
יבואן מקביל

Superb סקודה



השימושיות האגדית של סקודה ביחד עם איכות גימור מרשימה מייצרים
את מכונית המנהלים המושלמת

סקודה סופרב היא מכונית המנהלים המושלמת למי שזקוק למכונית שמסוגלת להיראות נכון ולשדר את התדמית הנכונה בלי לוותר 
על האיכויות הגבוהות אשר מאפיינות את מכוניות סקודה שנים רבות.

וגם לצרכיו של כל הנוסע, בין אם במושב  סקודה סופרב מגיעה במספר גרסאות מובילות אשר מיועדות להתאים לצרכיו של הנהג 
 PLUG IN הקדמי ובין אם במושב האחורי המרווח. היצע המנועים של סקודה סופרב כולל מנועי בנזין חזקים בעלי מגדש טורבו ומנועי
חשמליים, אשר מוצעים כולם עם תיבות הילוכים אוטומטיות המיועדות לוודא שחוויית הנהג נטולת הפשרות אשר מאפיינת את סקודה 

סופרב תישמר.

לצד איכות הנסיעה הגבוהה, תחושת הביטחון, העיצוב האקסקלוסיבי והביצועים המעולים, סקודה סופרב מציעה גם מרווח 
פנימי חסר תחרות בקטגוריית רכבי המנהלים: אורכו של בסיס הגלגלים של סקודה סופרב, 2,836 מילימטרים, מבטיח שגם 

מי שיושב מאחור ייהנה ממרווח פנימי נדיב במיוחד אשר הופך כל נסיעה במושב האחורי לנסיעה במחלקת עסקים.
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התמונות להמחשה בלבד



בטיחות
••מערכת מניעת תאונת שרשרת

)AUTO HOLD( בלם יד אוטומטי••
••מתזי פנסי חזית

••פנסי ערפל LED עם תאורה עוקבת פנייה 
••בקרת לחץ אוויר בצמיגים

איבזור נוחות
•חלון גג

MAXI DOT צג מידע צבעוני•
•לוח מחוונים דיגיטלי 10.25'

••הגה עור בעל שני חישורים ושליטה בפונקציות
••ממשק בלוטות'

••מערכת מולטימדיה "בולרו" כולל מסך מגע 8'
קישוריות סמארטפון

)Apple CarPlay & Android Auto & Mirrorlink(••

••ניהול מצבי נהיגה
••כניסה והנעה ללא מפתח

••שקע USB במשענת אחורית
••בקרת שיוט
••חיישן גשם

•מושבים קדמיים מחוממים
כיוון חשמלי למושב נהג ומושב נוסע

••)כולל זיכרונות מושב נהג(

••כיוון חשמלי למושב נוסע-שליטה מאחור
•דיפון אלקנטרה למושבים

•פתיחת תא מטען חשמלית
••תאורת אווירה LED בעלת 10 מצבים 
••תאורת LED "סקודה" בספי הדלתות 

••תאורת ספי דלתות אחוריים
••גלגל חלופי צר

••צלונים מכאניים לחלונות אחוריים
מערכת "עצור וסע" ומערכת אגירת אנרגיית 

••בלימה

••חיישני נסיעה לפנים ולאחור )עם בלימה(
חלונות חשמל קדמיים ואחוריים
••)מערכת בטיחות ונעילת ילדים(

••חיישני תאורה )הגעה, יציאה, מנהרה, אור יום(
••עמעום אוטומטי למראה פנימית

••בקרת אקלים דו אזורית ומערכת סינון אוויר

מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כח

מנוע בנזין מוגדש טורבו. הזרקת דלקמנוע
ישירה בלחץ גבוה

4/1,498 מס׳ בוכנות/נפח )סמ״ק(
150  / 5,000-6,000הספק/סל״ד )כ״ס(

250  / 1,500-3,500מומנט/סל״ד )קג״מ(
EU6תקן זיהום אוויר

בנזין נטול עופרת RON 95 ומעלהדלק

ביצועים
9.0 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

220 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
מתלה מקפרסון עם עצמות עצהמתלה קדמי 
מתלה נפרד עם מוט מייצבמתלה אחורי

דיסק, קליפר צף בעל בוכנה אחתבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,869 מ"מאורך

1,864 מ"מרוחב 
1,503 מ"מגובה

2,836 מ"מבסיס גלגלים
1,584 מ"ממפשק גלגלים קדמי
1,572 מ"ממפשק גלגלים אחורי

595 ל׳ )1,730 ל׳(נפח תא מטען 
11.7 מ'קוטר סיבוב 

66 ל'נפח מיכל דלק
235/45R18מידת צמיגים

איבזור חיצוני
••תאורת DRL )אורות יום(

••פנסי LED אחוריים 
••איתות משולב במראות צד
••מעטפת כרום לגריל קדמי

••גריל כרום קדמי
••פגוש קדמי מעוצב

••דיפון כרום למסגרת חלונות וידיות דלתות
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רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

SKODA SUPERBדרגה 6.710משולב
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בטיחות
••7 כריות אוויר 

••מערכת זיהוי הולכי רגל )מקומי(
••מצלמת רוורס

••חיישני חגורות בטיחות
••מערכת לזיהוי תמרורי תנועה )מקומי(

מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים 
••)מקומי(

••בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
••ביטול כרית אוויר נוסע

 )ESC( בקרת יציבות אלקטרונית••
)HBA( סייען בלימה הידראולי••

)MSR( בקרת אחיזה אלקטרונית••
)ASR( מערכת למניעת החלקה••

)EDL( דיפרנציאל ננעל אלקטרוני••
)ESBS( סייען בלימה אלקטרוני••

)XDS( דיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני••
)DSR( סייען היגוי••

STYLE          AMBITION

STYLE          AMBITION

STYLE          AMBITION

STYLE          AMBITION

איבזור
עשיר



*3889  
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


