
SUPERB COMBI
L&K
1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech. 

Emise CO2 144 g/km  / Spotřeba (kombinovaná) 6.4 l/100km

Ceny Cena

Vaše konfigurace 958 900 Kč
Vybrané doplňky a služby 25 000 Kč

Celková cena nakonfigurovaného auta 983 900 Kč
Měsíční splátka ** 14 615 Kč

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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ŠKODA Connect – Care Connect + Infotainment Online

Tísňové volání eCall – doživotní doba platnosti

Tísňové volání eCall

Proaktivní servis – doba platnosti 10 let

Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Online personalizace
Online aktualizace systému

Vzdálený přístup k vozidlu – doba platnosti 3 roky

Poslední parkovací pozice
Odemykání a zamykání
Ovládaní klimatizace online (pouze pro iV)
Plánovač odjezdu (pouze pro iV)
Vzdálené nabíjení (pouze pro iV)
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online (1)

(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originální mimořádou výbavou.
Infotainment Online – doba platnosti 3 roky (pouze pro vozy s navigací)

Dobíjecí a čerpací stanice
Dopravní informace online
Vyhledávání cílů online
Parkoviště
Aktualizace map online

Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem (Amundsen nebo Columbus).
Dostupnost služeb se může lišit podle země (lokace), stejně jako na modelu vozidla, roku výroby a vybavení vozidla.
Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla. Při používání služeb také je potřebné
datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není
zahrnuto v rámci služby. Bližší informace o službě naleznete na www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO,
a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla
na www.skoda-connect.com. Služba Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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Zvolené výbavy a služby PR. Cena

Barva
Červená Velvet metalíza K1K1 25 000 Kč

Kola
18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné MRADU16 0 Kč

Interiér
Černý LA

PR čísla 3V55N5/GYOZYOZ, 2021, LA, K1K1

Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Adaptivní tempomat (ACC)
Rozpoznání únavy řidiče
Světelný asistent
Rozpoznání dopravních značek
Volba jízdního profilu, Adaptivní podvozek
Volba jízdního režimu
Prediktivní ochrana chodců
Dešťový senzor
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)
Asistent rozjezdu do kopce
Climatronic – dvouzónová klimatizace
Virtuální kokpit
Parkovací asistent (Park Assist)
SmartLink (bezdrátově pro Apple)
Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým
napájením
Care Connect 3 roky (Proaktivní servis 10 let +
Vzdálený přístup 3 roky) + Infotainment Online 3 roky
Sound System Canton s 10 reproduktory
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
Kolenní airbag řidiče
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
Hlavové opěrky vpředu

Dvoutónová houkačka
Digitální hodiny na přední loketní opěře
Sklopení zadních opěradel z kufru
Automatická regulace sklonu světlometů
Zrcátka s pamětí, el. sklopná, řidič stmívatelné
Zadní opěradlo dělené a loketní opěra
Dětská pojistka, elektricky ovladatelná
KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání
Elektricky nastavitelná přední sedadla
Odkládací prostor s víkem v kufru
Vyhřívané trysky ostřikovačů skla
Vyhřívání předních a zadních sedadel
2 čtecí lampičky vpředu
Akustická přední boční skla a Sunset
Vyhřívané čelní sklo
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Ambientní LED osvětlení interiéru
Varovná světla ve dveřích
El. Víko zavazadelníku a Virtuální pedál
Zadní stěrač Aero s ostřikovačem
Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Střešní nosič eloxovaný
Stínící rolo pro boční zadní skla
Matrix-LED přední světlomety
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Tři hlavové opěrky vzadu
Imobilizér elektronický
Kontrola tlaku v pneumatikách
Prodloužený servisní interval
Isofix na vnějších zadních sedadlech
Sada nářadí
Sada na opravu pneumatik
Kontrola nezapnutých bezpečnostních pasů
Start/Stop systém s rekuperací
Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
Interval prohlídky vozu 30 000 km/2 roky
Elektrická parkovací brzda

Čalounění interiéru kůže
Střední konzola
Progresivní řízení
2x USB vpředu (1x USB-A a 1x USB-C)
Sluneční clona s make-up zrcátkem a LED osvětlením
Kotoučové brzdy zadní
DAB - digitální radiopříjem
Infotainment Amundsen 8" s navigací
2ramenný kožený multifunkční volant s vyhříváním
Panoramatický kamerový systém (Area View )

Exteriér

Koncové mlhové světlo
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
Přední mlhové světlomety s Corner funkcí
Výsuvné ostřikovače světlometů

Chromovaná lišta kolem bočních oken
Chromová mřížka chladiče
18" kola z lehké slitiny Propus Aero, černé leštěné
TOP LED zadní svítilny

Interiér

Nastavitelná loketní opěra a Jumbo Box
Hlavice řadící páky z kůže
Komfortní sedadla vpředu
Elektricky nastavitelné bederní opěry

Vkládané tkané koberce
Dekorační lišta Piano Black s ambientním osvětlením
Ventilace sedadel vpředu
Vnější postranní lišty chromové + nástupní lišty
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