
יבואן מקביל

Superb Plug in סקודה



דגם המנהלים המנצח של סקודה, SUPERB, עם טכנולוגיית פלאג-אין היברידי-נטען לרמה חדשה של ביצועים וחסכון בדלק. סקודה 
מנוע של  משילוב  קג״מ  ו-40  כ״ס   217 המפיקה  הנעה  יחידת  בעלת   SUPERB iV עם  המנהלים  רכבי  קבוצת  את  להוביל  ממשיכה 
טורבו-בנזין חזק ומנוע חשמלי. סוללת ליתיום גדולה שניתן לטעון גם משקע ביתי מספקת טווח נסיעה חשמלי של עד 62 ק״מ ובעזרת 

שלושה מצבי נהיגה אפשר להגיע לטווח נסיעה מירבי של מעל ל-900 קילומטרים בהינתן התנאים.

לבחירה ארבע רמות אבזור עשירות: אמבישן, סטייל, ספורטליין ובראש ההיצע: L&K המפוארת. כל רמות האבזור נהנות מאותה מערכת 
הנעה היברידית מתקדמת וכן מהממדים הנדיבים והאיכות הבלתי מתפשרת של מכוניות סקודה.

18 חישוקי  חניה,  סייען  לנהג,  אקטיבית  ובטיחות  סיוע  חבילת  מתקדמים,   MATRIX LED מפנסי  ליהנות  תוכלו  האבזור  לרמת  בהתאם 
או 19 אינץ׳ מעוצבים ומערכות שמע מהרמה הגבוהה ביותר שיש. כבר מגרסת אמבישן תמצאו בורר מצבי נהיגה, גלגל הגה עם ציפוי עור, 
כיוון מושבים קדמיים חשמליים ועוד. ברמת L&K הבכירה נוספות מערכת מתלים אקטיבית, חימום למושבים קדמיים ואחוריים, חישוקי 

גלגל 19 אינץ׳ דלת תא מטען חשמלית ועוד.

חווית נסיעה מרשימה, תחושת ביטחון, עיצוב אקסקלוסיבי וביצועים שהם אמת המידה בקבוצה. תמצאו בסקודה סופרב גם מרווח פנימי 
חסר תחרות בקטגוריית רכבי המנהלים: בסיס גלגלים ארוך מבטיח שגם מי שיושב מאחור יהנה ממרווח פנימי נדיב במיוחד אשר הופך 

כל נסיעה במושב האחורי לנסיעה במחלקת עסקים.
סקודה SUPERB iV היא ברירת המחדל בקבוצת רכבי המנהלים לבחירה מבין ארבע רמות אבזור עשירות במיוחד.
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בטיחות
אקטיבית

מפרט טכני ואיבזור

מתלים ובלמים

תמוכות מקפרסוןמתלה קדמי 

רב-חיבורימתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

AMBITIONSTYLESPORTLINEL&Kצמיגים

215/55R17  235/45R18235/40R19235/40R19מידה

מנוע והעברת כח

TSI/160 kW PHEV 1.4דגם

טורבו בנזין, גל זיזים עילי כפולסוג מנוע

1,396נפח )סמ״ק(

217הספק מירבי משולב )כ"ס(

מומנט מירבי משולב 
40)קג"מ(

156 כ״ס/5000הספק מירבי סל"ד

25 קג״מ/1550מומנט מירבי סל"ד

115הספק מנוע חשמלי )כ"ס(
מומנט מנוע חשמלי 

33)קג"מ(

אוטומטית,  DSG , 6 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

13 קוט״שקיבולת סוללת הנעה

AMBITIONSTYLESPORTLINEL&Kבטיחות

•בקרת שיוט

בקרת שיוט 
•••אדפטיבית

••••מגביל מהירות

•••זחילת פקקים 

••••ניטור עייפות נהג 

בלימת חירום 
••••אוטונומית

••••זיהוי הולכי רגל 

••••חיישן אורות

•••ניטור סטייה מנתיב

סייען אקטיבי 
•••לשמירה על נתיב

סייען להתחמקות 
••בחירום

כרית אוויר לברכי 
••••הנהג

••••סייען לזינוק בעליה

••••בקרת יציבות ואחיזה

••••מצלמת חניה

•••זיהוי תמרורים

זיהוי תמרורים 
•אקטיבי

 ISOFIX עוגני
••••למושבי בטיחות

חיישני חניה קדמיים 
••••ואחוריים

נעילת ילדים 
••••חשמלית

בלימת חירום 
אוטומטית בנסיעה 

לאחור
••••

חיישני לחץ אוויר 
••••בצמיגים

••סייען חניה אוטומטי

מידות, משקלים ונפחים

4,869 מ"מאורך

1,864 מ"מרוחב 

1,468 מ"מגובה

2,841 מ"מבסיס גלגלים

1,584 מ"ממפשק גלגלים קדמי

1,570 מ"ממפשק גלגלים אחורי

137 מ"מ מרווח גחון

1730 – 1861 ק"גמשקל עצמי )כולל נהג( 

485 ל׳נפח תא מטען

נפח תא מטען מושבים 
1610 ל'מקופלים

50 ל׳נפח מיכל דלק

היגוי

סבבת ומוט משונןמערכת הגה 

רב חשמליתהגברת כוח

ביצועים

7.7 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

224 קמ"שמהירות מרבית

*CO2 25-42 גק"מפליטת 



AMBITIONSTYLESPORTLINEL&Kאיבזור נוחות

•מצלמת 360

דלת תא מטען 
••••חשמלית

AMBITIONSTYLESPORTLINEL&Kאיבזור חיצוני

חישוקי סגסוגת 17 
•אינץ'

חישוקי סגסוגת 18 
•אינץ'

חישוקי סגסוגת 19 
••אינץ'

••••פנסי ערפל קדמיים

••••פנסי LED אחוריים

 MATRIX פנסי חזית
LED••••

שמשות פרטיות 
מאחור

עיטור כרום 
•••בחלונות צד

עיטור שחור 
•בחלונות צד

שמשה קדמית 
••מבודדת חום

שמשה קדמית 
••דוחת חום

•••גריל קדמי כרום

מראות צד בגוון 
•••המרכב

ידיות דלת בצבע 
•••המרכב

מראות בגימור 
•מיוחד

•ספויילר אחורי

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

רמת האבזור הבטיחותי
רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

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  **

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

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

AMBITION PLUG-IN HYBRIDדרגה 2 1.2 - 1.0משולב

STYLE PLUG-IN HYBRIDדרגה 2 1.4 - 1.3משולב

SPORTLINE PLUG-IN HYBRIDדרגה 2 1.5 - 1.4משולב

רמת האיבזור הבטיחותידגם

AMBITION PLUG-IN HYBRID5

STYLE PLUG-IN HYBRID6

SPORTLINE PLUG-IN HYBRID5

0 2 3 4 65 7 81

AMBITIONSTYLESPORTLINEL&Kאיבזור נוחות

••••מפתח חכם

••••התנעה ללא מפתח

••••פיקוד קולי

מערכת שמע
Canton 610W••

משטח טעינה 
••לסמארטפון תומך

מערכת שמע מקורית 
••עם 8 רמקולים

מסך מולטימדיה 9.2 
••אינץ'

ממשק אלחוטי 
 auto-ו CarPlay

android
••

•••מושבי נוחות קדמיים
מושבי נוחות 

•ספורטיביים קדמיים

•ריפודי עור

•ריפוד משולב עור

••ריפודי בד יוקרתי
כיוון מושבים קדמיים 

••••חשמלי

•••זיכרון למושב נהג
כיוון גובה ידני למושב 

•נוסע

זיכרון לשני המושבים 
•וכרית תמיכה בגב

חימום למושבים 
•••קדמיים ואחוריים

חימום למושבים 
•קדמיים

בקרת אקלים -
•3 אזורים

בקרת אקלים
•••דו-אזורית



*3889  
www.automax.co.il

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.




