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4 jaar garantie
We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw Škoda rijdt. Daarom heb je 
op jouw Škoda maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode 
geen zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd 
genieten van je Škoda.

De standaard 2 jaar Škoda fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Škoda 
Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe Škoda 
modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in 
Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste 
tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie 
geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en 
met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie 
blijft van toepassing zolang er door de fabriek voorgeschreven onderhoud en 
reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Škoda Service partner binnen 
Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel 
blijft de garantie op de auto behouden.

Meer informatie

Exterieur         4 

Interieur         12

Connect         24

Assistentiesystemen   28

Inhoudsopgave

https://www.skoda.nl/service/garanties/4-jaar-volledige-garantie


Exterieur

Stijlvol en standaard rijk uitgerust
De Superb verenigt de stijlvolle belijning van een 
premium limousine in de hogere middenklasse 
met de ruimte en het comfort van een veelzijdige 
gezinsauto. Til zakelijk rijden naar een hoger niveau 
met deze succesvolle leasetopper. De Superb 
Combi is niet voor niets de ruimste in zijn klasse 
met een indrukwekkende 1.950 liter bagageruimte. 
Daarbij is hij standaard rijk uitgerust, met onder 
meer: Navigatie, Keyless Entry, Cruise Control, 
Automatische Airconditioning en Bluetooth 
Telefoonvoorbereiding. 

Ontdek de Superb 
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Ons premium model 
De Superb zit vol doordachte functies en geavanceerde 
assistentiesystemen en verwent je met absoluut comfort. Met zijn 
zakelijke uitstraling en grote bagageruimte is dit de ideale auto voor jou. 

KESSY
Het Keyless Entry System ontgrendelt jouw Škoda automatisch 
wanneer de sleutel in de nabijheid van de auto is. Het starten van de 
motor doe je vervolgens zonder sleutel met de start/stop knop.

Elektrisch bedienbare achterklep en virtual pedal
De elektrisch bedienbare achterklep opent en sluit automatisch nadat 
op de knop op de afstandsbediening, de middenconsole of de 
achterklep is gedrukt.  Met Virtual Pedal open je met slechts één 
voetbeweging onder de achterbumper de achterklep. Vooral handig als 
je je handen vol hebt.
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Full-LED achterlichten
De C-vormige full-LED achterlichten van de Superb  
zijn kenmerkend voor de Škoda familie.

Full-LED koplampen en 
mistlampen
De full-LED matrixkoplampen van de Superb kunnen, in 
combinatie met een camera op de voorruit, een voorliggend  
of naderend voertuig detecteren. Zo heb je altijd optimaal  
zicht zonder daarbij andere bestuurders te verblinden. 

Stijl en functionaliteit
Bij de Superb staan de letters Škoda prominent tussen de 
achterlichten. De stijlvolle achterkant van onze premium 
stationwagen wordt versterkt door de strak vormgegeven 
achterlichten en dynamische richtingaanwijzers. 
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Sportieve uitstraling 
De Superb Sportline dankt zijn stoere 
voorkomen grotendeels aan de zwarte 
exterieuraccenten. Zo zijn de grille, de 
rails op het dak en diffuser onder de 
achterbumper allemaal zwart van kleur.

Zwarte Sportline details 
De sportstoelen voorin, een 
sportstuurwiel met Sportline-logo,
en karakteristieke interieurlijsten geven  
de Superb Sportline extra karakter.  
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Interieur Ontdek de Superb 

Standaard rijk uitgerust
Kies het interieur dat bij jou past. Onze premium 
stationwagen is voorzien van de laatste technische 
snufjes, biedt voldoende ruimte voor jou en 
je medepassagiers en heeft een uitgebreid 
infotainmentsysteem.
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Decoratieve elementen
Het interieur is voorzien van decoratieve elementen. Dit zie je met 
name terug in de de stiksels op de armleuning en bekleding. Het 
dashboard, de portieren, het stuurwiel en de versnellingshendel 
zijn voorzien van chromen details.

Virtual cockpit 
De standaard Virtual Cockpit toont gegevens van de 
boordcomputer in combinatie met andere informatie, 
zoals navigatie. Je kan kiezen uit vijf verschillende  
lay-outs, geregeld via de knop View op het 
multifunctionele stuurwiel.

LED-sfeerverlichting
Kies via het infotainmentscherm eenvoudig de sfeer- en interieurverlichting 
die bij jou past. De nieuwe LED sfeerverlichting biedt keus uit tien 
lichttinten en verschillende lichtpatronen. Het verlicht onder andere de rand 
van het interieur, de middenconsole en  voetenruimte voorin- en achterin. 

LED-sfeerverlichting met keuze uit maar liefst tien kleuren

Groene sfeerverlichting 
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Dashboardkastje
Het dashboardkastje kan gekoeld worden 
wanneer de airconditioning is ingeschakeld.

Flessenhouder
De flessenhouders in de voorportiervakken zijn 
speciaal ontworpen voor 1,5-literflessen, die in 
de achterportiervakken voor 0,5-literflessen. 

Ruime opbergruimte
Onder de middenarmsteun voorin bevindt zich een ruim
opbergvak. Ideaal voor het opbergen van bijvoorbeeld
je telefoon. Een dubbele bekerhouder met easy open-
functie bevindt zich in de middenconsole.
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Parapluhouder
In beide voorportieren zit een handig opbergvak met 
daarin een originele Škoda paraplu. Het parapluvak 
is zodanig ontworpen dat water naar buiten wordt 
afgevoerd en het interieur droog blijft.

Opbergvakken in de stoel 
In de opbergvakken aan de zijkant van de
rugleuningen kan je kleine dingen opbergen,
zoals een mobiele telefoon.

Dubbele bagageruimtevloer
De dubbele bagageruimtevloer maakt het laden van bagage nog 
eenvoudiger en biedt extra opbergruimte wanneer de vloer op
laadrandhoogte wordt geplaatst.

Ruimer wordt het niet 
Op zoek naar voldoende laadruimte? Dan is de Superb Combi de ideale 
auto.  Deze premium stationwagen heeft een bagageruimte met een 
inhoud van 660 liter, met de achterbank neergeklapt is dat zelfs 1.950 liter. 

Bagagenetten
De bagagenetten zorgen ervoor dat je eenvoudig je spullen kan vervoeren. 
De set bestaat uit 3 delen en voorkomt dat de lading in je kofferbak gaat 
schuiven.

Verstelbaar bagageruimtesysteem
Met het verstelbare aluminium bagageruimtesysteem (exclusief voor
de Combi met dubbele bagageruimtevloer) kan je de bagageruimte zelf
splitsen zodat de bagage netjes op zijn plaats blijft.
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Sportieve details 
Het sportieve interieur past perfect bij het premium design van de 
Superb. De sportstoelen voorin, een sportstuurwiel met Sportline-logo,
en karakteristieke interieurlijsten geven de Superb extra karakter.  

Sportstuurwiel 
De Superb Sportline heeft een multifunctioneel 
driespaaks-sportstuurwiel met zilverkleurige stiksels  
en een origineel Sportline-logo. De Virtual Cockpit,
die gegevens van de boordcomputer kan weergeven
in combinatie met andere informatie, biedt vijf lay-outs
met specifieke graphics die worden bediend via de
“View”-knop op het stuurwiel. 
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Sportstoelen voorin
De sportstoelen voorin bieden maximaal 
comfort. Dit komt door de specifieke 
stoffen Bekleding, waardoor de stof  
beter ademt. Zo geniet jij, samen met  
je passagiers van maximaal comfort. 

SportLine
De standaard uitrusting van de Sportline bevat onder andere glanzend zwarte exterieurelementen zoals 
buitenspiegelkappen, ruitlijsten en grille, sportonderstel, full-LED matrixkoplampen, full-LED achterlichten met  
dynamische richtingaanwijzer.
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Connect
Škoda Connect
Maak kennis met Škoda Connect, de onlinediensten
waarmee je meer uit je dag haalt! Met Škoda
Connect kun je vanuit je huis zien of je auto op slot
zit, waar deze geparkeerd staat en nog veel meer.
Met deze dienstenpakketten krijgt je auto een
groot aantal nieuwe functies op het gebied van
entertainment, gebruiksgemak en je persoonlijke
veiligheid. Škoda Connect maakt het rijden in een
Superb nog comfortabeler en veiliger en is
af- fabriek leverbaar.

Lees meer

25

C
onnect

24

C
onnect

https://www.skoda.nl/service/connectiviteit/connect


Vergrendelen en ontgrendelen
Met deze functie kun je comfortabel je 
auto vergrendelen en ontgrendelen via  
de MyŠkoda-app, ongeacht waar je
je bevindt. Als je bijvoorbeeld vergeten 
bent om je auto te vergrendelen, kan  
dat eenvoudig met je smartphone,  
waar je maar wilt.

Parkeerpositie
Zie de exacte locatie van je auto, waar je 
ook bent. De MyŠkoda-app toont het adres 
en de afstand tot de auto op je telefoon.

Tankstations
Op het navigatiescherm
worden de afstand tot
het tankstation, het
type tankstation en de
actuele brandstofprijzen
weergegeven.

Online 
verkeersinformatie
Actuele informatie geeft je 
een overzicht van elke rit. 
Je kunt ook tijdig reageren 
op nieuwe ontwikkelingen, 
zoals wegwerkzaamheden, 
ongevallen en files.

Weer
Deze functionaliteit vertelt 
je alles over het weer 
op je huidige locatie en 
houdt je up to date langs 
je route. Zo kom je nooit 
voor verrassingen te staan 
zodra je op je bestemming 
aankomt. 

SmartLink
Met SmartLink kun je via het scherm van het
infotainmentsysteem veilig je telefoon gebruiken  
tijdens het rijden.

Ecall
Via de dienst "eCall" wordt automatisch contact 
opgenomen met de alarmcentrale bij een 
verkeersongeval. Het systeem kan ook handmatig 
geactiveerd worden door de rode knop op de dakconsole 
in te drukken.
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Assistentie-
systemen
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De slimmigheden van Škoda maken het 
dagelijks leven nog makkelijker
Extra experts in de auto. Je kunt onderweg van alles 
tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat de auto klaar 
is voor alle situaties die zich kunnen voordoen, zijn 
er extra assistenten met meerdere functies om de
bestuurder zo nodig te ondersteunen. 

Ontdek alle slimme assistenten 

https://www.skoda.nl/features
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Matrixfunctie
De optionele full-LED matrixkoplampen zijn uitgerust met een matrixfunctie. Hiermee 
kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden.

Manoeuvre Assist
Dit systeem gebruikt de sensoren van Park Assist en beschermt tegen obstakels
in de omgeving van de auto (bij snelheden tot 10 km/h). Zodra een obstakel wordt
gedetecteerd, voert het systeem afhankelijk van de afstand tot het obstakel en de
rijsnelheid een noodstop uit.

Front Assist
Om aanrijdingen te voorkomen, houdt Škoda Front Assist continu een oogje in het zeil. 
De slimme rij assistent kan de auto zelfstandig tot stilstand brengen.

Park Assist 
Met de Škoda Parkeer- en manoeuvreer assistent, parkeer je gemakkelijk in krappe 
plekken. De ultrasone sensoren voorkomen botsingen tijdens het inparkeren.
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Side Assist 
Škoda Side Assist gebruikt twee radars om verder te kijken dan de gewone 
dodehoekwaarschuwing.   

Lane Assist 
Met Škoda Lane Assist blijf je altijd tussen de lijnen rijden. Maak je een uitschieter?  
Dan brengt Lane Assist je terug in het spoor met een automatische stuurbeweging. 

Emergency Assist
Emergency Assist (exclusief voor auto’s met DSG) werkt wanneer Predictive Cruise
Control en Lane Assist actief zijn en verkleint het gevaar voor een ongeval wanneer de
bestuurder plotseling onwel wordt. Het systeem brengt de auto tot stilstand en schakelt 
de alarmlichten in. 

Traffic Jam Assist
Om het file rijden gemakkelijker te maken, gebruik je Škoda Traffic Jam Assist. Hiermee 
hoef je niet steeds te stoppen en de motor opnieuw te starten.



Disclaimer afbeeldingen
* Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de 
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/
of zetfouten voorbehouden.

** Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave van de materialen kan variëren. 

*** Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal 
opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met je Škoda dealer.

**** De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Het is echter niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig, of niet actueel is. Je kunt aan deze brochure dan  
ook geen rechten ontlenen.

MyŠkoda App 
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠkoda en krijg op elk moment toegang tot 
belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.


