
SKODA Superb får ny design och teknik
Skodas modelloffensiv fortsätter. Nu fräschas flaggskeppet Superb upp. Ny design, fler smarta lösningar och motorer som
är upp till 19 procent snålare. 
- Superb är spjutspetsen på vår modellflotta och med en omfattande facelift har den nu blivit ännu mer attraktiv, säger
Skodachefen Winfried Vahland.

Här är de första bilderna på SKODA Superbs facelift. Modellen har sin världspremiär på Shanghai Motor Show 19 april och lanseras i
Sverige i början av juni. Toppmodellen har fått en ny exteriör och interiör design, motorprogrammet har uppdaterats liksom säkerheten
där nio airbags och trötthetsvarnare nu blir standard. 

Design 
Skoda Superb får en helt ny front och ett nytt bakparti med tydliga element från Skodas nya designspråk. Rena linjer, tydlig
kvalitetskänsla och med balanserade proportioner. Framdelen har en helt ny design fram till A-stolpen och ger nu en mer distinkt
framtoning. Grillen, loggan, dimljus och strålkastare är helt nya liksom stötfångare och motorhuv. Grillen är bredare och bildar
tillsammans med de nya strålkastarna ett självsäkert och stilrent ansikte. För första gången på Superb erbjuds nu också bi-Xenon-
strålkastare med integrerad LED-ljusautomatik.

Bakpartiet på nya Superb har också det fått en mer uttrycksfull design med bland annat de typiska C-formade bakljusen där tre linjer i
LED-ljus utgör den karaktäristiska formen (Octavia har två linjer LED-ljus i baklyktorna). Från bakljusen in på bakluckan ser vi också de
triangelformade designelementen som numer är typiska för Skodas bakparti.

Exteriört kompletteras färgpalletten med två nya metalliclacker, ”Metal Grey” och ”Moon White”. Interiört får Superb en ny ratt och nio
nya varianter på klädsel.

Motorer
Med ett nytt motorprogram kan nu Superb erbjuda upp till 19 procent mer effektiva motorer jämfört med sina föregångare. Start-
stopp-funktion och ett kinetiskt effektåtervinningssystem blir standard på samtliga dieselmotorer liksom på den bensindrivna
instegsmotorn 1,4 TSI 125 hk. GreenLine-versionen har trimmats ytterligare och förbrukar i sin nya version 0,42 liter/mil med ett CO2-
utsläpp på 109 gram/km. Kombination 4x4 och DSG finns nu för första gången att få till 2,0 TDI 170 hk.

Säkerhet och utrymme
Skoda Superb har fem stjärnor i Euro NCAP. I sin uppdaterade version har antalet airbags som standard utökats från sju till nio.
Standard blir också trötthetsvarnare, ESP, ABS och bromsassistans liksom däcktrycksvarnare och hill-hold för säkra starter i backe.

Ett av Superbs starka signum är det enorma utrymmet, dels för bagage men också för passagerare. Det generösa benutrymmet bak är
oförändrat bäst i klassen men kan nu enklare justeras genom en funktion som gör det enkelt att flytta framsätet elektroniskt från
baksätet. Bagaget i Superb lastar som halvkombi 595 liter och som kombi 633 liter. Med baksätet nedfällt utökas det utrymmet till
1 700 respektive 1 865 liter.

Skoda Superb är naturligtvis utrustad med massa smarta ”simply clever”-lösningar som gör bilresorna enklare och bekvämare.
Parkeringsassistanssystemet är uppdaterat och kan parkera både i fickor och på stormarknader. Standard är parkeringsvarnare. Fyra
nya infotainmentsystem erbjuds till Superb, alla med touchscreen som standard. Toppalternativet ”Columbus” kommer med 6,5”-
touchscreen och 30 GB hårddisk. Standard på Superb i Sverige blir också bluetooth handsfree som gör det enkelt att trådlöst koppla
din telefon till bilens ljudsystem. 

I Superb finns också paraply integrerat i bakdörren, flertalet stuvningsutrymmen, fickor och krokar i kupén och lastutrymmet. Variabelt
lastgolv erbjuder ännu fler enkla lastningsmöjligheter liksom låsbara stuvningsutrymmen och valbara lastnät. 

Nya, uppdaterade Superb lanseras i Sverige i början av juni. Svenska priser är ännu inte klara.

För ytterligare information kontakta Mikael Sandberg pressansvarig Skoda Sverige, 08-120 811 12, 073-26 26 043, mikael.sandberg@skoda.se 

Fabrikerna i Tjeckien och sex andra länder producerade 943 000 och sålde sammanlagt 939 200 bilar under 2012. Företaget tillverkar för närvarande sina bilar i Tjeckien, Ukraina,
Kazakstan, Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Indien och Kina. Totalt har Skoda Auto över 25 500 anställda och finns representerade på över 100 marknader.


