NYE ŠKODA

SUPERB iV

PLUGG INN I FREMTIDEN
iV er modeller vi i ŠKODA gir våre mest innovative biler: plug-in hybrider og helelektriske
biler. Men iV står ikke for kun innovativ teknologi alene. Det betyr også å utvikle biler som
er mer intelligente, individuelle og intuitive. Biler som er ikoniske og inspirerende. Og
fremfor alt: biler som er tilgjengelig for alle.
Nye ŠKODA SUPERB iV er av den nye generasjonen biler. Den tilbyr kombinasjonen av en
1.4 TSI-motor med en elektrisk drivlinje. ŠKODAs første plug-in hybrid kombinerer
innovativ hybridteknologi med et elegant design, uoverkommelige kjørekomfort og den
kjente romsligheten til en SUPERB.
Finn ut mer om ŠKODA iV og prøvekjør den nye SUPERB iV
hos din nærmeste ŠKODA-forhandler i dag!
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

MILJØVENNLIG
OG ELEGANT
PLUG-IN HYBRID TEKNOLOGI
1.4 TSI bensinmotor og
elektrisk motor tilbyr i
kombinasjon opp til 218 hk.
Batteriet har en kapasitet på
13 kWh og ligger i gulvet foran
bakakselen.
Rekkevidden for elektrisk drift
er opp til 55 km avhengig av
kjøremønster og utvendig
temperatur. For maksimal
kjørekomfort har SUPERB iV en
6-trinns automatisk
DSG girkasse.

LADING
Ladekontakten sitter i grillen og gir en
praktisk lading av batteriet. Ladetiden fra
tomt til fullt batteri er ca. 5 timer og kan
bli redusert til under 4 timer ved bruk
av 3,6 kW lader.

INNOVATIV PÅ
BÅDE INNSIDEN
OG UTSIDEN
Alt ved SUPERB iV er designet for maksimal
kjøreglede. SUPERB sine mest innovative
løsninger er her kombinert med toppmoderne
iV-teknologi og gir ingen kompromisser i
forhold til komfort, teknologi eller sikkerhet.

BAGASJEROM MED OPPBEVARINGSROM FOR LADEKABLER
Superb iV har flatt bagasjeromsgulv og er på romslige 510 liter.
Under gulvet finner du plass til ladekablene.

FUNKSJONER
Den høye graden av regenerering
(gjenvinning av bremseenergi) bidrar til
en lengre rekkevidde. Systemet tillater
effektiv bruk av bilens kinetiske energi
for lading av batterier og aktiveres
med en bryter i midtkonsollen ved
siden av girspaken.

KJØREPROFILER
Den forhåndsinnstilte kjøreprofilen bytter automatisk mellom
bensindrift og elektrisk drift og kommer med integrerte
funksjoner som Battery Hold (opprettholder ladenivå) og
Battery Charge (lader batteriet). Ved bruk av knapper på
midtkonsoller kan du velge E-mode (ren elektrisk kjøring)
eller Sport mode (full bruk av bilens 218 hk). Ved hjelp av
rekuperasjon som kan aktiveres via girspaken, kan du øke
bilens elektriske rekkevidde.

DIGITALT INSTRUMENTPANEL
Gir deg en perfekt oversikt over bilens kjørecomputerfunksjoner i kombinasjon med annen informasjon (navigasjon, etc).
Instrumentpanelet viser også spesifikk iV informasjon, som f.eks. batterinivå. Du kan velge mellom fem visningsalternativ fra
View-knappen på multifunksjonsrattet – Classic, Modern, Extended Basic (tilpasset nattkjøring og kjøring på motorvei) og Sport.

ADAPTIVT UNDERSTELL
Superb er en premium bil når det kommer til maksimal komfort og
sikkerhet. Adaptivt understell (Dynamic Chassis Control DCC) overvåker og responderer kjøresituasjonen. På brøkdelen av et sekund
tilpasser systemet dempere og styring for enhver situasjon. Ved
hjelp av infotainment-menyen kan du selv enkelt velge oppsett og
modus; Comfort, Normal eller Sport, avhengig av dine ønskede
preferanser.

OMGIVELSESKAMERA
Du vil føle deg tryggere bak rattet med fire kameraer som overvåker plassen rundt hele bilen.
Kameraene er plassert i frontgrillen, sidespeilene og på bakluken. Bildet vises i infotainmentskjermen slik at du kan respondere raskt om hinder skulle dukke opp ved f.eks.rygging.

LADET MED OPPFINNSOMHET

ŠKODA CONNECT:
ALLTID ONLINE

Forbli på nett - uansett hvor du er. ŠKODA Connect gir deg
ikke bare tilgang til underholdning og informasjon, men også
mulig hjelp mens du er på farten. ŠKODA Connect inkluderer to
kategorier av tjenester, Infotainment Online og Care Connect,
og sammen gir det deg ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.

PARKERINGSPOSISJON
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte,
kan du få opp bilens plassering direkte
på mobiltelefonen – både adresse,
klokkeslett og dato for parkering vises.

LOCK & UNLOCK
Denne funksjonen lar deg komfortabelt
lukke og låse opp din SUPERB via ŠKODA
Connect App - uansett hvor du måtte
befinne deg.

TRÅDLØS APPLE CARPLAY
Koble enheten din enkelt til bilens infotainmentsystem
og få veibeskrivelse, ringe, sende meldinger eller høre
på musikk uten å berøre telefonen. I tillegg kan du nå
synkronisere enhetene dine trådløst via Bluetooth.
Apple CarPlay leveres med SmartLink + systemet.

SOS-KNAPP
SUPERBs tilkoblingsmuligheter omfatter også en egen nødtelefonlinje.
Nødsystemet aktiveres ved å trykke på en rød knapp i taket over
forsetene. Ved en kollisjon opprettes nødanrop automatisk

LADESTASJONER
Du kan enkelt søke
etter en ladestasjon i
navigasjonssystemet
ditt når det er nødvendig.
Det er mer praktisk å
planlegge ruten, ettersom
du vil kunne få siste
informasjonen om priser,
ladertyper, etc direkte
opp på skjermen din i
sanntid.

ONLINE TRAFIKKINFORMASJON
Med oppdatert informasjon
får du alltid perfekt oversikt
over kjøreturen og kan velge
den beste ruten. Du kan
også raskt raskt tilpasse
ruten etter endringer langs
veien, som veiarbeid,
ulykker og kø.

FJERNSTYRING AV KLIMAANLEGG OG REISEPLANLEGGER
Med fjernstyring av bilens klimaanlegg vil du kunne kjøle ned
bilkupéen på varme sommerdager før avreise. Du kan også
forhåndsinnstille bestemte tidspunkter for når bilen skal kjøles
ned. Reiseplanleggeren lar deg også sjekke batterinivået eller
innstille tidspunkt for lading.

INFOTAINMENT APPER
Infotainment apper gir deg
en bedre kjøreopplevelse
og kan enkelt lastes ned i
butikken via infotainmentsystemet. Du kan f.eks. få
den siste værmeldingen
for stedet der du er eller
er på vei til. Du kan vise
detaljerte prognoser, blant
annet nedbørsprognoser
og advarsler i Weather
appen. Alle våre apper vil
bli regelmessig oppdatert
og flere apper vil bli lagt ut
i fremtiden.

LAVERE UTSLIPP,
MERE KVALITET
SUPERB iV tilfredsstiller de fleste krav til eksteriørdesign,
interiørkomfort, teknologi og tilkoblingsmuligheter. Velg
mellom utstyrsmodellene Ambition, Style, Laurin & Klement
og SportLine.

VALG

LAURIN & KLEMENT SORT INTERIØR
Piano sort høyglans dekorlister
Skinn/kunstskinn setetrekk, ventilerte seter foran

SPORTLINE SORT INTERIØR
Carbon dekorlister
Alcantara®/skinn/kunstskinn setetrekk, sportsseter og sportsratt

Disse bildene viser bare et lite utvalg av det store sortimentet av dekorlister, setetrekk og fargekombinasjoner som tilbys. For nærmere informasjon se www.skoda.no eller kontakt din ŠKODA-forhandler.

SETETREKK

Ambition sort (stoﬀ)

Style sort (Alcantara®/
skinn/kunstskinn)

Style/Laurin & Klement sort
(perforert skinn/kunstskinn),
ventilerte seter foran

Laurin & Klement brun
(perforert skinn/kunstskinn),
ventilerte seter foran

SportLine sort
(Alcantara®/skinn/kunstskinn)

Bildene viser kun deler av sortimentet som tilbys.
For detaljert informasjon se www.skoda.no eller kontakt din ŠKODA-forhandler.

Style/Laurin & Klement beige
(perforert skinn/kunstskinn),
ventilerte seter foran

FARGER

CANDY WHITE

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

BUSINESS GREY METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

STEEL GREY

Tilbys kun for SportLine.

DRAGON SKIN METALLIC

Tilbys kun for SportLine.

VELVET RED METALLIC

EMERALD GREEN METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

ENERGY BLUE

RACE BLUE METALLIC

MAGNETIC BROWN METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

ALUMINIUMSFELGER
19" TRINITY antrasitt aluminiumsfelg

18" ANTARES aluminiumsfelg

* Tilbys kun for SportLine.

19" VEGA antrasitt aluminiumsfelg*

18" PROPUS Aero sort aluminiumsfelg

19" SUPERNOVA sort aluminiumsfelg*

17" STRATOS aluminiumsfelg

18" ZENITH aluminiumsfelg

17" TRITON aluminiumsfelg

1.4 TSI/EL/160 kW PHEV
(110 kW)

TEKNISKE DATA

MOTOR

Turbo bensin rekkemotor, vannkjølt direkte innsprøytning DOHC, tverstillt foran

ØVRIGE SPESIFIKASJONER

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

4/1.395

Karosseri

Maks. effekt ved o/min

115/5.000-6.000, el. 85, Σ160

Type

5-seters, 5-dørs inkl. bakluke

Maks. dreiemoment ved o/min

250/1.550-3.500, el. 330, Σ400

Luftmotstandskoeffisient Cw

0.310

Tilfredsstiller utslippskrav

EU6AM

Vendediameter (m)

11,7

Drivstoff

Blyfri bensin
Chassis

KJØREYTELSER
Topphastighet (km/t)

224

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

7,8

Drivstofforbruk WLTP*
– Blandet kjøring (l/100km)*

Foraksel

McPherson fjærbensforstilling med
triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag

Bakaksel

MultiLink bakaksel med langs- og
tverrgående stag, samt torsjonsstav

Bremser

Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt
forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate

– foran

Innvendig ventilerte skivebremser
med 1-stempels flytende kaliper

1,37*

CO2 -utslipp WLTP (g/km)

31*

NOx (mg/km)

18,0

Ren elektrisk rekkevidde; kombinert WLTP – km

61,7-44,9*

– bak

Skivebremser

Elektrisk forbruk; kombinert WLTP kWh/100 - km

15,3–18,1

Styring

Direkte tannstangsstyring
med elektromekanisk servo

Felger

7.0J x 17"

Dekk

215/55 R17

LADING
AC 2.3 kW

100% SoC 5 h

AC 3.6 kW

100% SoC 3.33 h
Utvendige mål (mm)

LADING
Type

Forhjulstrekk

Clutch

Twinkoaksial flerplateclutch, elektrohydraulisk styrt

Girkasse

6-trinns automat DSG

VEKT

Lengde/bredde/høyde

4.862/1.864/1.477

Akselavstand

2.841

Sporvidde foran
– bak

1.584
1.570

Bakkeklaring (mm)

138

Innvendige mål (mm)

Egenvekt uten fører (kg)

1.677

Nyttelast (kg)

614

Totalvekt (kg)

2.291

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

750

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

1.600

Innvendig bredde
– foran

1.507

– bak

1.519

Effektiv innvendig takhøyde
– foran

1.042

– bak

1.000

Bagasjeromsvolum (max. l)
Uten reservehjul, med baksete

* Verdi avhengig av utstyr/dekk/felg.

slått opp/ned

510/1.800

Drivstofftank (l) + Batteri

50 + 13 kWh (10,4 netto)

NÅ SOM DU HAR LEST OM DEN, HAR DU
KANSKJE LYST TIL Å PRØVE OGSÅ?
RING OSS FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer.

Januar 2020

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Din ŠKODA-forhandler:

