O NOVO ŠKODA

SUPERB iV

LIGUE-SE AO FUTURO
iV – é esse o emblema que nós, na ŠKODA, concedemos aos nossos mais inovadores veículos: os
veículos híbridos e totalmente elétricos. Mas iV não se traduz apenas em veículos inovadores. Também
significa desenvolver veículos mais inteligentes, individuais e intuitivos. Veículos que são icónicos e
inspiradores. E acima de tudo: dirigidos a todos. É esse o objetivo dos nossos veículos híbridos e totalmente
elétricos. E é por essa razão que lhes concedemos o emblema iV.
O novo ŠKODA SUPERB iV é um desses veículos engenhosos. Oferece a combinação de um motor 1.4 TSI
com propulsão elétrica. O primeiro veículo com carregamento externo da ŠKODA une ainda mais esta
inovadora tecnologia híbrida ao design icónico, inimitável conforto e espaço de um SUPERB. Tudo isto com
uma acessibilidade impressionante, incluindo para famílias. É por essa razão que este SUPERB assume a
designação SUPERB iV.
Descubra mais sobre o ŠKODA iV e experimente o novo SUPERB iV ao vivo e sem ligação à corrente elétrica.
Isso é Simply Clever. Isso é ŠKODA.

ECOLOGICAMENTE
ELEGANTE
TECNOLOGIA HÍBRIDA COM
CARREGAMENTO EXTERNO
O motor 1.4 TSI oferece 156 cv
(115 kW), o motor elétrico gera
116 cv (85 kW) e a propulsão
do sistema completo é de
218 cv (160 kW). A bateria com
uma capacidade de 13 kWh está
localizada sob o piso em frente
ao eixo traseiro e possibilita-lhe
um acionamento de até 62 km
(com base nas medições WLTP),
tornando este modelo a escolha
ideal para conduzir na cidade:
barato, ecológico e silencioso.
Com acionamento exclusivamente
elétrico, o sistema acústico eSound
é ativado, alertando os peões de
que se aproxima um automóvel. O
sistema opera tanto ao avançar (a
velocidades de até 25 km/h) quanto
em marcha-atrás (até 10 km/h).

CARREGAMENTO
A ficha situada atrás da grelha permite um carregamento prático do motor
elétrico. Ao carregar em casa e ligada a uma rede elétrica convencional, a
bateria (se estiver completamente vazia) estará totalmente recarregada em
cinco horas. O tempo de carga pode ser reduzido para três horas e trinta
minutos com uma estação de carregamento doméstico ou uma estação de
carga que suporte um carregamento rápido.

INOVADOR DE
DENTRO PARA
FORA
O SUPERB iV foi totalmente criado para
melhorar o seu prazer de condução. Pegue nas
soluções superiores do SUPERB, combine-as
com a tecnologia iV topo de gama e obterá um
veículo que não compromete nada em termos
de conforto, tecnologia ou segurança.

FUNÇÕES
O veículo também apresenta uma
funcionalidade de reaproveitamento da
energia de frenagem do motor. Permite
uma utilização eficaz da energia cinética do
veículo para o recarregamento da bateria.
Graças a esta função, ativada através
do símbolo B localizado entre os modos
da caixa de velocidades automática, a
propulsão elétrica pode oferecer-lhe uma
maior autonomia de condução.

COMPARTIMENTO DO CABO DE CARREGAMENTO
Não se preocupe sobre onde colocar os cabos de carregamento. O compartimento do cabo de
carregamento situado na bagageira do veículo oferece imenso espaço para o cabo de carregamento
rápido e para o cabo de carregamento doméstico.

MODOS/CONTROLO DO CHASSIS DINÂMICO
O modo Híbrido predefinido passa automaticamente entre
a gasolina e a propulsão elétrica, e inclui funções integradas
tais como, Retenção da bateria (mantém o nível de carga
da bateria) e Carga da bateria (carrega a bateria através do
motor TSI) que podem ser controladas através do sistema
Infotainment. Ao utilizar os botões na consola central, pode
optar entre o modo elétrico, que oferece uma propulsão

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, (navegação, etc.) e informação
específica sobre o iV, tais como o estado da bateria. Pode escolher entre cinco layouts controlados
através do botão «View» (Visualização) no volante multifuncional.

totalmente elétrica, e o modo desportivo que permite uma
propulsão com uma propulsão completa do sistema de 218
cv. Para desfrutar da elevada performance do seu automóvel
com o máximo conforto e segurança, o Controlo Dinâmico
da Suspensão (DCC) vem incluído de série. Enquanto
componente do menu infotainment, o DCC permite-lhe
selecionar um de três modos, em função dos seus requisitos
específicos: Comfort, Normal ou Sport.

VISTA CIRCUNDANTE
Vai sentir-se muito mais confiante ao volante com quatro câmaras que monitorizam toda a zona
à volta do veículo. As mesmas estão localizadas na grelha dianteira, espelhos laterais externos e
no manípulo da 5ª porta. A imagem é transmitida em tempo real para o ecrã do infotainment para
que possa reagir rapidamente.

ŠKODA CONNECT:
LEVE CONSIGO
O MUNDO ONLINE

Mantenha-se conectado onde quer que esteja. 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 inclui duas
categorias de serviço – Infotainment Online e Care Connect
– que lhe dão acesso a um mundo de possibilidades de
comunicação ilimitadas.

POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Consulte 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 Aplicação ŠKODA
Connect, onde quer que se encontre.
Por exemplo, se se esquecer de trancar
o seu automóvel, pode facilmente fazê-lo
com o seu smartphone a partir de qualquer
local.

APPLE CARPLAY SEM FIOS
Ligue facilmente o seu dispositivo ao sistema Infotainment
do seu veículo e obtenha direções, efetue chamadas, envie
mensagens ou ouça música sem tocar no seu telemóvel.
Adicionalmente, agora pode sincronizar os seus dispositivos
sem fios através do Bluetooth. O Apple CarPlay vem com o
sistema SmartLink+.

eCALL
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.

ESTAÇÕES DE
CARREGAMENTO
Pode procurar facilmente
uma estação de carga no
seu sistema de navegação
quando necessitar. Planear
o seu trajeto é agora mais
conveniente, visto que
poderá obter informações
atualizadas sobre preços,
tipos de carregador e
parâmetros relacionados
com eletricidade.

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.

AR CONDICIONADO REMOTO E PLANEADOR DE PARTIDA
Com o Ar Condicionado Remoto, poderá refrigerar o interior
do veículo durante os quentes dias de verão de forma a
conseguir partir confortavelmente para a sua viagem. Também
poderá programar o ar condicionado do veículo para uma
hora específica. O Planeador de Partida também lhe permite
verificar o nível da bateria ou definir o tempo de carga.

APLICAÇÕES DE
INFOTAINMENT
As aplicações de
Infotainment melhoram
a experiência de
conectividade no
veículo. Estas aplicações
estarão disponíveis para
descarregar na loja através
de infotainment. Por
exemplo, pode obter um
relatório meteorológico
detalhado para o local
onde se encontra ou para
qualquer outro local com
a aplicação Meteorologia.
As aplicações de
infotainment serão
atualizadas com
regularidade e serão
adicionadas mais
aplicações com o passar
do tempo.

EMISSÕES MAIS BAIXAS,
MAIOR QUALIDADE
O SUPERB iV consegue satisfazer até as exigências mais diversas sobre
aparência exterior, conforto interior, tecnologia e conectividade, disponíveis
nos níveis de equipamento Ambition, Style e Laurin & Klement, e até mesmo
numa versão única Sportline.

PERSONALIZAÇÃO

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

INTERIOR PRETO SPORTLINE
Decoração em carbono
Estofos Alcantara®/couro/couro artificial, bancos e volante desportivos

Estes interiores representam apenas uma parte da vasta gama de combinações de decoração, estofos e cores
oferecidas. Para obter informações detalhadas, visite o nosso site ou contacte o seu concessionário ŠKODA autorizado.

ESTOFOS

Preto Ambition (tecido)

Preto Ambition/Style
(Alcantara®/couro/couro
sintético)

Preto Ambition/Style/Laurin & Klement
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

Castanho Laurin & Klement
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

Preto SportLine
(Alcantara®/couro/couro sintético)

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

Bege Style/Laurin & Klement
(couro/couro sintético perfurado),
bancos dianteiros ventilados

CORES

BRANCO CANDY UNI

BRANCO MOON METALIZADO

PRATA BRILLIANT METALIZADO

CINZENTO BUSINESS METALIZADO

CINZENTO QUARTZ METALIZADO

STEEL GREY UNI

Exclusivamente para a versão SportLine.

DRAGON SKIN METALIZADO

Exclusivamente para a versão SportLine.

VERMELHO VELVET METALIZADO

VERDE EMERALD METALIZADO

AZUL LAVA METALIZADO

AZUL ENERGY UNI

AZUL RACE METALIZADO

CASTANHO MAGNETIC METALIZADO

PRETO CRYSTAL METALIZADO

PRETO MAGIC METALIZADO

JANTES
Jantes de liga leve 19" TRINITY
em antracite

Jantes de liga leve 19" TRINITY
super brilhantes

Jantes de liga leve 19" CANOPUS

Jantes de liga leve 19" CANOPUS
em preto brilhante

Jantes de liga leve 18" ZENITH
em preto, polidas*

Jantes de liga leve 18" ZENITH

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

Jantes de liga leve 18" ANTARES

* Exclusivamente para a versão SportLine.

Jantes de liga leve 19" ACAMAR
em antracite

Jantes de liga leve 19" VEGA Aero
em preto

Jantes de liga leve 19" VEGA
em antracite*

Jantes de liga leve 19" SUPERNOVA
em preto*

Jantes de liga leve 18" PROPUS Aero
em preto

Jantes de liga leve 17" STRATOS

Jantes de liga leve 17" DRAKON

Jantes de liga leve 17" TRITON

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS

Carroçaria
Tipo

5 bancos, 5 portas, 2 compartimentos

Coeficiente aerodinâmico CW

0,268 (0,310)

Diâmetro de viragem (m)

11,7

Chassis
Eixo dianteiro

Suspensão McPherson com braços inferiores
triangulares e estabilizador de torção

Eixo traseiro

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

Sistema de travagem

Sistema de travagem diagonal hidráulico de circuito
duplo com assistência de servo eletromecânico

– travões dianteiros

Travões de disco com arrefecimento interno e com
pinças flutuantes de pistão único

– travões traseiros

Travões de disco

Direção

Direção direta de pinhão e cremalheira com direção
eletromecânica

Jantes

7.0J x 17"

Pneus

215/55 R17

Dimensões exteriores (mm)
Comprimento/Largura/Altura

4,869/1,864/1468 (4,862/1,864/1,477)

Distância entre os eixos

2,841

Largura da via dianteira

1,584

– traseira

1,570

Distância

137 (138)

Dimensões interiores (mm)
Espaço lateral
– dianteiro

1,507

– traseiro

1,520 (1,519)

Espaço para a cabeça efetivo
– dianteiro

1,038 (1,042)

– traseiro

980 (1,000)

Volume da bagageira (máx. l)
Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos
traseiros – verticais/rebatidos

485/1,610 (510/1,800)

Capacidade do depósito (l)

50 + 13 kWh (10.4 de rede de fixação da carga)

( ) Aplica-se à versão Break.

WLTP – Procedimento de teste global harmonizado para veículos ligeiros.
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EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS IMAGENS
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.

Aplicação ŠKODA Connect
Desfrute de total controlo sobre o seu veículo.
Descarregue o ŠKODA Connect e aceda a todas as
características necessárias em qualquer altura, quer
sejam dados de condução, autonomia, planeamento
de trajeto ou mesmo onde estacionou.

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

06/2020 PT 08/2020

CONTACTE-NOS PARA AGENDAR UMA
PROVA DE ESTRADA

O seu parceiro ŠKODA:

