Š K O D A
S U P E R B

רמת גימור Ambition

בטיחות
•מערכת אקטיבית  Front Assistלניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב
בעת זיהוי סכנת התנגשות ,כולל זיהוי הולכי-רגל
•מערכת אקטיבית  Lane Assistהמפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה
לא מכוונת מנתיב הנסיעה (המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך)
•מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ( Adaptive Cruise Controlהמערכת פעילה
עד למהירות  210קמ״ש)
•מערכת  Side Assistהמתריעה על כלי רכב ב"-שטח מת"
•מערכת אקטיבית  Maneuver Assistהמזהה מכשולים מאחורי הרכב ובולמת
את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
• 7כריות אוויר (אופציה לביטול כרית אוויר קדמית ימנית)
•מערכת  TPMSלניטור לחץ אוויר בצמיגים
•מצלמה אחורית מקורית
•חיישני חנייה אחוריים מקוריים
•מערכת  Hill Hold Controlלסיוע בעת זינוק בעלייה
•מערכת  ABSלמניעת נעילת גלגלים ,מערכת עזר לבלימה  ,BASמערכת EBD
לחלוקת עוצמת הבלימה ,מערכת בקרת יציבות ESC
•פנסי ערפל קדמיים

מערכת Lane Assist

תפעול
•מערכת  - Climatronicבקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ( 2אזורי אקלים) עם
פתחי מיזוג למושבים האחוריים
•מערכת  - Kessyהנעה ,נעילה ופתיחה ללא מפתח בכל הדלתות
•  - Maxi Dotמחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי
•מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי ,הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים
•סייע תאורה המפעיל את התאורה של הרכב בעת פתיחת הרכב  /דימום המנוע
()Coming home/Leaving home/Tunnel light/Day light
•חיישן גשם
•שקע 230V
•תא אחסון ייעודי למטריות בדלתות הקדמיות עם ניקוז מים מחוץ לרכב
•תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית (למכשירים תומכים בלבד)
•בלם יד חשמלי

מערכת Front Assist

מושבים
•מושב נהג עם כוונון חשמלי וזכרונות ,תמיכה לגב התחתון
•מושבים קדמיים עם תמיכה לגב התחתון
•ריפוד מושבים מבד מהודר
•עיגונים למושבי בטיחות לילדים

מולטימדיה וקישורית
מערכת מולטימדיה מקורית מדגם  Boleroהכוללת:
•מסך מגע צבעוני בעיצוב זכוכית בגודל ״8
• 8רמקולים
•קישורית Bluetooth
• 2שקעי  USBמלפנים ו 2-שקעי  USBמאחור
מערכת  SmartLinkלקישור מכשיר הטלפון החכם למערכת
המולטימדיה התומכת ב*:
• Android Auto by Google
• CarPlay by Apple
• MirrorLink

מערכת Side Assist

*חלק מיכולות המערכות תלוי בטלפון הנייד ובזמינות האפליקציות השונות בישראל
על תנאיהן ומגבלותיהן

עיצוב
•חישוקי סגסוגת בגודל ״17
•  - Sunsetחלונות אחוריים כהים
•הגה וידית הילוכים בציפוי עור

מערכת  Kessyבכל הדלתות

רמת גימור ( Styleבנוסף על האבזור ברמת גימור )Ambition

בטיחות
•מערכת אקטיבית  Maneuver Assistהמזהה מכשולים מאחורי ובחזית הרכב ובולמת את
הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
•חיישני חנייה קדמיים מקוריים (בנוסף על האחוריים ברמת גימור )Ambition
•פנסים קדמיים  Full-LEDעם טכנולוגיית  Matrixהמאפשרת "מיסוך" אוטומטי של רכבים
ממול או רכבים מלפנים במצב של "אור גבוה" .הפנסים מספקים תאורה מירבית לנהג
ללא סנוור שאר משתמשי הדרך

תפעול
•"קוקפיט וירטואלי"  -לוח מחוונים דיגיטלי בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה
•גג שמש עם פתיחה חשמלית
•"דוושה וירטואלית"  -פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען ללא מגע
•מערכת  Driving Mode Selectלבחירת מצב הנהיגה ומערכת בקרת שלדה דינמית
( )Dynamic Chassis Controlהמאפשרות להגדיר פרמטרים נבחרים בהתאם לצרכי
הנהג ולסגנון הנהיגה
•מערכת  - Climatronicבקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ( 3אזורי אקלים) עם פתחי
מיזוג למושבים האחוריים
•סייע  Park Assistהבוחר באופן אוטומטי חנייה בטור ,במקביל או בניצב לרכבים חונים
•וילונות נגללים בחלונות האחוריים
•מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

מושבים
•מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי ותמיכה לגב התחתון ,מושב נהג עם זכרונות
•ריפוד מושבים מאלנקטרה בשילוב עור  /עור מלאכותי בצבע שחור  /בז'

דוושה וירטואלית

עיצוב
•חישוקי סגסוגת בגודל "18
•פנס בתחתית הדלת המקרין את הלוגו " "SKODAעל הקרקע
חבילת  LED plusהכוללת:
•תאורת ״אווירה״ פנימית
• 2אורות ״קריאה״ מלפנים
•תאורת רגליים מלפנים ומאחור
•איתות אחורי דינמי

הקרנת הלוגו " "SKODAעל הקרקע

בקרת שלדה דינמית ()DCC

לוח מחוונים דיגיטלי

גג שמש

רמת גימור )L&K( LAURIN & KLEMENT

(בנוסף על האבזור ברמת גימור )Style

רמת גימור SportLine

(בנוסף על האבזור ברמת גימור )Style

בטיחות

בטיחות

• 9כריות אוויר
•מערכת  - Area Viewמערך של  4מצלמות אשר מציגות על מסך מערכת
המולטימדיה תמונה היקפית  360°של סביבת הרכב

•מערכת  - Area Viewמערך של  4מצלמות אשר מציגות על מסך מערכת
המולטימדיה תמונה היקפית  360°של סביבת הרכב

מושבים

מושבים
•מושבי ספורט
•ריפוד מושבים מאלנקטרה בשילוב עור  /עור מלאכותי בצבע שחור

•מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי של התמיכה בגב התחתון  +מסאז'
במושב הנהג
•מושבים קדמיים מחוממים  /מאווררים
•ריפוד מושבים מעור בשילוב עור מלאכותי בצבע שחור  /בז'  /חום

•מערכת שמע מבית  Cantonהכוללת  11רמקולים וסאבוופר בתא המטען

מולטימדיה וקישוריות

עיצוב

•מערכת שמע מבית  Cantonהכוללת  11רמקולים וסאבוופר בתא המטען

עיצוב
•חישוקי סגסוגת בגודל "19
•לוגו  Laurin&Klementעל הדשבורד ,המושבים ומתחת למראות הצד

מולטימדיה וקישוריות

•חישוקי סגסוגת בגודל "19
•לוגו  Sportlineעל הדשבורד ומתחת למראות הצד
•הגה קטום בעיצוב ספורטיבי
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Style LA

Style BS

ריפודי אלקנטרה בשילוב עור  /עור מלאכותי
בצבע שחור ,דשבורד ודיפונים בצבע שחור

ריפודי אלקנטרה בשילוב עור  /עור
מלאכותי בצבע בז׳ ,דשבורד ודיפונים
בצבע שחור ובז׳

L&K BT

Sportline EX

ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע חום,
דשבורד ודיפונים בצבע שחור וחום

ריפודי אלקנטרה בשילוב עור  /עור
מלאכותי בצבע שחור ,דשבורד ודיפונים
בצבע שחור

L&K LA

ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע שחור,
דשבורד ודיפונים בצבע שחור
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1,116

L&K BS

ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע
בז' ,דשבורד ודיפונים בצבע שחור ובז'

חישוקי סגסוגת

רמת גימור
L&K TSI (280HP) 19"

רמת גימור
L&K TSI (190HP) 19"

רמת גימור
Sportline 19“

רמת גימור
Style 18“

ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה במפרט לבין הגוון בפועל
2Y

8E

2C

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

BUSINESS GREY METALLIC

F6

M3

QUARTZ GREY METALLIC

8X

RACE BLUE METALLIC

STEEL GREY UNI
(Sportline )ברמת גימור

K1

VELVET RED METALLIC

)(בתוספת תשלום

1Z

MAGIC BLACK METALLIC

0J

MAGNETIC BROWN METALLIC

רמת גימור
Ambition 17“

)צבעים (גוף הרכב

מפרט טכני

 2.0ל׳  280 TSIכ״ס 4x4
 2.0ל׳  190 TSIכ״ס
 1.5ל׳  150 TSIכ״ס
טורבו בנזין )Turbocharged Stratified Injection( TSI
1,984 / 4
1,984 / 4
1,498 / 4
5,000 – 6,500 / 280
4,200 - 6,000 / 190
5,000 - 6,000 / 150
2,000 - 4,900 / 40.7
1,500 - 4,100 / 32.6
1,500 - 3,500 / 25.4

מנוע
סוג מנוע
מספר צילינדרים/נפח (סמ״ק)
הספק מרבי (כ״ס/סל״ד)
מומנט מרבי (קג״מ/סל״ד)

ביצועים
219
9.2

240
7.7

250
5.2

מהירות מרבית (קמ״ש)
תאוצה  0-100קמ"ש (שנ')

7
בנזין נטול עופרת  95אוקטן

7.5
בנזין נטול עופרת  95אוקטן

8.5
בנזין נטול עופרת  95אוקטן

צריכת דלק* (ליטר 100/ק״מ)
משולבת
סוג דלק

הנעה
סוג
תיבת הילוכים
מצמד

קדמית

קדמית
אוטומטית  DSGעם  7הילוכים
מצמד כפול דו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראולית

4x4

1470
648
2043

1,535
465-638
2,098
1,469 / 1,864 / 4,869
136-147 / 2,841
10.4
750 / 1,800
584
66

1,645
504-680
2,250

משקל ומימדים
משקל עצמי  -כולל נהג (ק״ג)
עומס מורשה  -כולל נהג (ק״ג)
משקל כולל (ק״ג)
אורך  /רוחב  /גובה (מ״מ)
בסיס גלגלים  /מרווח גחון (מ״מ)
קוטר סיבוב (מטרים)
כושר גרירה עם  /ללא בלמים (ק"ג)
נפח תא מטען (ליטרים)
נפח מיכל הדלק (ליטרים)

730 / 1,600

750 / 2,200

שלדה
מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב /
מתלה רב-חיבורי אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצב
בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate
בלמי דיסק  /בלמי דיסק עם קירור פנימי

סרן קדמי  /סרן אחורי
מערכת בלימה
בלמים קדמיים  /אחוריים

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן* .נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה .תקן .EC 715/2007 :ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת
הדלק בפועל .הגלגל החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות  /מוגבל מהירות .תשומת ליבך ,מע־
רכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד .נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה .אפשרות
החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן
או יבואן הרכב ואינן באחריותם .האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים
על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט
הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח .ט.ל.ח.
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות
ב SUPERB-ברמת גימור :Ambition
 7כריות אויר
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות
ב SUPERB-ברמת גימור  Styleו:Sportline-
 7כריות אויר
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

קוד יצרן

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

3V33ND / 3V34ND

SUPERB 1.5 TSI (150) AMBITION / STYLE DSG7

7

3V33QD / 3V34QD

SUPERB 2.0 TSI (190) AMBITION / STYLE DSG7

7

3V35QD / 3V3RQD

SUPERB 2.0 TSI (190) L&K / SPORTLINE DSG7

7

3V35WZ / 3V3RWZ

SUPERB 2.0 TSI (280) L&K / SPORTLINE DSG7 4X4

7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות
ב SUPERB-ברמת גימור :L&K
 9כריות אויר
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:
אביזר קיים
אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

דגם

מנוע

Ambition
Style
L&K / Sportline

1.5 TSI
1.5 TSI
2.0 TSI

תיבת הילוכים כ"ס
DSG7
DSG7
DSG7

150
150
280

צריכת דלק בליטרים
ל100-ק"מ*
6.8
7
8.5

משולבת
משולבת
משולבת

דרגת זיהום
אוויר
12
13
14

זיהום מרבי

זיהום מזערי

*נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה .תקןEC 715/2007 :

ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009
* דגמי הרכב במנוע  2.0 TSI 190HPעומדים בפני התחלת ייצור ,לפיכך טרם קיבלו

את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופאית וטרם קיימים לג־
ביהם נתונים מהימנים על צריכת הדלק ופליטת מזהמי האוויר
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