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LUXO É TER O QUE INTERESSA
O luxo não se resume a tudo o que brilha e é dourado. Trata-se de procurar e
desenvolver o que é verdadeiramente importante. O novo ŠKODA SUPERB é um
automóvel que se assume verdadeiramente luxuoso, sem nenhum dos lugares comuns.
Graças ao design sofisticado, às tecnologias de conforto e à infinita ergonomia,
trata-se de um automóvel que impressiona em todas as áreas importantes.
O SUPERB consegue satisfazer até as exigências mais invulgares em termos
de aparência e equipamentos, estando disponível em versões únicas que incluem
o exclusivo Laurin & Klement, o elegante SportLine e, agora, o robusto Scout.
É Simply Clever. É ŠKODA.

DESIGN
EXTERIOR

10

SEJA ARROJADO E AO
MESMO TEMPO DISCRETO

Design

Elegância e harmonia no novo SUPERB. A dianteira, com o novo para-choques
e uma grelha que acompanha os faróis principais, tem um aspeto dinâmico,
embora determinado. As luzes de nevoeiro foram atualizadas para desempenhar
um papel central ao nível do design, sem esquecer a sua função utilitária.

ESTILO
E FUNCIONALIDADE
Com a inconfundível
inscrição ŠKODA
na traseira, o novo
SUPERB ostenta
orgulhosamente as suas
raízes. A composição dos
elementos da 5.ª porta
é complementada por
um friso cromado num
conjunto exclusivo com
as luzes traseiras Full LED.
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TETO DE ABRIR
Para além da sua função básica,
o teto de abrir eletricamente
ajustável representa uma
característica de design atraente.

Design

VISTA LATERAL
As proporções perfeitamente equilibradas conferem
ao automóvel uma estética harmoniosa. Os vidros
fumados SunSet na traseira melhoram o visual
exterior, assim como o conforto dos passageiros.

DESIGN
DE LUZES

18
Design

LUZES QUE
NÃO MOSTRAM,
MAS REVELAM

LUZES TRASEIRAS
As luzes traseiras Full LED estão equipadas com indicadores de mudança de direção
dinâmicos que, além de indicarem o local onde o condutor vai virar, conferem
dinamismo ao automóvel. As luzes traseiras também possuem uma iluminação
em forma de C, típica da família ŠKODA, agora atualizada com um toque moderno.

A tecnologia avançada adquire beleza ao conjugar-se
com o design de luzes SUPERB. Este automóvel
é o primeiro da ŠKODA a incluir faróis Matrix Full LED,
os quais proporcionam uma iluminação mais eficaz
da estrada e um nível superior de segurança.

FARÓIS E LUZES DE NEVOEIRO
Graças à câmara instalada no para-brisas, os faróis Matrix Full LED do SUPERB conseguem
detetar um veículo à frente ou no trânsito contrário. Tal permite um ajuste progressivo dos
máximos. Assim, o condutor tem a garantia da máxima visibilidade sem encandear os outros
condutores. A excelente funcionalidade das luzes de nevoeiro é assegurada pela tecnologia LED.

DESIGN
INTERIOR

QUALIDADE COMO UM
EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Todas as características de interiores foram concebidas para tornar as viagens
confortáveis. Desfrute da sensação de luxo proporcionada pela decoração
atraente, estofos, costuras nos apoios de braços das portas, detalhes
cromados e iluminação ambiente LED que percorre o interior do habitáculo.
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CARACTERÍSTICAS
DECORATIVAS
O interior utiliza
materiais de alta qualidade
e acabamentos precisos,
os quais são realçados
pelas costuras nos
apoios de braços e nos
estofos. O painel de
instrumentos, as portas,
o volante e a manete de
mudanças distinguem-se
pela profusão de
detalhes cromados.

Design

ILUMINAÇÃO
AMBIENTE LED
Pode escolher a sua cor
preferida ou dar mais cor
aos seus dias com uma
das dez incríveis opções
de cores. O mesmo se
aplica à retroiluminação
do ecrã a cores do
Cockpit Virtual ou do
Maxi DOT.
Iluminação ambiente LED com dez opções de cor

Iluminação ambiente verde

CONECTIVIDADE
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ŠKODA CONNECT:
LEVE CONSIGO
O MUNDO ONLINE

Estar plena e permanentemente online significa não
apenas ter acesso a entretenimento e informação,
mas também poder dispor de assistência em viagem.
O ŠKODA Connect é a sua porta para um mundo
de possibilidades de comunicação ilimitadas.

Conectividade

POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Consultar a localização exata do
seu automóvel a partir de qualquer
local. O ŠKODA Connect mostra-lhe
o endereço, a hora e a data de
estacionamento no seu telefone.

TRANCAR E DESTRANCAR
Esta característica permite-lhe, de forma
confortável, trancar e destrancar o seu
veículo através da App ŠKODA Connect,
independentemente de onde se encontrar.
Por exemplo, se se esquecer de trancar o
seu automóvel, pode facilmente fazê-lo com
o seu smartphone a partir de qualquer local.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui dois tipos de serviço. O infotainment
online proporciona informações em tempo real sobre
trânsito e muito mais, o Care Connect centra-se em
ajuda e segurança, permitindo um acesso remoto e um
controlo do veículo. Proporciona ainda assistência para
qualquer situação em que tal seja necessário.
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CHAMADA DE EMERGÊNCIA
Uma chamada de emergência é realizada automaticamente
durante uma emergência em estrada. O sistema poderá
ainda ser ativado manualmente premindo o botão vermelho
na consola do teto.

POSTOS DE
COMBUSTÍVEL
Pode obter mais
informações sobre a
distância, tipo de posto
de abastecimento e
preços de combustíveis
atuais. Esta informação
é apresentada em tempo
real. É automaticamente
detetado e apresentado
o tipo de combustível
do veículo.

INFORMAÇÕES
DE TRÂNSITO ONLINE
Siga sempre o melhor
caminho: as informações
atualizadas dão-lhe uma
visão geral perfeita de
cada viagem. Permitemlhe ainda reagir a novos
desenvolvimentos, como,
por exemplo, trabalhos
em estrada, acidentes
e engarrafamentos.

METEOROLOGIA
Obtenha um boletim
meteorológico atualizado
para a sua localização
atual, destino ou qualquer
outro local, o qual inclui
uma previsão detalhada,
incluindo prognósticos
e avisos de precipitação.

Conectividade

SMARTLINK+
Com o sistema SmartLink+ (o pacote de conectividade
ŠKODA suporta MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto),
o sistema de infotainment do veículo permite ao condutor
utilizar, de forma segura, o telefone enquanto conduz. Além
disso, todas as aplicações instaladas que são certificadas como
seguras para veículos são compatíveis com MirrorLink, Apple
CarPlay ou Android Auto. O sistema SmartLink+ permite-lhe
ainda enviar dados do automóvel para o seu smartphone,
dando-lhe acesso a informações interessantes sobre a sua
condução, como, por exemplo, economia de condução,
dinâmica de condução ou informações de serviço. (Visite
a nossa página web para termos e utilização e informações
de compatibilidade para SmartLink+.)

SIMPLY
CLEVER
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UMA BOLSA PARA TUDO
O QUE É IMPORTANTE

Simply Clever

O SUPERB possui uma grande variedade de compartimentos,
bolsas e suportes para manter o seu elegante interior
arrumado e os seus objetos pessoais protegidos de perda,
quebra ou derrame.

JUMBO BOX
O espaçoso compartimento de arrumação Jumbo Box encontra-se no apoio de braço
dianteiro. Permite-lhe armazenar os seus objetos eletrónicos em segurança ou arrefecer
os alimentos para mantê-los frescos. A consola central também inclui um suporte duplo
para bebidas com função de abertura fácil.

PORTA-LUVAS
O compartimento de arrumação localizado no painel de
instrumentos, do lado do passageiro dianteiro, também
pode ser arrefecido quando o ar condicionado está ligado.
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SUPORTE PARA GARRAFAS
Irá encontrar um suporte de garrafa de 1,5 l num
compartimento espaçoso nas portas dianteiras, assim
como um suporte de 0,5 l nas portas traseiras.

Simply Clever

BOLSAS NOS ENCOSTOS DOS BANCOS
As bolsas de arrumação no interior dos encostos dos
bancos dianteiros permitem guardar, por exemplo,
um telemóvel ou outros pequenos objetos.
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UNIBAG
O Unibag amovível,
concebido para o
transporte de esquis ou
snowboard, pode ser
guardado no vão entre a
bagageira e o habitáculo.

Simply Clever

CAIXA PARA GUARDA-CHUVA
O engenhoso compartimento
para guarda-chuva está localizado
no interior da porta do condutor.
Está concebido para que a água
drene do automóvel, mantendo
o interior seco. O equipamento
inclui um guarda-chuva original
ŠKODA.

BOLA DE REBOQUE RETRÁTIL
O SUPERB também oferece uma solução simplesmente inteligente para quem
utiliza um reboque. A barra de reboque dispõe de um manípulo de retração
controlado através da alavanca situada na bagageira. Assim, não precisará
de remover a barra de reboque após a utilização.

Alavanca de retração da bola da barra de reboque

COMPARTIMENTO
DA BAGAGEIRA
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TRANSPORTE TUDO
O QUE INTERESSA
A capacidade da bagageira posiciona tradicionalmente
a bagageira do ŠKODA no topo da sua classe em termos
de espaço. A versão Break oferece 660 litros, ou 1950 litros
com o rebatimento dos bancos traseiros, enquanto a versão
Limo disponibiliza 625/1760 litros. Mas a otimização do espaço
pouco interessa quando a ergonomia não é maximizada. Foi por
isso que adicionámos as soluções Simply Clever que facilitam
ainda mais o manuseamento da bagagem.

Compartimento da bagageira

ORGANIZADOR FLEXÍVEL
O organizador flexível em alumínio (exclusivamente na versão Break
com piso duplo) permite-lhe dividir o espaço de acordo com as suas
necessidades, tornando mais fácil manter a arrumação e a organização.

DUPLA PLATAFORMA DE CARGA
A dupla plataforma de carga proporciona um manuseamento mais fácil da
bagagem ou um local de arrumação discreto, estando o fundo da bagageira
posicionado ao nível da extremidade de carga.

CONJUNTO DE REDES
O conjunto de redes aumenta a flexibilidade do espaço de bagageira, ao mesmo tempo
que arruma firmemente os objetos. Este sistema inclui uma rede horizontal e duas redes
verticais. Na versão Limo, é possível adicionar uma rede por baixo da capa da bagageira.

CONFORTO
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Conforto

CONFORTO
AO SEU DISPOR

KESSY
A nova versão do KESSY (Keyless Entry,
Start and exit System) permite destrancar
ou trancar o veículo utilizando qualquer porta.

A tecnologia de nada serve se não simplificar a sua experiência
de condução. O SUPERB está repleto de funcionalidades
inteligentes e de sistemas de assistência sofisticados para
proporcionar-lhe um conforto absoluto e consolidar a sua
confiança na condução, mantendo-o relaxado nas viagens
mais longas, ou entretido em todas as suas deslocações.

5.ª PORTA CONTROLADA
ELETRICAMENTE E PEDAL VIRTUAL
A 5.ª porta controlada eletricamente abre-se
e fecha-se com um simples toque no botão do
comando remoto, no painel central ou diretamente
na 5.ª porta. Poderá ainda ajustar a posição da porta
superior para se adequar às suas necessidades.
A porta pode ser equipada com um pedal virtual
para permitir o acesso sem contacto.
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Conforto

PHONE BOX AMPLIADA
O novo SUPERB vem com uma caixa de telefone aumentada que cria
um sinal amplificado para o seu dispositivo móvel e, ao mesmo tempo,
carrega sem fios o seu telefone enquanto conduz. Este compartimento
não só é de acessibilidade fácil, mas é também adequado para colocar
dispositivos grandes.

COCKPIT VIRTUAL
O Cockpit Virtual disponibiliza uma visão geral perfeita do veículo ao
apresentar as informações do computador de bordo em combinação com
outras indicações, como por exemplo as de navegação. Pode optar entre
cinco esquemas gráficos, controlados através do botão View do volante
multifunções: Vista clássica (na imagem), Vista moderna, Vista alargada, Vista
básica (ideal para conduzir à noite ou em autoestrada) e Vista desportiva.

46
Conforto

FUNÇÕES DE MEMÓRIA E MASSAGEM
O banco do condutor eletricamente
regulável com memória integrada
pode guardar três posições diferentes.
A função de massagem no banco do
condutor é opcional. Este nível superior
de conforto é sempre acompanhado por
bancos dianteiros ventilados e estofados
em couro perfurado.

CONFORTO NA TRASEIRA
Na parte traseira da Jumbo Box irá encontrar uma tomada (230 V ou 12 V)
e duas ranhuras USB para permitir o carregamento de telemóveis.
Na versão equipada com ar condicionado Climatronic de 3 zonas, também
irá encontrar neste local o comando para a zona dos bancos traseiros.

SISTEMA DE SOM CANTON
Desfrute de uma absoluta nitidez de som, quer seja
música ou voz, graças ao Canton Sound System com
12 altifalantes, incluindo um altifalante no painel
de instrumentos e um subwoofer na bagageira.

SEGURANÇA
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Segurança

SEGURANÇA VIP

O SUPERB coloca à sua disposição uma série de sistemas
de assistência que lhe proporcionam uma comodidade
e segurança inigualáveis em situações imprevistas.

FUNÇÃO DE MÁXIMOS MATRIX
Os faróis Full LED Matrix incluem a função de máximos matrix. Este sistema permite-lhe manter os máximos permanentemente ativos sem encandear os outros condutores. Graças
a uma câmara no para-brisas, a função de máximos matrix reage ao estado do trânsito e desliga apenas alguns segmentos dos faróis. Os restantes segmentos permanecem ligados
para iluminar a estrada. A função de máximos matrix também utiliza as informações do sistema de navegação. Assim, os máximos só se ligam quando estiver fora de zonas edificadas.
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Segurança

CRUISE CONTROL ADAPTATIVO
Com recurso a uma câmara e a informações detalhadas do sistema de navegação, o CCA consegue prever as condições de condução nos próximos
1 a 2 km. Se necessário, o sistema altera a velocidade de cruzeiro definida e engrena uma velocidade diferente (em veículos equipados com DSG).
O CCA aumenta o conforto do condutor e a segurança de condução, ao mesmo tempo que poupa combustível e reduz as emissões de CO 2.
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Segurança

ASSISTENTE DE MANOBRAS
Utilizando os sensores do
Park Assist, este sistema
proporciona proteção contra
obstáculos dentro de uma
distância de condução do veículo
(a velocidades de até 10 km/h).
Se for detetado um objeto, com
base na distância do obstáculo
e na velocidade do automóvel,
o sistema aciona a travagem
de emergência.

PARK ASSIST
Minimize o problema de
estacionamento em lugares
apertados com o Assistente
de Estacionamento.
Seleciona, de forma
automática, um lugar de
estacionamento adequado
numa linha de veículos
estacionados paralela
ou perpendicularmente.
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SIDE ASSIST
Utilizando sensores de
radar no para-choques
traseiro, o Side Assist, que
consegue detetar outros
veículos e mesmo objetos
poucos detetáveis, como,
por exemplo, ciclistas a uma
distância de até 70 m,
monitoriza as áreas atrás
e na lateral do seu automóvel.
Com base na distância e na
velocidade dos veículos
circundantes, decide se deve
ou não avisar o condutor.

Segurança

FRONT ASSIST
COM PROTEÇÃO DE
PEÕES PREDITIVA
Baseado no dispositivo de
radar localizado na grelha
dianteira, o Front Assist foi
concebido para monitorizar
a distância relativamente
ao veículo da frente, além
de incluir uma função de
travagem de emergência.
O novo SUPERB vem
equipado com um Assistente
Dianteiro alargado com
proteção de peões preditiva,
que avisa o condutor através
de um sinal áudio/visual,
e ainda através de um
pequeno toque no travão.
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Segurança

LANE ASSIST
Pode deixar a tarefa de
manter o automóvel na faixa
correta para o Lane Assist.

TRAFFIC JAM ASSIST
Esta função foi concebida
para facilitar a condução de
veículos equipados com DSG
em congestionamentos.
O controlo do motor, dos
travões e da direção faz com
que o veículo avance, trave
ou vire, copiando o movimento
dos veículos em seu redor
(a velocidades até 60 km/h).
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Segurança

EMERGENCY ASSIST (ASSISTENTE DE EMERGÊNCIA)
O Emergency Assist (exclusivamente para veículos com DSG), operacional quando o Cruise Control
Adaptativo e o Lane Assist estão ativos, reduz o risco de um incidente, por exemplo em caso de problema
de saúde repentino do condutor, ao imobilizar o automóvel e ligar as luzes de aviso.
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Segurança

UMA APOSTA
SEGURA

BLOQUEIO ELÉTRICO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
O transporte dos seus filhos será mais seguro graças ao bloqueio
elétrico de segurança que os impede de abrir as janelas e as portas
traseiras. O comando está localizado na porta do condutor.

Em situações extremas, em que o condutor não consegue influenciar
ativamente o resultado, os elementos de segurança passiva
do automóvel assumem o controlo – como, por exemplo, os airbags.
Pode ter o seu SUPERB equipado com até nove airbags.

AIRBAGS DE CABEÇA
Após a ativação, os airbags de cabeça criam
uma barreira que protege os ocupantes
da frente e de trás contra lesões na cabeça.
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AIRBAG DE JOELHOS
Este airbag para os joelhos, que protege
os joelhos e as canelas do condutor, está
localizado debaixo da coluna de direção.

AIRBAGS LATERAIS TRASEIROS E DIANTEIROS
Estes quatro airbags protegem a pélvis
e o peito do condutor e de outros passageiros
na eventualidade de uma colisão lateral.

Segurança

AIRBAGS DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DIANTEIRO
Enquanto o airbag do condutor está localizado no volante,
o airbag do passageiro localiza-se no painel de instrumentos.
Se necessário, este pode ser desativado quando uma cadeira
de criança está instalada no assento dianteiro.

DESEMPENHO
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Desempenho

FAZER
MILAGRES

Os motores proporcionam um conforto excecional sem comprometer
o desempenho ou o ambiente. O comportamento impressionante do
automóvel pode ser melhorado através da direção progressiva. Ao exigir
uma menor intervenção do condutor na direção, este sistema proporciona
uma experiência de condução muito mais dinâmica, especialmente nas curvas.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Desfrute da elevada performance do seu automóvel com o máximo conforto e segurança. O controlo do chassis dinâmico (DCC) avalia e reage
continuamente a várias situações de condução (travagem, aceleração, curva), adaptando as características de amortecimento e direção. Enquanto
componente do menu infotainment, o DCC permite-lhe selecionar um de três modos, em função dos seus requisitos específicos: Comfort, Normal ou Sport.
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MOTORES
A nossa versão topo de gama está equipada com um motor a gasolina de 2 litros que debita uns impressionantes 272 cv com
tração integral. O motor diesel mais potente debita 190 cv de pura performance. Em matéria ambiental e de regulamentação
sobre emissões, a nossa gama diesel utiliza redução catalítica seletiva. Este sistema injeta AdBlue® para reduzir a emissão de
monóxidos de azoto (NO x).

Desempenho

DSG
Consoante a motorização, o automóvel pode
vir equipado com uma caixa automática de
7 velocidades DSG (Direct Shift Gearbox).
Para uma combinação perfeita, recomendamos
a escolha do DSG e da tração integral.

LAURIN
& KLEMENT

O VERDADEIRO LUXO
É A POSSIBILIDADE
DE ESCOLHA
Se L&K é sinónimo de exclusividade, então o ŠKODA SUPERB
LAURIN & KLEMENT é a nossa proposta mais excecional.
Dotado da mais completa versão de equipamento, que
inclui diversos elementos exteriores e interiores cromados,
funcionalidades de conforto e tecnologia avançada, este
automóvel exibe níveis notáveis de artesanato e precisão.
Porque o verdadeiro luxo é poder escolher tudo.
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Laurin & Klement

ESTILO E FUNCIONALIDADE
O interior exclusivo inclui estofos
em couro/couro sintético
em castanho, bege ou preto,
Black Piano ou, opcionalmente,
decoração bege escovada
e muitos detalhes cromados.
O teto Alcantara® em bege
ou preto também é opcional.
Tanto os bancos dianteiros como
os traseiros são eletricamente
reguláveis. O banco do condutor
também dispõe de memória
integrada. O volante multifunções
em couro permite ao condutor
controlar o rádio, o telefone e, em
alternativa, o DSG.

DETALHE ELEGANTE
A decoração do painel de instrumentos é complementada pelo
friso cromado decorativo e ostenta o emblema Laurin & Klement.

LOGÓTIPO
O logótipo Laurin & Klement bordado nos encostos
dos bancos em couro é mais um selo de exclusividade.

SPORTLINE

ALTURA PARA UMA
ROUPA DESPORTIVA
Normalmente, o conforto não é sinónimo de caráter desportivo.
No entanto, são duas características que se conjugam de forma
emocionante no ŠKODA SUPERB SPORTLINE graças a um estilo
apurado que se faz acompanhar de elementos exteriores em
preto brilhante, bem como de uma série de acessórios específicos
que inclui um chassis rebaixado e um interior desportivo.
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Sportline

VOLANTE DESPORTIVO
O volante desportivo multifunções em couro preto
perfurado com costuras prateadas permite-lhe
controlar o rádio, o telefone e, em alternativa, o DSG.

DETALHE ELEGANTE
A notável decoração do painel de
instrumentos com visual em carbono
ostenta o emblema SportLine.

73
Sportline

ESTILO E FUNCIONALIDADE
Os bancos desportivos à frente e atrás,
com estofos numa combinação de
Alcantara® preto e couro/couro sintético
com costuras prateadas, proporcionam
o máximo conforto, mesmo em
condução dinâmica. Para uma sensação
desportiva total, estão disponíveis como
opção bancos dianteiros extensíveis.
Os bancos dianteiros eletricamente
reguláveis com memória integrada
estão disponíveis de série. Os estofos
em Alcantara® extremamente distintivos
e resistentes também se estendem
ao revestimento das portas.

SCOUT

TOPO DE GAMA,
MESMO QUANDO
ACABA A AUTOESTRADA
Enquanto o ŠKODA SUPERB SCOUT responde às irregularidades
do piso com os seus elementos exteriores de proteção, o chassis
mais elevado e o pacote Rough Road, o condutor permanece em
absoluto conforto graças a um habitáculo incrivelmente espaçoso
e repleto de materiais e detalhes de alta qualidade. Tudo com
a precisão artesanal da ŠKODA. O automóvel está disponível
unicamente na versão break.

