een groot scherm.
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GEHEUGEN- EN MASSAGEFUNCTIE
De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 

met ingebouwd geheugen kan 3 verschillende 
standen opslaan. De massagefunctie voor de 
bestuurdersstoel is optioneel. Dit superieure 

comfort wordt verder versterkt door voorstoelen 
in geperforeerd leder met ventilatiefunctie.

COMFORT ACHTERIN
Op het achterste deel van de ruime opbergruimte zit een stopcontact 
(230 V of 12 V) en twee USB-aansluitingen voor het opladen van 
mobiele telefoons. In een auto met 3-zone Climatronic-airconditioning 
zitten hier ook de bedieningselementen voor de zone achterin.

CANTON SOUND SYSTEM
Laat uw muziek nog beter klinken met de 12 Canton luidsprekers, 

waaronder een luidspreker in het dashboard en een subwoofer  
in de bagageruimte.





VEILIGHEID
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VIP-BEVEILIGING De SUPERB zit vol met assistentiesystemen die 
bijdragen aan veiligheid, comfort en gebruiksgemak  
in onverwachte situaties.

MATRIXFUNCTIE
De full-ledmatrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden. De matrixfunctie gebruikt een camera 
op de voorruit om de verkeerssituatie te beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te schakelen. Andere segmenten worden ingeschakeld om de weg te verlichten. 
De matrixfunctie gebruikt ook informatie van het navigatiesysteem. Op basis van deze informatie wordt het grootlicht alleen buiten de bebouwde kom ingeschakeld.
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PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Met behulp van een camera en gedetailleerde informatie uit het navigatiesysteem kan PCC de rijomstandigheden voor de komende 1 tot 2 kilometer 
voorspellen. Zo nodig verandert het systeem de ingestelde rijsnelheid en schakelt het op of terug (in auto's met DSG). PCC verhoogt het rijcomfort 
en de rijveiligheid en bespaart tegelijkertijd brandstof, waardoor de CO2-emissie vermindert.
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PARK ASSIST 
Park Assist helpt u op de 
centimeter nauwkeurig bij het 
inparkeren van de SCALA. 
Dit systeem meet of een plek 
geschikt is en zet de auto 
vervolgens in het vak.

MANOEUVRE ASSIST
Dit systeem gebruikt de sensoren 
van Park Assist en beschermt tegen 
obstakels in de omgeving van de auto 
(bij snelheden tot 10 km/h). Zodra 
een obstakel wordt gedetecteerd, 
voert het systeem afhankelijk van 
de afstand tot het obstakel en de 
rijsnelheid een noodstop uit.
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FRONT ASSIST  
MET PREDICTIVE 

PEDESTRIAN PROTECTION
Front Assist maakt gebruik 

van een radarsensor in de grille 
en houdt de afstand tot de 

voorligger in de gaten. Zo nodig 
voert het systeem automatisch 
een remingreep uit. De nieuwe 

SUPERB wordt geleverd met 
Front Assist met predictieve 

voetgangersbescherming, die de 
bestuurder waarschuwt met een 
akoestisch/optisch signaal en een 

korte remschok.

SIDE ASSIST 
Met behulp van radarsensoren 

in de achterbumper houdt Side 
Assist het gebied achter en 

naast uw auto in de gaten. Side 
Assist kan andere auto's en zelfs 

lastig te herkennen objecten 
als motoren tot op een afstand 

van 70 m detecteren. Daarnaast 
meet het ook het onderlinge 

snelheidsverschil. Indien nodig 
licht een waarschuwingslampje 
op en klinkt een geluidssignaal.
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TRAFFIC JAM ASSIST
Deze functie is ontworpen om 
de besturing van auto's met 
DSG-transmissie in een file te 
vergemakkelijken. In files neemt 
dit systeem tot een snelheid van 
60 km/h de bediening van gas- 
en rempedaal en stuurwiel over, 
waarna de auto zelfstandig optrekt, 
afremt en de juiste koers volgt.

LANE ASSIST 
Lane Assist helpt u om de auto 
op de juiste rijstrook te houden. 
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EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist (exclusief voor auto's met DSG) werkt wanneer Predictive Cruise Control en Lane Assist actief 
zijn en verkleint het gevaar voor een ongeval wanneer de bestuurder plotseling onwel wordt, door bijvoorbeeld de 
auto tot stilstand te brengen en de alarmlichten in te schakelen.



V
ei

lig
he

id
5

6

AIRBAGS 

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags ontvouwen 
langs de zijramen en beschermen 
zo tegen hoofdletsel.

ELEKTRISCHE KINDERBEVEILIGING
De elektrische kinderbeveiliging voorkomt dat uw kinderen de 
achterruiten en portieren openen, zo zijn ze veiliger onderweg.  
Het bedieningselement zit in het bestuurdersportier.

In extreme situaties waarin de bestuurder de uitkomst niet meer 
kan beïnvloeden, nemen de passieve veiligheidsvoorzieningen van 
de auto het over, zoals de airbags. U kunt uw SUPERB met wel 
negen airbags uitrusten. 
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KNIE-AIRBAG
De knie-airbag onder het stuurwiel 
beschermt de knieën en onderbenen 
van de bestuurder.

ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze vier zijairbags beschermen borstkas en bekken 
van de inzittenden voorin en op de buitenste zitplaatsen 
achterin bij een aanrijding van opzij.

VOORAIRBAG BESTUURDER EN BIJRIJDER
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard beschermen 
de inzittenden voorin. Bij plaatsing van een kinderzitje 
voorin is de passagiersairbag uit te schakelen.





PRESTATIES
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Deze presteert nog beter en vraagt daar weinig brandstof voor terug. 
Goed voor het milieu dus! De indrukwekkende rijeigenschappen van de 
auto kunnen nog worden uitgebreid met progressieve stuurbekrachtiging. 
Hierdoor hoeft de bestuurder minder kracht uit te oefenen en heeft hij 
een veel dynamischere rijervaring, vooral in bochten.

VERRICHT  
WONDEREN

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
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. -
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DSG
De auto kan, afhankelijk van de motoruitvoering, met 
een 7-traps DSG-automaat (Direct Shift Gearbox) 
worden uitgerust.

MOTOREN
De sterkste benzinemotor is de viercilinder 1.5 TSI met 110 kW (150 pk). De krachtigste diesel levert 110 kW aan puur vermogen. 
Uit respect voor het milieu en om te kunnen voldoen aan de geldende uitlaatgasnormen, zijn onze auto's met dieselmotor voorzien 
van Selective Catalytic Reduction. Dit systeem injecteert AdBlue® om mono-stikstofoxiden (NOx) te beperken.



L&K
  EXECUTIVE







ECHTE LUXE IS 
KEUZE HEBBEN
Als L&K de afkorting is voor exclusief, dan is de ŠKODA 
SUPERB L&K Executive onze meest bijzondere keuze. Deze 
auto is voorzien van de meest uitgebreide uitrusting, zoals 
veel chromen elementen aan de buiten- en binnenkant, 
comfortfuncties en geavanceerde technologie, en valt op door 
het opmerkelijke vakmanschap en de uitzonderlijke mate van 
precisie. Alles kunnen kiezen is waar het bij echte luxe om gaat.
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STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Het exclusieve interieur heeft 

lederen/kunstlederen bekleding in de 
kleur bruin of zwart, een Piano Black 
en veel chromen details. De beige of 

zwarte Alcantara® hemelbekleding 
is eveneens optioneel leverbaar. 

Beide voorstoelen zijn elektrische 
verstelbaar. De bestuurdersstoel 
heeft een ingebouwd geheugen. 
Via het multifunctionele lederen 

stuurwiel kunt u de radio, de telefoon 
en alternatief de DSG bedienen. 

STIJLVOL DETAIL
De dashboardafwerking, gecompleteerd met een chromen 
decoratiestrip, draagt het L&K Executive-logo.

LOGO
Als stempel van exclusiviteit staat het L&K Executive-logo 
boven in de rugleuning van de voorstoelen.





SPORTLINE







Comfort is meestal geen synoniem voor sportiviteit. Maar de 
combinatie van beide in de ŠKODA SUPERB SPORTLINE is een 
meesterzet, gekenmerkt door haarscherpe lijnen in combinatie  
met glanzend zwarte exterieurelementen en veel specifieke 
uitrusting, zoals een verlaagd onderstel en een sportief interieur.

TIJD VOOR EEN
SPORTIEVE OUTFIT
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STIJLVOL DETAIL
De bijzondere interieurlijst 
in carbonlook draagt het 
SportLine-logo. 

SPORTSTUURWIEL 
Het multifunctionele sportstuurwiel is uitgevoerd in 
geperforeerd zwart leder met zilveren stiksels en heeft 
knoppen voor de bediening van radio, telefoon en 
alternatief de DSG. 
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STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De sportstoelen voorin en de sportief 
gelijnde achterbank zijn bekleed met een 
combinatie van zwart Alcantara® en leder/
kunstleder met zilveren stiksels voor 
maximaal comfort bij maximale dynamiek. 
Optioneel zijn uitschuifbare voorstoelen 
leverbaar, voor dat optimaal sportieve 
gevoel. De elektrisch verstelbare voorstoelen 
met ingebouwd geheugen zijn standaard. 
De uitgesproken en extreem duurzame 
Alcantara®-bekleding is ook op  
de portierpanelen aangebracht.





UITRUSTING
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De Business Edition is standaard voorzien van onder meer led-mistlampen met bochtenfunctie, 
decoratieve dorpellijsten voor en achter, voetenruimteverlichting voor en achter, elektrisch verstelbare 
bestuurdersstoel met geheugenfunctie, Manoeuvre Assist, parkeerhulp en nog veel meer.

BUSINESS
EDITION

STYLE BLACK INTERIEUR
Argenzo Zebrano interieurlijst
Bekleding Alcantara®/leder/kunstleder
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STYLE BLACK INTERIEUR
Argenzo Zebrano interieurlijst 
Lederen/kunstlederen bekleding, ventileerbare voorstoelen

STYLE BLACK INTERIEUR
Argenzo Zebrano interieurlijst
Bekleding Alcantara®/leder/kunstleder
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De standaard L&K Executive-uitvoering omvat chromen grille en portierstrips, full-ledmatrixkoplampen,  
full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers, decoratieve dorpellijsten voor en achter met  
inscriptie SUPERB, Dynamic Chassis Control, volledige KESSY, elektrisch verstelbare voorstoelen, bestuurders- 
stoel met geheugenfunctie, infotainmentsysteem Bolero met 8 inch beeldscherm en nog veel meer.

L&K 
EXECUTIVE

L&K EXECUTIVE BLACK INTERIOR
Piano Black interieurlijst
Lederen/kunstlederen bekleding, ventileerbare voorstoelen 
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L&K EXECUTIVE BROWN INTERIOR
Beige Brushed interieurlijst
Lederen/kunstlederen bekleding, ventileerbare voorstoelen 
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De standaard uitrusting van de SportLine omvat glanzend zwarte exterieurelementen 
zoals buitenspiegelkappen, ruitlijsten en grille, sportonderstel, full-ledmatrixkoplampen, 
full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers, volledige KESSY, Driving 
Mode Select, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, 
infotainmentsysteem Bolero met 8 inch beeldscherm en nog veel meer.

SPORTLINE

SPORTLINE BLACK INTERIOR
Carbon sierelementen 
Bekleding van Alcantara®/leder/kunstleder, sportstoelen voorin en sportstuurwiel
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SPORTLINE BLACK INTERIOR
Carbon sierelementen 
Bekleding van Alcantara®/leder/kunstleder, sportstoelen voorin en sportstuurwiel





ALLES WAT ER TOE DOET 
IS INBEGREPEN
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Ambition/Style/L&K Black 
(geperforeerd leder/kunstleder), 
ventileerbare voorstoelen

Style/L&K Beige 
(geperforeerd leder/kunstleder), 
ventileerbare voorstoelen

BEKLEDING







ACCESSOIRES



Dorpellijsten RVS 

3V0 071 303

Roestvrij stalen pedalen

5E1 064 200  |  handgeschakeld 
5E1 064 205  |  automaat

Dorpellijsten aluminium

3V0 071 303A
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Trinity
lichtmetalen velgen 8.0J × 19“ ET44
voor 235/40 R19 band

3V0 071 499E 8Z8  |  zilver metallic 
3V0 071 499F HA7  |  antraciet metallic, gepolijst

Sirius
lichtmetalen velgen 8.0J × 19“ ET44
voor 235/40 R19 band

3V0 071 499D 8Z8  |  zilver metallic, gepolijst 
3V0 071 499B HA7  |  antraciet metallic, gepolijst

Modus
lichtmetalen velgen 8.0J x 18“ ET44

voor 235/45 R18 band

3V0 071 498F 8Z8  |  zilver metallic
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Triton
lichtmetalen velgen 6.5J x 17“ ET41
voor 215/55 R17 band

3V0 071 497 8Z8  |  zilver metallic 
3V0 071 497B FL8  |  zwart metallic

Supernova
lichtmetalen velgen 8.0J × 19“ ET44
voor 235/40 R19 band

3V0 071 499A HA7  |  antraciet metallic, gepolijst 
3V0 071 499 JX2  |  glanzend zwart, gepolijst
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Cassiopeia
lichtmetalen velgen 8.0J x 18“ ET44

voor 235/45 R18 band

3V0 071 498B 8Z8  |  zilver metallic, gepolijst 
3V0 071 498 JX2  |  glanzend zwart, gepolijst

Zenith
lichtmetalen velgen 8.0J x 18“ ET44
voor 235/45 R18 band

3V0 071 498E 8Z8  |  zilver metallic 
3V0 071 498C HA7  |  antraciet metallic
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Zeus
lichtmetalen velgen 7.0J × 17“ ET40
voor 215/55 R17 band

3V0 071 497C 8Z8  |  zilver metallic 
3V0 071 497A HA7  |  antraciet metallic
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All-weather  
interieurmatten

3V1  061 551  |  Rubber vóór, met SUPERB opdruk 
3V0 061 551  |  Rubber achter, met SUPERB opdruk

Textiele vloermatten 
Prestige (set van 4) 

3V1 061 404 |  LHD

Textiele vloermatten 
Standaard  (set van 4) 

3V1 061 404B  |  LHD 
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Spatlappen achter

3V0 075 101

Spatlappen voor

3V0 075 111

Kofferbakmat

3V5 061 170 |  SUPERB 
3V9 061 170 |  SUPERB COMBI

Bagagerek alleen geschikt voor SUPERB COMBI

3V9 017 222  |  Bagagerek
3V9 017 221  |  Verdeelrek
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Tablethouder

3V0 061 129

Basisadapter 

3V0 061 128

Afvalbakje in portier

5JA 061 107 WC4  |  beige 
5JA 061 107 9B9  |  black

Hoes onder kinderzitje

000 019 819A

Set antidiefstalwielbouten

000 071 597C

USB-aansluitkabeltje

Micro  |  5JA 051 446J 
Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E
USB C naar USB A  |  565 051 510
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Zwenkbare trekhaakset voor SUPERB

3V0 092 160A  |  Trekhaakvoorbereiding, inclusief 13-polig kabelset

Zwenkbare trekhaakset voor SUPERB COMBI 
3V9 092 160A  |  Trekhaakvoorbereiding, inclusief 13-polig kabelset

Basis dakdragers SUPERB

3V5 071 126  |  SUPERB

Transverse dakdragers

3V9 071 151  |  SUPERB COMBI
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Uw ŠKODA Partner:

EROVER LEZEN IS AL LEUK     
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN 
PROEFRIT

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter 
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract 
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, 
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van 
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.  
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en 
uitrustingen contact op met uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download 
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent 
die voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten 
en helpt u tevens met het plannen van uw dag.  

ŠKODA Connect App
Voor volledige controle over uw auto. 
Download ŠKODA Connect en krijg op elk 
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of uw 
laatste parkeerpositie.


