
5 ROKOV POHODY:**

SERVIS
5 rokov

PAKET PLUS
grátis

ZIMNÉ 
komplety

Len teraz s Bonusom Štart 1 500 €

www.skoda-auto.sk

MOTORIZÁCIA
1,4 TSI 160 kW (217 k) 6°AP PHEV*  34 800 €  38 250 €  41 260 €  41 540 € 

Bonus Štart –1 500 € –1 500 € –1 500 € –1 500 €

Cena vrátane bonusu  33 300 €  36 750 €  39 760 €  40 040 € 

SUPERB

CENNÍK
NOVÁ ŠKODA 
SUPERB iV

AMBITION STYLE SPORTLINE L&K

 *  Systémový výkon hybridnej sústavy je kombináciou 115 kW spaľovacieho motora a 85 kW elektromotora. V osvedčení o evidencii bude uvedený výkon motora 115 kW a táto 
hodnota slúži na všetky administratívne účely.

**  Podrobné podmienky o uplatnení bonusu a programe 5 rokov pohody vám poskytne váš autorizovaný predajca ŠKODA.

SUPERB COMBI AMBITION STYLE SPORTLINE L&K

MOTORIZÁCIA
1,4 TSI 160 kW (217 k) 6°AP PHEV*  36 000 €  39 450 €  42 460 €  42 740 € 

Bonus Štart –1 500 € –1 500 € –1 500 € –1 500 €

Cena vrátane bonusu  34 500 €  37 950 €  40 960 €  41 240 € 
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA
AMBITION (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition

Disky TRITON z ľahkej zliatiny 6,5J × 17" (pneu 215/55 R17)"

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu

Kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

Predné LED svetlomety

Predné hmlové svetlomety s funkciou CORNER

Zadné svetlá s technológiou LED

PEDESTRIAN MONITOR – ochranna chodcov

LANE ASSIST – asistent kontroly jazdy v jazdných pruhoch

SIDE ASSIST – kontrola mŕtveho uhla 

Adaptívny podvozok 

Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Navigačný systém AMUNDSEN MIB 3 s 8" dotykovým displejom, mapové 
podklady Európy v internej pamäti prístroja, bezdrôtový SmartLink, online 
služby na 1 rok 

DAB – digitálny rádiopríjem

Vyhrievané predné sedadlá

Komfortné telefonovanie s Bluetooth a hlasovým ovládaním

Parkovacia kamera

Maxi DOT – farebný, plnegrafi cký displej palubného počítača

KESSY – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania 
s alarmom a so SAFE systémom

Odistenie operadla zadného sedadla z batožinového priestoru

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

Lakťová opierka JUMBO BOX vrátane displeja vzadu so zobrazením času

Strešný nosič čierny (možné len pre Combi)

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Dažďový senzor

Manuálne nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Tónované sklá

ISOFIX – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu

Zadná lakťová opierka s otvorom na prevoz dlhých predmetov

Osvetlenie vnútorných kľučiek dverí a osvetlenie priestoru na nohy vpredu

Schránka na okuliare

Dáždnik vo dverách na strane vodiča 

Emergency Call – súkromné tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

Bezplatný servis na 5 rokov/100 000 km
ROKOV 
ZÁRUKA Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 

(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, 
prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium 
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na 
vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče,
vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – 
náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

L&K (NAVYŠE OPROTI STYLE) 
Interiér L&K – poťah sedadiel koža/umelá koža s logom L&K na predných 
operadlách

Disky PROPUS AERO z ľahkej zliatiny 8J × 18" antracitové (pneu 235/45 R18)

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich 

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním

Ventilácia predných sedadiel

Sedadlo vodiča s masážnou funkciou

DRIVER ALERT – rozpoznanie únavy

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia

Phonebox1

Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s pamäťou 

Vyhrievané zadné sedadlá

Vyhrievaný volant (pre AP s podvolantovým radením)

SOUND SYSTEM CANTON (11 reproduktorov, bez subwoofera)

LED paket vnútorný – vnútorné osvetlenie (ambientné LED osvetlenie 
interiéru – výber z 10 farebných variantov , čítacie LED lampičky vpredu 
a vzadu, LED osvetlenie – kľučiek dverí, priestoru na nohy vpredu a vzadu, 
make–up zrkadlá v slnečných clonách )

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Tieniace rolety pre zadné bočné okná – mechanické

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style – poťah sedadiel Alcantara/koža/umelá koža

Disky STRATOS z ľahkej zliatiny 7J × 17" (pneu 215/55 R17) 

Full LED MATRIX predné svetlomety s integrovanými výsuvnými 
ostrekovačmi 

Adaptívny tempomat (do 210 km/h) s funkciou predikcie

Navigačný systém COLUMBUS MIB 3 s 9,2" dotykovým displejom, mapové 
podklady Európy v internej pamäti prístroja, bezdrôtový SmartLink, online 
služby na 1 rok 

TRAVEL ASSIST – rozpoznávanie dopravných značiek

Virtuálny pedál a elektrické otváranie veka batožinového priestoru 

SPORTLINE (NAVYŠE OPROTI AMBITION) 
Interiér Sportline – športové sedadlá Alcantara so strieborným prešitím

Disky ZENITH z ľahkej zliatiny 8J × 18" čierne (pneu 235/45 R18)

Navigačný systém COLUMBUS s 8" dotykovým displejom, mapový podklad 
Európy v internej pamäti prístroja, USB, ICC, rSAP, LTE, SmartLink+, 2x SD 
slot a WLAN 

TRAVEL ASSIST – rozpoznanie dopravných značiek

Full LED MATRIX predné svetlomety s integrovanými výsuvnými 
ostrekovačmi

Adaptívny tempomat do 210 km/h s funkciou predikcie 

Virtuálny pedál

Phonebox1

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou

SOUND SYSTEM CANTON (11 reproduktorov, bez subwoofera)

Športový podvozok

Športový multifunkčný volant (pre AP s podvolantovým radením)

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B–stĺpika

LED paket vonkajší – dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie (zadné 
LED svetlá – top variant, LED osvetlenie registračnej značky vzadu a LED 
osvetlenie nástupného priestoru Boarding Spots)

LED paket vnútorný – vnútorné osvetlenie (ambientné LED osvetlenie 
interiéru – výber z 10 farebných variantov, čítacie LED lampičky vpredu 
a vzadu, LED osvetlenie – kľučiek dverí, priestoru na nohy vpredu a vzadu, 
make-up zrkadlá v slnečných clonách )

Virtuálny kokpit 

Čierne čalúnenie stropu

Prahové lišty

Dizajnové prvky v čiernej lesklej farbe – spätné zrkadlá, lišty bočných okien, 
orámovanie prednej mriežky, lišta predného nárazníka

Ozdobná pochrómovaná lišta zadného nárazníka

Plaketa Sportline na predných blatníkoch

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou

Virtuálny kokpit

LED paket vonkajší – dynamické smerové svetlá, vonkajšie osvetlenie (zadné 
LED svetlá – top variant, LED osvetlenie registračnej značky vzadu a LED 
osvetlenie nástupného priestoru Boarding Spots)

Strešný nosič eloxovaný (možné len pre Combi)

Osvetlenie priestoru na nohy vzadu

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
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AKČNÉ PAKETY

Ambition Plus
v hodnote 1 250 €

> Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou
> INTELLIGENT LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových 

a stretávacích svetiel
> Phonebox1

WS9 599

Style Plus
v hodnote 1 716 €

> Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s možnosťou ovládania zo 
zadných sedadiel

> CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia
> Vyhrievanie zadných sedadiel
> Vyhrievaný volant s podvolantovým radením automatickej prevodovky
> Phonebox1

WSZ 649

Style Safety
v hodnote 1 682 €

> CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich
> LED paket vnútorný
> Dekoračná lišta Argenzo Zebrano s chrómom

WSY 299

BEZPEČNOSŤ
Full LED MATRIX predné svetlomety PN0 1 944

INTELLIGENT LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel PNC 312 – – –

Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti do 210 km/h (v kombinácii s RAC/RAG a PWD 
s funkciou predikcie)

PLG 503

TRAVEL ASSIST – rozpoznávanie dopravných značiek (možné len s RAC/RAG) PWD 77

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich 7W2 172 172 172

Priama kontrola tlaku v pneumatikách 7K3 137 137 137 137

DRIVER ALERT – rozpoznanie únavy EM1 48 48 48

DRIVER ALERT – ROZPOZNANIE ÚNAVY
3x kľúč 8QG 31 31

Príprava na ťažné zariadenie 1D7 204 204 204 204

Ťažné zariadenie – sklopné s adaptérom PK1 1 005 1 005 1 005 1 005

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov P0S 149

Nabíjací kábel EV8 163 163 163 163

Eloxovaný strešný nosič (možné len pre Combi) 3S9 112 –

Zadný stierač s ostrekovačom (pre Combi v sérii) 8M1 92 92 92 92

Tieniace rolety na zadné sklo a zadné okná – mechanické (možné len pre Liftback) 3Y3 317 317 317 128

Tieniace rolety na zadné okná – mechanické 3Y4 188 188 188

Kryt batožinového priestoru s automatickým odistením v batožinovom priestore (možné len pre Combi) 3U2 71

Kryt batožinového priestoru s automatickým odistením a multifunkčnou schránkou 
v batožinovom priestore (možné len pre Combi)

3U7 128 59 59 59

Deliaca sieť (možné len pre Combi) 3CX 179 179 179 179

Sieťový program 6M3 62 62 62 62

Vyberateľný vak UNIBAG 3X5 128 128 128 128

Odkladacia sieť pod krytom batožinového priestoru (možné len pre Liftback s 3Y3, nie je možné s 3Y4) 3U3 22 22 22 22

ISOFIX – príprava na uchytenie detskej sedačky na sedadle spolujazdca 3G2 50 50 50 50

Popolník (nie je možné s PT1, PT3, PT5, WS9) 9JB 32 32 – –

Fajčiarsky variant, mobilný popolník 9JC 32 32 32 32

Kôš na odpadky 3LE 20 20 20 20

Držiak na tablet IA1 27 27 27 27

VOLANTY/INTERIERY/SEDADLÁ
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel 4A4 275 275 275

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu PB0 589 – –

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, sedadlo vodiča s pamäťou, osvetlenie priestoru 
na nohy vpredu a vzadu, elektrické ovládanie sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel, ovládanie na 
vnútornej strane operadla

PB1 1 095 508 – 0

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, obe s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy 
vpredu a vzadu 

PB4 1 177 589 589

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, obe s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy 
vpredu a vzadu, s nastavením dĺžky sedáka 

PB5 – – 743 –

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, obe s pamäťou, osvetlenie priestoru na nohy 
vpredu a vzadu, s nastavením dĺžky sedáka a masážnou funkciou pre sedadlo vodiča

PB7 – 936 – –

Poťah sedadiel ALCANTARA/koža/umelá koža (možné len s PB0/PB1/WS9) PL5 1 447 – –

Poťah sedadiel koža/umelá koža (možné len s PB0/PB1/WS9), pre výbavu L&K s logom L&K PL4 1 702 255 – –

Poťah sedadiel koža/umelá koža s ventiláciou predných sedadiel (možné len s PB1/WSZ, ventilácia nie 
je možná pre Alcantaru)

PHF 2 231 784 –

Sedadlo vodiča s masážnou funkciou (možné len s PB1/ WSZ, PHC) 8I0 – 193 –

Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca (do vodorovnej polohy; nie je možné s PB1/WSZ) PKI 100 100 – –

Podvolantové radenie automatickej prevodovky (možné len pre AP) PLE 103 103 – –

Vyhrievaný volant PLC 147 147 –

Vyhrievaný volant s podvolantovým radením automatickej prevodovky (možné len pre AP) PLD 252 252 –

Vyhrievaný športový volant P17 – – 149 –

Dekoračná lišta béžová Brushed (možné len s PNF/WSY) 5MT – 128 – 0

Dekoračná lišta Argenzo Zebrano s chrómom (možné len s PNF) 5TB – 126 – –

DOPLNKOVÁ VÝBAVA AMBITION STYLE SPORTLINE L&K
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DISKY/PNEUMATIKY
Disky TRITON z ľahkej zliatiny 6,5J x 17" (pneu 215/55 R17) PX1 0 – –

Disky STRATOS z ľahkej zliatiny 7J x 17" (pneu 215/55 R17) PX2 0 – –

Disky DRAKON AERO z ľahkej zliatiny 6,5J x 17" antracitové (pneu 215/55 R17) PXY 117 117 – –

Disky ZENITH z ľahkej zliatiny 8J x 18" (pneu 235/45 R18) PX4 444 444 – –

Disky ANTARES z ľahkej zliatiny 8J x 18" (pneu 235/45 R18) PXB 444 444 – 0

Disky VELA AERO z ľahkej zliatiny 8J x 18" (pneu 235/45 R18) PXG 658 658 – 0

Disky TRINITY z ľahkej zliatiny 8J x 19" antracitové (pneu 235/40 R19) PJ8 – – – 501

Disky VEGA AERO z ľahkej zliatiny 8J x 19" čierne leštené (pneu 235/40 R19) PCC 1 159 1 159 – 501

Disky CANOPUS z ľahkej zliatiny 8J x 19" (pneu 235/40 R19) PCE 943 943 – 285

Disky CANOPUS z ľahkej zliatiny 8J x 19" čierne (pneu 235/40 R19) PCF – 1 062 – 402

Disky VEGA z ľahkej zliatiny 8J x 19" antracitové (pneu 235/40 R19) PJU – – 540 –

Disky SUPERNOVA z ľahkej zliatiny 8J x 19" čierne (pneu 235/40 R19) PJZ – – 630 –

Disky ACAMAR z ľahkej zliatiny 8J x 19" antracitové (pneu 235/40 R19) PKA 1 062 1 062 – –

Disky TRINITY z ľahkej zliatiny 8J x 19" vysokoleštené (pneu 235/40 R19) PKM – – – 1 808

KOMFORT
Parkovací asistent PPA 367 367 367 367

AREA VIEW – 360° kamerový systém KA6 513 513 513 513

AREA VIEW + TRAILER ASSIST + parkovacie senzory vpredu a vzadu PPB 825 825 825 825

AREA VIEW + TRAILER ASSIST + PARK ASSIST PPC 1 189 1 189 1 189 1 189

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia PH2 292 292 292

Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru 4E7 483

Virtuálny pedál a elektrické otváranie veka batožinového priestoru PK9 681

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním PHD 1 092 1 092 1 092

Elektricky ovládané strešné okno (možné len pre Liftback) PH9 1 203 1 203 1 203 1 203

Elektricky ovládaná panoramatická strecha (možné len pre Combi) PH0 1 353 1 353 1 353 1 353

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním s pamäťou PW3 0

Vyhrievané čelné sklo PKV 312 312 312 312

Spací paket – zadné opierky hlavy s úpravou na spanie 3Q7 121 121 121 121

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B–stĺpika 4KF 257 257

Akustický paket pre predné bočné okná + SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B–stĺpika PKY 413 413 156 156

Akustický paket pre predné bočné okná VW6 158 158 – –

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prítrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov 9S0 570

Vkladané tkané koberce LOUNGE STEP 0TR 110 110 – 110

LED paket vnútorný – vnútorné osvetlenie (ambientné LED osvetlenie interiéru – výber z 10 farebných 
variantov, čítacie LED lampičky vpredu a vzadu, LED osvetlenie – kľučiek dverí, priestoru na nohy 
vpredu a vzadu)

PNF – 273

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele VF1 – – 98

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém COLUMBUS s 9,2" dotykovým displejom, mapové podklady Európy v internej 
pamäti prístroja, USB a 2x SD slot a online služby na 1 rok (možné len s QV3, PT2/PT3) 

RNE 1 352

SOUND SYSTEM CANTON – 11 reproduktorov RA2 513 513

Druhé USB-C vzadu a vpredu, zásuvka 230 V vzadu RA6 218 218 218 218

Phonebox2 PT1 321 321

Fondpaket – držiak na iPad, druhé USB vzadu a vpredu, zásuvka 230 V (možné len s 4KF/PKY) PKL 246 246 246 246

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy *UNI 0 0 0 0

UNI farba biela Candy *SPE 446 446 446 446

Metalické farby *MET 668 668 668 668

Červená Velvet/čierna Crystal/Fleet farby *FLT 1 156 1 156 1 156 1 156

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km EA9 353 353 353 353

DOPLNKOVÁ VÝBAVA AMBITION STYLE SPORTLINE L&K



www.skoda-auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL
Servis 5 rokov/100 000 km 1 752

Servis 5 rokov/150 000 km 888 3 420

● základná výbava – nie je v ponuke AP DSG – automatická prevodovka DSG 
1 Phonebox – odkladací box na mobilný telefón pred radiacou pákou s bezdrôtovým nabíjaním a so spojením s vonkajšou anténou.

Technické dáta vozidla nájdete v katalógu technických dát na stránke www.skoda–auto.sk.

Odporúčané ceny modelov obsahujú poplatok do Recyklačného fondu. Kombinovaná spotreba 
a emisie sa môžu líšiť v závislosti od pohotovostnej hmotnosti vozidla. Všetky dieselové 
motorizácie obsahujú fi lter pevných častíc DPF. Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané 
ceny pre klienta v € vrátane DPH. Výbava navyše v cenníku znamená bohatšie vybavenie 
vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte 
s autorizovaným predajcom značky Škoda. ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo 
zmeny cien a špecifi kácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenník platný od 9. 4. 2020 (MR 2020)

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

POZNÁMKY