Scout

CONFORTO E FUNCIONALIDADE
Os estofos em tecido de alta qualidade não apenas são excecionalmente resistentes, como também proporcionam o máximo conforto
a todos os passageiros. A versão Scout também pode vir equipada com estofos em combinação de Alcantara® preto e couro/couro
sintético (na imagem). O banco do condutor eletricamente regulável com memória integrada é disponibilizado de série.
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ESTILO E SEGURANÇA
O volante multifunções em couro, que permite ao condutor controlar o rádio, o telefone
e, em alternativa, o DSG, está equipado com uma função de aquecimento, controlada
através do sistema infotainment. O automóvel também vem equipado com a seleção
do modo de condução Driving Mode Select, incluindo o modo offroad, ou, por
outras palavras, o sistema de assistência em descidas Downhill Assist, que
mantém uma velocidade constante ao descer troços de elevada inclinação.

LOGÓTIPO
O logótipo Scout encontra-se bordado
nos encostos dos bancos dianteiros.

Scout

DETALHES ELEGANTES
O painel de instrumentos inclui o emblema original Scout e a notável decoração Ash Brown
(na imagem) ou Dark Brushed com um friso decorativo cromado. A iluminação ambiente
LED que percorre o interior do automóvel disponibiliza dez opções de cores atraentes.

PERSONALIZAÇÃO
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Personalização

ACTIVE

INTERIOR PRETO ACTIVE
Decoração em preto brilhante
Estofos de tecido

O equipamento de série da versão Active inclui espelhos retrovisores exteriores na cor da
carroçaria, vidros fumados, faróis LED incluindo luzes de circulação diurna em LED, faróis de
nevoeiro em LED, luzes traseiras em LED, KESSY GO (para ligar e desligar o motor sem chave),
volante em couro, puxadores das portas interiores cromados, vidros dianteiros e traseiros
controlados eletricamente, ar condicionado e Jumbo Box, entre outros.
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Personalização

INTERIOR PRETO ACTIVE
Decoração em preto brilhante
Estofos de tecido
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Personalização

AMBITION

INTERIOR PRETO AMBITION
Decoração clara escovada
Estofos de tecido

O equipamento de série da versão Ambition inclui grelha cromada, espelhos retrovisores exteriores
eletricamente rebatíveis com escurecimento automático e pontos de embarque, Light Assist, frisos
nas soleiras das portas dianteiras, bolsos nos encostos dos bancos, duas caixas para guarda-chuvas
(incluindo um guarda-chuva ŠKODA), ar condicionado de zona dupla Climatronic, área de descanso
para os pés na dianteira e iluminação dos puxadores interiores das portas, entre outros.
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INTERIOR PRETO AMBITION
Decoração escura escovada
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados

INTERIOR PRETO AMBITION
Decoração escura escovada
Estofos Alcantara®/couro/couro sintético

Personalização

INTERIOR PRETO AMBITION
Decoração clara escovada
Estofos de tecido
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Personalização

STYLE

INTERIOR PRETO STYLE
Decoração Argenzo zebrano
Estofos Alcantara®/couro/couro sintético

O equipamento de série da versão Style inclui faróis de nevoeiro em LED com função de luzes
de curva, frisos decorativos nas soleiras das portas dianteiras e traseiras, iluminação da área
de descanso para os pés à frente e atrás, banco do condutor eletricamente ajustável com função
de memória, Assistência de Manobras e Controlo de Distância de Estacionamento, entre outros.
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INTERIOR BEGE STYLE
Decoração bege escovado
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados

INTERIOR PRETO STYLE
Decoração Argenzo zebrano
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados

Personalização

INTERIOR PRETO STYLE
Decoração Argenzo zebrano
Estofos Alcantara®/couro/couro sintético
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Personalização

LAURIN
& KLEMENT

O equipamento de série da versão Laurin & Klement inclui grelha frontal cromada e frisos laterais
nas portas, faróis Full LED Matrix, luzes traseiras Full LED com indicadores de mudança de direção
dinâmicos, frisos decorativos nas soleiras das portas dianteiras e traseiras com inscrição SUPERB,
controlo do chassis dinâmico, KESSY Full, bancos dianteiros eletricamente reguláveis, banco
do condutor com função de memória e infotainment Bolero de 8", entre outros.

INTERIOR PRETO LAURIN & KLEMENT
Decoração Black Piano
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados
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INTERIOR CASTANHO LAURIN & KLEMENT
Decoração bege escovado
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados

INTERIOR BEGE LAURIN & KLEMENT
Decoração Black Piano
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados

Personalização

INTERIOR PRETO LAURIN & KLEMENT
Decoração Black Piano
Estofos de couro/couro sintético, bancos centrais ventilados
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Personalização

SPORTLINE

O equipamento de série da versão SportLine inclui elementos exteriores em preto brilhante,
tais como capas dos espelhos retrovisores exteriores, moldura dos vidros e grelha frontal, chassis
desportivo, faróis Full LED Matrix, luzes traseiras full LED com indicadores de mudança de
direção dinâmicos, KESSY Full, seleção do modo de condução, banco do condutor eletricamente
regulável com função de memória e infotainment Bolero de 8", entre outros.

INTERIOR PRETO SPORTLINE
Decoração em carbono
Estofos em Alcantara®/couro/couro sintético, bancos dianteiros desportivos e volante desportivo
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Personalização

INTERIOR PRETO SPORTLINE
Decoração em carbono
Estofos em Alcantara®/couro/couro sintético, bancos dianteiros desportivos e volante desportivo
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Personalização

SCOUT

O equipamento de série da versão Scout inclui elementos exteriores de proteção, tais como peças
adicionais nos para-choques dianteiro e traseiro, coberturas de plástico nas cavas das rodas e nas
soleiras das portas, capas dos espelhos retrovisores exteriores com design de alumínio, pacote
Rough Road, KESSY Full, seleção do modo de condução, banco do condutor eletricamente regulável
com função de memória e infotainment Bolero de 8", entre outros.

INTERIOR PRETO SCOUT
Decoração escura escovada
Estofos em Alcantara®/couro/couro sintético, debrum nos bancos dianteiros (de cor contrastante)
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INTERIOR PRETO SCOUT
Decoração escura escovada
Estofos em Alcantara®/couro/couro sintético,
debrum nos bancos dianteiros
(de cor contrastante)

Personalização

INTERIOR PRETO SCOUT
Decoração Ash Brown
Estofos em Alcantara®/couro/couro sintético,
debrum nos bancos dianteiros
(de cor contrastante)

EQUIPADO COM TUDO
O QUE INTERESSA
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ESTOFOS

Personalização

Preto Active (tecido)

Preto Ambition (tecido)

Preto Ambition/Style
(Alcantara®/couro/couro sintético)
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Castanho L&K
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

Estes produtos representam apenas uma pequena parte da vasta gama de estofos. Para obter informações
detalhadas, visite o nosso Configurador ou contacte o seu Concessionário ŠKODA autorizado.

Bege Style/L&K
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

Personalização

Preto Ambition/Style/L&K
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

BRANCO CANDY

BRANCO MOON METALIZADO

PRATA BRILLIANT METALIZADO

CINZENTO BUSINESS METALIZADO

CINZENTO QUARTZ METALIZADO

Personalização

CORES
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AZUL ENERGY

AZUL RACE METALIZADO

CASTANHO MAGNETIC METALIZADO

PRETO CRYSTAL METALIZADO

PRETO MAGIC METALIZADO
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VERDE EMERALD METALIZADO

AZUL LAVA METALIZADO

Personalização

VERMELHO VELVET METALIZADO
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Personalização

JANTES

Jantes de liga leve 19" TRINITY em antracite

Jantes de liga leve 19" TRINITY superbrilhantes

Jantes de liga leve 19" CANOPUS

Jantes de liga leve 19" CANOPUS
em preto brilhante

Jantes de liga leve 18" ZENITH

Jantes de liga leve 18" VELA em preto
com tampões aerodinâmicos*

Jantes de liga leve 17" STRATOS

Jantes de liga leve 17" DRAKON

* Disponível a partir de 01/2020
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Jantes de liga leve 19" VEGA Aero, em preto

Jantes de liga leve 18" ANTARES

Jantes de liga leve 17" TRITON

Jantes de liga leve 16" ORION

Jantes de aço de 16" com tampões HERMES

Jantes de liga leve 18" PROPUS Aero, em preto

Personalização

Jantes de liga leve 19" ACAMAR em antracite

ACESSÓRIOS
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CAIXA DE ESQUI E SNOWBOARD COM CHAVE
A caixa com chave com capacidade para até
cinco pares de esquis ou quatro pranchas
de snowboard apresenta uma forma otimizada
com fundo rebaixado que tem um efeito positivo
na estabilidade de condução e limita as vibrações.
* Disponível no quarto trimestre de 2019.

Acessórios

BARRAS DE ESQUI OU SNOWBOARD COM CHAVE
As barras de esqui ou snowboard com cadeado
e perfil de alumínio, homologadas segundo os testes
de carga e segurança da ŠKODA, têm capacidade
para até cinco pares de esquis ou duas pranchas
de snowboard.*

106
Acessórios

FRISOS DECORATIVOS NAS
SOLEIRAS DAS PORTAS
Os frisos laterais nas soleiras das
portas com incrustações em aço
inoxidável e a inscrição SUPERB
acompanham perfeitamente os
contornos do veículo e constituem
um acabamento original com
funções estéticas e práticas.

TAPETES EM TECIDO PRESTIGE
Os tapetes em têxtil de alta qualidade com
o logótipo SUPERB tornam o interior mais
confortável e acolhedor. Os tapetes podem
ser removidos individualmente a qualquer
momento para uma limpeza fácil.

CAPAS DE PEDAIS DESPORTIVAS
O interior pode ser complementado com as capas
de pedais desportivas em aço inoxidável. Graças
às facetas de borracha nos pedais, que evitam
o escorregamento do seu calçado, irá sentir-se
ainda mais seguro e confiante ao volante.
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Acessórios

JANTES
Jantes de liga leve 19" SIRIUS em prateado
metalizado, escovadas

Jantes de liga leve 19" VEGA em antracite
metalizado, escovado

Jantes de liga leve 19" CRATER em antracite
metalizado, escovado

Jantes de liga leve 19" SUPERNOVA
em preto brilhante, escovado

Jantes de liga leve 18" CASSIOPEIA
em platina mate, escovado

Jantes de liga leve 17" MARKAB em preto
metalizado
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PACK DE ESTILO E CUIDADOS COM AS RODAS
As rodas dos automóveis são como sapatos. Independentemente de os "sapatos"
do seu ŠKODA serem cheios de estilos, desportivos ou puramente funcionais,
o nosso PACK DE ESTILO E CUIDADOS COM AS RODAS (coberturas das rodas,
tampas das válvulas, porcas de segurança) proporciona uma variedade de itens
que tornarão as suas rodas ainda mais atraentes e totalmente únicas!

Acessórios

TAMPAS DE PARAFUSO
Tampas de parafuso
decorativas para rodas com
e sem porcas de segurança.
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PRODUTOS
ŠKODA CARE
Uma vez que a ŠKODA se quer manter ao seu lado durante muitos anos
após a sua aquisição e o ajuda com todas as situações que poderão
ocorrer durante o ciclo de vida do automóvel, foram desenvolvidos
os produtos de Cuidados ŠKODA. Os produtos de Cuidados ŠKODA
mantêm-no móvel, proporcionam o máximo conforto possível,
segurança e uma boa relação qualidade/preço.

PACOTES DE MANUTENÇÃO ŠKODA
Os pacotes de manutenção ŠKODA foram
especificamente criados para Clientes que querem manter
o seu automóvel em excelentes condições e tão imaculado
como no dia em que foi comprado. Não só é uma boa
forma de manter o seu ŠKODA a funcionar de forma
correta e adequada, mas também o ajuda a proteger o seu
valor futuro, protegendo-se contra a inflação e os custos
inesperados. Os pacotes de manutenção utilizam Peças
Originais ŠKODA e técnicos com formação específica
ŠKODA, por isso sabe que o seu automóvel está nas mãos
de especialistas.

SEGURO ŠKODA
Ninguém conhece o seu ŠKODA como as pessoas
que o fabricaram, e é por isso que podemos sempre
proporcionar a melhor cobertura, para si e para o seu
automóvel. O Seguro ŠKODA é membro da família
de produtos do ŠKODA FINANCIAL SERVICES. Este
é um seguro automóvel adequado que proporciona um
conforto superior aos nossos Clientes no caso de eventos
inesperados.

EXTENSÃO DE GARANTIA ŠKODA
Qualidade e fiabilidade são as razões-chave para optar por
conduzir um ŠKODA. Não se aplicam apenas a um novo
automóvel ŠKODA, mas também à assistência ŠKODA.
Alargue o seu prazer de condução de 2 anos para 5 anos
ou 90 000 km com a extensão de garantia do fabricante
e proteja-se de quaisquer custos de reparação inesperados.
Os seus benefícios naturais com extensão de garantia
da ŠKODA:
A extensão de garantia ŠKODA é similar à garantia
de 2 anos do fabricante. A reparação é realizada
exclusivamente por uma Oficina Autorizada ŠKODA
S ão utilizados processos e informações técnicas
preconizadas pelo Fabricante
É assegurada a utilização de Peças Originais ŠKODA
Q uando vender o seu automóvel, poderá esperar obter
um valor superior


Acessórios
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GARANTIA DE MOBILIDADE ŠKODA
Circunstâncias imprevistas podem surgir e, na
improbabilidade de uma avaria, poderá necessitar de
assistência com o seu automóvel.
A Garantia de Mobilidade ŠKODA proporciona-lhe
a certeza de que irá chegar ao seu destino, mesmo
se uma avaria ocorrer.
A assistência em viagem ŠKODA, fará o
aconselhamento e a ajuda profissional mais adequados.
Está operacional 24 horas por dia, 365 dias por ano,
bastando ligar o número grátis 800 206 674, se no
estrangeiro marque +351 210 307 574.
A Assistência ŠKODA proporciona os seguintes
serviços*:
Ajuda orientada no telefone
Assistência de avaria no local
S erviço de reboque para a Oficina Autorizada ŠKODA
mais próxima, incluindo transporte de passageiros,
caso a avaria não seja retificada no local
S e a reparação não puder ser executada no dia da
avaria, o Prestador do Serviço de Mobilidade ŠKODA
fornecerá as seguintes opções:
a) u m automóvel de substituição durante um máx.
de três dias
b) Estadia de uma noite para passageiros
c) P rosseguir viagem / transporte do condutor e
ocupantes do automóvel, do local de imobilização
até a um local que permita prosseguir viagem
d) R ecuperação do automóvel
Sempre que a duração da reparação seja superior
ao período válido para a veículo de substituição ou
alojamento num hotel, o condutor terá direito à
viagem necessária (meio de transporte: comboio
ou autocarro) para a recuperação do seu automóvel
após a reparação








* Todos estes serviços são fornecidos de forma
gratuita, não só durante o período de garantia, como
prolongado através da sua renovação quando efectuar
os serviços preconizados no Plano de Assistência
do seu automóvel, na Rede de Oficinas Autorizadas
ŠKODA. Para que a renovação seja efectivada, tem de

Acessórios

ser solicitada pelo Cliente.

ŠKODA
CYCLING
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ROAD ELITE
Peso 7,5 kg
Quadro Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Garfo Full Carbon UD
Cranques Shimano Ultegra 8000 52/36T
Cubo dianteiro/traseiro DT Swiss PR1600 Spline Disc
Desviador dianteiro Shimano Ultegra 8000 tipo Brazed-on
Desviador traseiro Shimano Ultegra 8000 SS
Carretos 22
Travões dianteiros/traseiros Rotor CL 140/140 mm
Pneus Schwalbe Pro One 700x28C
Sela Fizik Antares R5
Tamanho do quadro (S) 20,5"
A bicicleta é fornecida sem pedais.

MTB LADY
Peso 13,4 kg
Quadro Alumínio 6061.T6 de dupla espessura variável
Suspensão SR Suntour XCR Air LOR-DS
Cranques Shimano FC-M500 36/26T
Cubo dianteiro Shimano HB-TX505 CL QR
Cubo traseiro Shimano FH-TX505-8 CL QR
Desviador dianteiro Shimano Deore FD-M6025
Desviador traseiro Shimano XT RD-M781 SGL Shadow
Carretos 20

ŠKODA Cycling

Travões dianteiros/traseiros Rotor CL 160/160 mm
Pneus Impac SmartPac 27,5x2,10"
Sela Selle Royal Essenza
Tamanho do quadro (XS) 14,0"
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EMTB FULL
Peso 21,5 kg
Quadro Alumínio 6061.T6 Steps – Bateria de tubo
descendente FSF 1
Suspensão RS Recon RL
Cranques Shimano Steps 34T
Cubo dianteiro Shimano HB-M6010 CL 15x110 mm
Cubo traseiro Shimano FH-M6010 CL 12x148 mm
Desviador traseiro Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Carretos 11
Travões dianteiros/traseiros Rotor CL 180/180 mm
Pneus Schwalbe Smart Sam Performance 29x2,6"
Sela Selle Royal Seta Performa
Tamanho do quadro (XL) 21"
A bicicleta é fornecida sem pedais.

KID 24
Peso 11,7 kg
Quadro Alumínio 6061.T6
Suspensão SR Suntour XCT-JR
Cranques WheelTop M32 28T
Cubo dianteiro ONE KT QR
Cubo traseiro ONE KT QR, tipo de cassete
Desviador traseiro Shimano RD-TX800
Carretos 8

ŠKODA Cycling

Travões dianteiros/traseiros Tektro BR-855 V-brake
Pneus Impac SmartPac 24x2,10"
Sela Justek Junior
Tamanho do quadro 11"
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Carroçaria

Dimensões exteriores

Tipo

5 bancos, 5 portas, 2 compartimentos

Comprimento/largura (mm)

4.869/1.864

Coeficiente de resistência CW 0,271–0,279, consoante a motrização

Altura (mm)

1.469

Diâmetro de viragem (m)

Distância entre eixos (mm)

2.841

Largura da via dianteira/traseira

1.584/1.572
147; 138; 136

10,4

Chassis
Eixo dianteiro

Suspensão McPherson com braços inferiores triangulares e estabilizador de torção

Distância ao solo (mm), consoante a motorização

Eixo traseiro

Eixo de segmentos múltiplos com braços longitudinais e transversais com estabilizador de torção

Dimensões interiores

Sistema de travagem

Sistema de travagem hidráulico de circuito duplo diagonal com servofreio a vácuo e Intensidade Dupla Espaço lateral à frente/atrás (mm)

1.507/1.520

– travões à frente/atrás

Travões de disco com arrefecimento interno e pinças/discos flutuantes de êmbolo simples

Espaço útil para a cabeça à frente/atrás (mm)

1.038/980

Direção

Direção direta de pinhão e cremalheira com assistência eletromecânica

Volume da bagageira (máx., l)

Jantes

6.5J x 16"; 7.0J x 17" consoante a motorização

Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos
traseiros – verticais/rebatidos

625/1.760

Pneus*

215/60 R16; 215/55 R17, consoante a motorização

Capacidade do depósito (l)

66

1,572

1,864

980

1,03
8
980

980

980

8
1,03

1,03
8
1,03

1,010

1,010
1,010

4,869

1,123

1,123

1,520

2,841
4,869

1,520

2,841

1,520

905

1,507
1,520

905

1,123

1,010

13.8°

1,469

13.8°

4,869

1,507

1,864

4,869

1,507
1,572

2,841

1,507

Especificações técnicas

2,031

1,123

2,841

12.1°

1,584

2,031

905

625 l
1,116

12.1°

1,584

625 l
1,116

13.8°

2,031

905
13.8°

1,584

2,031

625 l
1,116

12.1°

1,584

625 l
1,116

12.1°

1,469

8

1,469

1,469

As especificações podem variar em função do motor e da configuração de chassis.
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ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS
Carroçaria

Dimensões exteriores

Tipo

5 bancos, 5 portas, 2 compartimentos

Comprimento/largura (mm)

4.862/1.864

Coeficiente de resistência CW 0,308–0,318, consoante a motorização

Altura (mm)

1.477

Diâmetro de viragem (m)

Distância entre eixos (mm)

2.841

Largura da via dianteira/traseira

1.584/1.572
147; 139; 136

10,4

Chassis
Eixo dianteiro

Suspensão McPherson com braços inferiores triangulares e estabilizador de torção

Distância ao solo (mm), consoante a motorização

Eixo traseiro

Eixo de segmentos múltiplos com braços longitudinais e transversais com estabilizador de torção

Dimensões interiores

Sistema de travagem

Sistema de travagem hidráulico de circuito duplo diagonal com servofreio a vácuo e Intensidade Dupla Espaço lateral à frente/atrás (mm)

1.507/1.519

– travões à frente/atrás

Travões de disco com arrefecimento interno e pinças/discos flutuantes de êmbolo simples

Espaço útil para a cabeça à frente/atrás (mm)

1.042/1.000

Direção

Direção direta de pinhão e cremalheira com assistência eletromecânica

Volume da bagageira (máx., l)

Jantes

6.5J x 16"; 7.0J x 17" consoante a motorização

Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos
traseiros – verticais/rebatidos

660/1.950

Pneus*

215/60 R16; 215/55 R17, consoante a motorização

Capacidade do depósito (l)

66

1,572

1,864

0

1,04
1,002
0

0

1,00

1,00

2
1,04

1,00

1,04
1,04

13.8°

1,117

1,117

1,010

1,010

1,010
1,010

4,862

1,117

1,117

1,519

2,841
4,862

1,519

2,841

1,519

905

1,507
1,519

1,477

13.8°

905

1,507

1,864

4,862

1,507
1,572

4,862

1,507

Especificações técnicas

2,031

2,841

12.4°

1,584

2,031

2,841

660 l
1,131

12.4°

1,584

905

660 l
1,131

13.8°

2,031

905
13.8°

1,584

2,031

660 l
1,131

12.4°

1,584

660 l
1,131

12.4°

1,477

2

1,477

1,477

2

0

As especificações podem variar em função do motor e da configuração de chassis.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA IMAGEM
As imagens apresentadas neste catálogo (brochura) são
utilizadas apenas como ilustração e não têm como objetivo
fazer parte de qualquer contrato ou garantia. Exibem automóveis
pré-série, bem como determinadas ilustrações, características,
peças e equipamentos que podem diferir dos automóveis
atualmente em produção, assim como de país para país.
Para obter as especificações exatas de características,
peças e equipamento, entre em contacto com o seu
concessionário ŠKODA mais próximo.

App MyŠKODA
Obtenha o seu companheiro digital pessoal.
Descarregue a App MyŠKODA com PAUL, um
assistente interativo que existe para o ajudar,
não apenas a tomar conta do seu automóvel,
mas também a gerir o seu dia.
ŠKODA Connect App
Desfrute de total controlo sobre o seu
automóvel. Descarregue o ŠKODA Connect
e aceda a todas as características necessárias
em qualquer altura, quer sejam dados de
condução, limite de combustível, planeamento
de rota ou mesmo onde estacionou.

SE GOSTOU DO QUE LEU SOBRE O NOVO ŠKODA
― IMAGINE CONDUZI-LO

B16720 06/19 | 11/19

CONTACTE-NOS PARA AGENDAR UM TESTE DE ESTRADA

O seu Concessionário ŠKODA:

