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Informacja handlowa:

GOC-21-154577 
TMBJW7NP3M7037560 

Informację handlową sporządzono: 21.04.2021 
Informacja handlowa ważna do: 22.04.2021

Przygotowana przez:

Dane klienta:

Skoda Bohemia Motors 
szuba_b@bohemiamotors.pl

1.4 TSI 160 kW (218 KM) (3V54XC)
6-biegowa automatyczna DSG
Rok modelowy: 2021
Rok produkcji: 2020
Kolor: Czarny Magic metalizowany (1Z1Z)
Wnętrze: Czarne (LA)
Obręcze kół: Obręcze kół ze stopów lekkich 6,5J x 17"
DRAKON antracyt

Cena cennikowa 169 000 zł
Cena wyposażenia dodatkowego 8 600 zł
Cena lakieru 2 700 zł

Cena przed upustem 180 300 zł
Upust -4.66%

Cena po upuście 171 900 zł brutto

ŠKODA SUPERB COMBI STYLE IV PLUG-IN HYBRID (3V54XC)

Wybrany samochód:

Wyposażenie dodatkowe

Wybrane wyposażenie standardowe

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność
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System nawigacji COLUMBUS z mapą Europy 3D (RNF) 5 600 zł

Pakiet Tech (WQ7) 3 000 zł

W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – aktywny tempomat do 210 km/h 
Funkcja rozpoznawania znaków drogowych (dla wersji L&K)
Kamera cofania (dla wersji L&K Kamera AREA VIEW 360°)
VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
 

Usługa Care Connect + Infotainment Onlin e na 1 rok (YOY) 0 zł

Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
Czujnik deszczu



Wnętrze

Nadwozie

Prezentowane są wybrane elementy wyposażenia standardowego. Domówienie pakietu lub opcji może mieć wpływ na
wyposażenie standardowe – w niektórych przypadkach bezpowrotnie usuwając lub zastępując elementy.
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Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
DAB+ funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy
DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy
Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu (bez funkcji SAFE)
LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT)
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 8”, obsługa głosowa ,WLAN, jedno gniazdo USB typu A i jedno typu C)
Spryskiwacze reflektorów przednich
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Usługa Care Connect
Zestaw siatek w bagażniku

8 głośników
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu
CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
Dwuramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon)
Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem MAXI DOT
Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
Podłokietnik z przodu
Poduszka chroniąca kolana kierowcy
Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z funkcją pamięci i oświetleniem wokół drzwi
Obręcze kół ze stopów lekkich 6,5J x 17" DRAKON antracyt
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Reflektory główne Full LED Top Matrix
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami



Długość 4 862 mm
Szerokość 1 864 mm
Wysokość 1 511 mm
Rozstaw osi 2 836 mm
Rozstaw kół przednich/tylnych 1 586 / 1 574 mm
Średnica zawracania 11,7 m
Pojemność bagażnika min./max. 510 / 1 800 l

Wymiary zewnętrzne

Paliwo Hybryda Plug-In
Liczba cylindrów 4
Pojemność silnika 1 395 cm³
Maksymalna moc 115 kW
Maksymalny moment obrotowy

250,0 Nm / 1 550 - 3 500 1/min
Standard emisji zanieczyszczeń Euro 6

Silnik

Minimalna masa własna z kierowcą 1 752 kg
Maksymalna masa własna z kierowcą 1 926 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 260 kg
Ładowność (z kierowcą) 583 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy
ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%

1 600 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców

750 kg
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą 3 860 kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy 90 kg
Nośność dachu 100 kg

Masy

Maksymalna prędkość 225 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/godz. 7,8 s
Pojemność zbiornika paliwa 50,0 l

Osiągi

Łączna moc układu 160 kW

Plugin

Dane techniczne

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje,
opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2
Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych
wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje
w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. 
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową
procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na
podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami
homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia
wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie
z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 578).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.skoda-auto.pl/swiat-skody/srodowisko.
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Dotyczy usług cyfrowych zapewnianych przez ŠKODA AUTO - ŠKODA Connect.
Dla samochodów marki ŠKODA wyposażonych w ŠKODA Connect dokonujesz jednocześnie zakupu sprzętu niezbędnego do
korzystania z usług ŠKODA Connect.
Bezpłatny okres początkowy zapewniany przez ŠKODA AUTO a.s.:
Care Connect: Usługi proaktywne 10 lat
Care Connect: Zdalny dostęp 1 rok albo 3 lata (w zależności od modelu/wersji)
Care Connect: Zdalny dostęp dla modeli iV 10 lat
Infotainment Online 1 rok
Infotainment Online dla modelu Enyaq iV 3 lata
Połączenie Alarmowe 10 lat

Szczegółowe informacje o usługach SKODA Connect i zapewnianych przez nie korzyściach zostały podane na stronie
https://availability.skoda-auto.com/456/pl-pl#/
Korzystanie z usług ŠKODA Connect (zwanych dalej „Usługami”) wymaga zawarcia osobnej umowy przez Internet z firmą
ŠKODA AUTO, a.s. W celu skorzystania z maksymalnego czasu trwania usługi klient musi w ciągu 90 dni zarejestrować pojazd,
np. za pośrednictwem portalu internetowego (https://www.skoda-connect.com) lub aplikacji mobilnej (https://www.skoda-
auto.com/world/myskoda-app) bądź za pośrednictwem systemu infotainment w pojeździe po dostarczeniu pojazdu.
Dostępność Usług może się różnić w zależności od kraju, modelu pojazdu, roku modelowego i wyposażenia Pojazdu. Opisane
Usługi mogą być dostępne w późniejszym czasie po przekazaniu samochodu. Usługi mogą być obsługiwane tylko przy użyciu
dostępnych technologii komunikacji publicznej. Należy pamiętać, że ze względu na rozwój tych technologii, zwłaszcza sieci
komórkowych, ŠKODA AUTO nie może zagwarantować stałej dostępności we wszystkich krajach na czas trwania Usług.
Ewentualne zmiany technologii mogą spowodować ich trwałą niedostępność.
W przypadku korzystania z Usług niezbędne jest również połączenie do transmisji danych pomiędzy urządzeniem Klienta
(smartfon, tablet, komputer PC itp.) a serwerem danych. To połączenie do transmisji danych nie wchodzi w skład Usług. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.skoda-connect.com/legal lub skontaktuj się z partnerem ŠKODA.
Nie ma potrzeby rejestracji usługi Połączenia Alarmowego/eCall jest ona aktywna od momentu dostawy.
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Numer: GOC-21-154577
ID Konfiguracji: TMBJW7NP3M7037560
Data pobrania danych WLTP: 21.04.2021
Marka: ŠKODA
Model: SUPERB COMBI STYLE IV PLUG-IN HYBRID

Załącznik do Informacji Handlowej dotyczącej samochodu

Nie uwzględnia akcesoriów

Dane:

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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