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Luksus handler ikke om glitter og guld. Det handler om at finde og pleje det, der 
virkelig er vigtigt. Med den nye ŠKODA SUPERB får du ægte luksus uden klichéer. 
Bilens sofistikerede design, komfortable teknologier og uendeligt store praktiske 
anvendelighed gør den imponerende på alle de vigtige områder.

Det er Simply Clever. Det er ŠKODA. 

LUKSUS ER AT HAVE DET VIGTIGE

Informationerne i denne brochure er gældende t.o.m produktionsuge 48/2020.
Informationerne er generelle og yderligere information omkring standardudstyr  
kan findes på www.skoda.dk





   UDVENDIGT
DESIGN
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Elegance møder harmoni i ŠKODA SUPERB. Den nye udformning af 
stødfangeren og kølergrillen samt forlygterne giver fronten et dynamisk  
men også karakterfast look. Tågelygterne er blevet opdateret og har ud  
over deres funktionalitet fået en central designmæssig rolle.

EN DRISTIG  
UNDERDRIVELSE

STIL OG FUNKTIONALITET
SUPERB viser stolt sine 

rødder frem med det 
genkendelige ŠKODA logo 

bagpå. Sammensætningen af 
elementerne på bagklappen 

komplementeres af en 
kromliste, der kun fås 

sammen med TOP  
LED-baglygter.
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SOLTAG
Ud over grundfunktionen udgør 
det elektrisk indstillelige soltag 
som bilen kan udstyres med, en 
attraktiv designfeature.

SET FRA SIDEN
Bilens perfekt afbalancerede proportioner giver 
den en elegant fremtoning. De sunset - ekstra 
mørktonede ruder bag som bilen kan fås med, 
forbedrer både bilens udvendige fremtoning og 
passagerkomforten. 





LYS
DESIGN
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LYGTER GIVER MERE 
END LYS

Avanceret teknologi gøres til noget smukt i  
lysdesignet på SUPERB. Bilen er den første ŠKODA 
model som kan fås med Matrix-LED forlygter, som 
skaber bedre belysning af vejen og større sikkerhed.

BAGLYGTER
TOP LED-baglygter som bilen kan udstyres med, monteres med animerede 
blinklys, som ikke bare viser, i hvilken retning føreren vil dreje, men også tilfører 
dynamik til bilen. Baglygterne har desuden en opdateret og moderniseret 
version af det C-formede lysdesign, som er typisk for ŠKODA familien.

FORLYGTER OG TÅGEFORLYGTER
Ved hjælp af et forrudekamera kan Matrix-LED forlygterne som bilen kan udstyres med, registrere 

en forankørende eller modkørende bil. På baggrund af registreringen sker en automatisk gradvis 
justering af fjernlyset. Det sikrer, at du får det bedst mulige udsyn uden at blænde andre  

trafikanter. Tågeforlygternes fremragende funktionalitet kan ligeledes fås med LED-teknologi.





     INDVENDIGT
DESIGN







KVALITET SOM 
REJSEPARTNER
Alle features i kabinen er udviklet til at øge 
rejsekomforten. Nyd følelsen af eksklusivitet med 
bilens attraktive dekorelementer, indtræk, syninger 
i armlænene, kromdetaljer og LED-ambiente-
belysning rundt langs bilens kabine. 
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LED-AMBIENTE-
BELYSNING

Bilen kan fås med LED-
Ambientebelysning, blandt 

de mange flotte farver 
kan du vælge din faste 

foretrukne farve eller skifte 
dagligt alt efter dit humør. 

Det samme gælder for 
baggrundsbelysningen i 

Digitalt cockpit eller  
Maxi DOT-farvedisplay  

som bilen også kan  
udstyres med.

Grøn ambientebelysning 

DEKORATIVE ELEMENTER
Kabinen kendetegnes ved 
kvalitetsmaterialer og præcist 
håndværk, hvilket ses tydeligt 
på syningerne i armlænene 
og indtrækket. Der findes 
mange kromdetaljer på 
instrumentpanelet, dørene, 
rattet og gearknoppen.

LED-ambientebelysningen fås i ti farver.







OPKOBLING
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ŠKODA CONNECT:
TAG ONLINE-
UNIVERSET MED

LÅSNING & OPLÅSNING
Denne funktion giver dig komfortabel 
mulighed for at låse din bil og låse den op 
via ŠKODA Connect-appen, uanset hvor du 
befinder dig. Hvis du eksempelvis har glemt  
at låse din bil, kan du nemt gøre det med din
smartphone, uanset hvor du befinder dig.

PARKERINGSPOSITION
Se præcist, hvor din bil er parkeret,
uanset hvor du er. ŠKODA Connect 
viser adressen, tidspunktet og datoen
for parkeringen på din telefon.

ŠKODA CONNECT
Dette tilbud omfatter to typer af tjenester. Infotainment 
Online leverer informationer om trafikken og andre ting i 
realtid, mens Care Connect har fokus på hjælp og sikkerhed 
og giver mulighed for fjernadgang og -kontrol af bilen.  
De tilbyder også assistance til alle situationer, hvor der  
måtte være behov for det.

At være permanent online betyder ikke blot at have 
adgang til underholdning og informationer, men også 
at kunne få hjælp, hvis det er påkrævet, når man er på 
farten. ŠKODA Connect er din indgang til en verden  
af ubegrænsede kommunikationsmuligheder.
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TANKSTATIONER
Du kan læse om 
afstanden, typen af 
tankstation og de 
aktuelle brændstofpriser  
med ''tankstationer'' 
som kan fås til bilen. 
Disse informationer 
vises i realtime. 
Bilens brændstoftype 
registreres automatisk 
og vises.

ONLINE TRAFIK-
INFORMATIONER
Tag altid den bedste rute med 
''online trafikinformation'' 
som kan fås til bilen: 
Opdaterede informationer 
giver dig et perfekt overblik 
over alle køreture. De giver 
dig også mulighed for at 
reagere på nye situationer 
som fx vejarbejde, ulykker 
og køer.

VEJR
Få den seneste vejrudsigt 
med ''vejr'' som kan fås til 
bilen, se din aktuelle position 
eller destination eller et helt 
andet sted med detaljerede 
vejrmeldinger, herunder 
nedbørsprognoser og 
advarsler.

APPLE CARPLAY
Med Apple CarPlay systemet, giver bilens infotainmentsystem 
mulighed for, at føreren
kan bruge telefonen på en sikker måde under kørsel. Og alle 
de installerede apps, der er certificerede som værende sikre til 
brug i biler, er kompatible og giver dig adgang til interessante 
data om din kørsel som fx kørselsøkonomi, køredynamik eller 
serviceinformationer.

NØDOPKALD
Der foretages automatisk et SOS-opkald i tilfælde af en 
nødsituation på vejen. Systemet kan også aktiveres manuelt  
ved at trykke på den røde knap i tagkonsollen.





SIMPLY
    CLEVER
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UNIVERSALPOSE
Den udtagelige universalpose 

som kan fås til bilen, er 
designet til transport af ski 

eller et snowboard, kan nemt 
skubbes gennem åbningen 
mellem bagagerummet og 

passagerkabinen.

PARAPLYHOLDER
Der er placeret en gennemtænkt 
paraplyholder i førersiden. Den er 
konstrueret til at lede vand væk fra 
kabinen, så interiøret ikke bliver vådt. 
Der kan medfølge en original ŠKODA 
paraply som en del af bilens udstyr.

SVINGBART ANHÆNGERTRÆK
SUPERB byder også på en Simply Clever-løsning til bilejere, der kører med anhænger. 
Anhængertrækket som bilen kan udstyres med, har en folde-væk-knap, som 
styres via håndtaget i bilens bagagerum. Takket være den behøver du ikke at tage 
anhængertrækket af efter brug.

Håndtaget til folde-væk-knappen 
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TAG ALT  
DET VIGTIGE MED

DOBBELTBUND
Dobbeltbunden som bilen kan fås med, skaber nemmere 
bagagehåndtering eller udgør en diskret opbevaringsplads, hvor 
bunden af bagagerummet er placeret i læssekantens højde.

Bagagerumskapaciteten giver traditionelt ŠKODA flagskibet en plads i toppen af 
klassen med hensyn til rummelighed. Combi-versionen rummer 660 l eller 1.950 l  
med bagsæderne klappet frem, mens hatchback-versionen rummer 625/1.760 l.  
Men det hjælper ikke at maksimere pladsen, hvis de praktiske egenskaber ikke  
også maksimeres. Derfor har vi tilføjet Simply Clever-løsninger, der gør 
bagagehåndteringen endnu nemmere.

NETPROGRAM
Netprogrammet som bilen kan fås med, gør bagagerummet endnu mere fleksibelt og 
holder genstande sikkert på plads. Systemet omfatter et horisontalt og to vertikale net. 
Du kan tilføje endnu et net under bagagerumsafdækningen i hatchback-versionen.





KOMFORT
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KESSY
Med den nye version af KESSY, som bilen kan udstyres med (Keyless 
Entry, Start and exit System) kan alle døre bruges til at låse bilen op 
eller låse den.

EL-BAGKLAP OG VIRTUAL PEDAL
Den elektriske bagklap som bilen kan udstyres 
med, kan åbnes og lukkes med et enkelt tryk på 
en knap på fjernbetjeningen, i kabinen eller direkte 
på bagklappen. Du kan også indstille den øverste 
position for bagklappen, så den passer til dine 
behov. Klappen kan udstyres med en virtuel pedal, 
som giver berøringsfri adgang til bagagerummet. 

KOMFORT LIGE  
VED HÅNDEN

Hvad skal du med teknologi, hvis den ikke forenkler din køreoplevelse? 
SUPERB er spækket med gennemtænkte features og avancerede 
assistentsystemer og vil forkæle dig med masser af komfort og 
forstærke din køreglæde, uanset om du vil slappe af på længere rejser 
eller underholdes på turen. 
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DIGITALT COCKPIT
Et perfekt overblik sikres med Digitalt cockpitsom bilen kan fås med, det viser 
informationer fra kørecomputeren sammen med andre informationer som fx 
navigationsanvisninger. Via View-knappen på multifunktionsrattet kan du vælge 
mellem fem visninger – klassisk visning (på billedet), moderne visning, udvidet 
visning, basisvisning (praktisk under kørsel i mørke eller på motorvej)  
og sportsvisning.

FORSTØRRET PHONE BOX
SUPERB har en forstørret phone box, der leverer et forstærket signal til  

dit mobile apparat og samtidig oplader din telefon trådløst under kørslen.  
Dette opbevaringsrum er både let tilgængeligt og passer til apparater  

med større skærmstørrelse.
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MEMORY- OG MASSAGEFUNKTION
Det elektrisk indstillelige førersæde 

med memoryfunktion som bilen kan 
udstyres med, kan gemme tre forskellige 

sædeindstillinger. Massagefunktion  
til førersædet fås også. Massagefunktionen 

fås kun i kombination med ventilerede 
forsæder betrukket med perforeret læder.

KOMFORT PÅ BAGSÆDET
Den bagerste del af Jumbo boxen kan udstyres med 230V stik og to USB-porte, 
som giver dig mulighed for at oplade mobiltelefoner. I biler med 3-zoners klimaanlæg 
forefindes betjeningspanelet til bagsædets zone også her.

CANTON-SOUNDSYSTEM
Med Canton-soundsystemet med 12 højttalere inklusive en 

centralt placeret højttaler på instrumentpanelet og en subwoofer i 
bagagerummet som bilen kan udstyres med, kan du nyde en  

helt ren lyd, uanset om du lytter til musik eller tale.





SIKKERHED
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VIP-SIKKERHED Med SUPERB får du adgang til en masse assistentsystemer, 
der giver enestående komfort og sikkerhed i uforudsete 
situationer.

MATRIX-LYSFUNKTION
Matrix LED-forlygterne som bilen kan udstyres med, har matrix-lysfunktion. Det betyder, at du kan bruge fjernlyset hele tiden uden at blænde andre trafikanter.  
Ved hjælp af et forrudekamera reagerer matrix-lysfunktionen på trafikken og slukker kun nogle af lyssegmenterne. Andre segmenter er tændt og oplyser vejen.  
Matrix-lysfunktionen anvender også oplysninger fra navigationssystemet. Derved tændes fjernlyset kun, når du befinder dig uden for byzoner.



Si
kk

er
he

d
43

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Ved hjælp af et kamera og detaljerede oplysninger fra navigationssystemet kan den forudseende fartpilot som bilen kan udstyres 
med, forudse kørselsforholdene 1-2 km frem. Om nødvendigt ændrer systemet den fastsatte hastighed og skifter gear (i biler med 
DSG-gearkasse). Den forudseende fartpilot øger førerkomforten og sikkerheden under kørsel. Samtidigt sparer du brændstof, hvilket 
reducerer CO2-emissionerne. (Forudsætter køb af vejskiltegenkendelse, navigation og vejbaneassistent)
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PARKERINGSASSISTENT 
Gør det nemmere at  
parkere på trange steder  
med parkeringsassistenten  
som bilen kan fås med.  
Den vælger automatisk en  
passende parkeringsbås i en  
række af biler, der er parkeret 
parallelt eller vinkelret.

MANØVRERINGSASSISTENT
Manøveringsassistenten som  
bilen kan udstyres med, kan  
ved at anvende sensorerne fra  
Park Assist beskytte mod 
forhindringer inden for bilens 
kørselsafstand (ved hastigheder  
på op til 10 km/t). Hvis der 
registreres en forhindring, foretager 
systemet en katastrofeopbremsning 
– ud fra afstanden til forhindringen 
og bilens hastighed.  
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FRONTASSISTENT MED 
FODGÆNGERBESKYTTELSE

Front Assist-systemet, 
som gør brug af en radar i 

kølergrillen, er konstrueret til 
at overvåge afstanden til det 

forankørende køretøj inklusive 
katastrofeopbremsningsfunktion. 

Den nye SUPERB er udstyret 
med Front Assist udvidet med 

fodgængerbeskyttelse, som 
advarer føreren via akustiske/
optiske signaler samt med et 

moderat bremseryk.

SIDE ASSIST 
Side Assist som bilen kan 

udstyres med, anvender 
radarsensorer i den bageste 

stødfanger til overvågning af 
området bag og ved siden af din 

bil, så systemet kan registrere 
andre køretøjer og endda mindre 

synlige objekter som cyklister  
på en afstand op til 70 m.

 På baggrund af afstanden til 
biler i nærheden og disse bilers 

hastighed vurderer systemet,  
om føreren skal advares.



Si
kk

er
he

d
46

KØASSISTENT
Køassistent funktionen som bilen 
kan fås med, er konstrueret til at 
stå for kørslen af biler med DSG-
gearkasse ved køkørsel. Ved at styre 
motoren, bremserne og styretøjet 
får systemet bilen til at sætte i gang, 
bremse og dreje for at kopiere de 
omgivende bilers bevægelser 
(ved hastigheder op til 60 km/t).

ADAPTIV  VEJBANEASSISTENT 
Du kan overlade opgaven med 
at holde bilen i den korrekte 
vognbane til Vejbaneassistenten, 
som bilen kan fås med. 
Vejbaneassistenten kan yderligere 
opgraderes med den adaptive 
vejbaneassistent
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EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist, som bilen kan fås med (kun til biler med DSG-gearkasse), fungerer, når den forudseende fartpilot 
og Vejbaneassistent er aktiveret, mindsker risikoen for en ulykke i tilfælde af, at føreren pludselig får et ildebefindende, 
fx ved at standse bilen og tænde havariblinket.
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HELT SIKKERT 

HOVEDAIRBAGS
Efter aktiveringen danner hovedairbaggen 
en væg, som beskytter føreren og 
forsædepassageren mod hovedskader.

ELEKTRISK BØRNESIKRING
Køreturen bliver mere sikker for dine børn med den elektriske som 
bilen kan udstyres med, som forhindrer børnene i at åbne sideruderne 
i bag og bagdørene. Betjeningsknappen er placeret i førerdøren.

I ekstreme situationer, hvor føreren ikke aktivt kan påvirke 
situationens udvikling, tager bilens passive systemer over  
– fx airbaggene. Du kan få op til ni airbags i din SUPERB. 
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KNÆAIRBAG
Knæairbaggen, som beskytter førerens 
knæ og skinneben, er placeret under 
rattet.

SIDEAIRBAGS FORAN OG BAGI
Disse fire airbags beskytter førerens og de øvrige 
passagerers bækkenparti og brystkasse i tilfælde af  
en sidekollision. (Sideairbags bag er ekstraudstyr)

FRONTAIRBAGS TIL FØRER OG FORSÆDEPASSAGER
Hvor frontairbaggen til føreren er integreret i rattet, er 
frontairbaggen i passagersiden placeret i instrumentpanelet. 
Forsædepassagerens frontairbag kan frakobles, hvis der skal 
monteres et børnesæde på forsædet.





PRÆSTATIONER
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Motorerne byder på fremragende komfort uden at gå på kompromis med 
præstationerne eller miljøet. Bilens imponerende køreegenskaber kan forbedres 
yderligere med det progressive styretøj. Mindre behov for styreinput fra føreren 
giver en meget mere dynamisk køreoplevelse, især når man kører gennem sving.

MIRAKLERNES 
TID

DYNAMISK CHASSIS KONTROL
Nyd din bils høje præstationer med maksimal komfort og sikkerhed. Dynamic Chassis Control som bilen kan fås med (DCC) evaluerer løbende og  
reagerer på forskellige køresituationer (opbremsning, acceleration, sving) og tilpasser dæmpningens og styretøjets karakteristik. Som en del af 
infotainmentmenuen kan du vælge en af de tre indstillinger Comfort, Normal eller Sport alt efter, hvad du ønsker.
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DSG-GEARKASSE
Alt efter motorversion kan bilen fås med  
en automatisk 7-trins DSG-gearkasse (Direct 
Shift Gearbox). Vi anbefaler DSG-gearkasse og 
firehjulstræk som den perfekte kombination.

MOTORER
Vores topversion er en 2,0-liters benzinmotor, som yder imponerende 272 hk og er kombineret med firehjulstræk.  
Den stærkeste dieselmotor giver rendyrket køreglæde med hele 190 hk. Når det gælder miljøet og emissionsnormen, gør dieselmotorerne 
brug af Selective Catalytic Reduction. Dette system sprøjter AdBlue® ind for at reducere mængden af kvælstofoxider (NOx).



SUPERB                 
   SPORTLINE



Normalt er komfort ikke en metafor for sportslighed. Men i den nye  
ŠKODA SUPERB SPORTLINE udgør de en medrivende kombination.  
Uanset om du skærer dig igennem trafikken eller er på indkøb, så klarer 
bilen det hele uden problemer takket være sit knivskarpe look og  
sportslige udstyr både indvendigt og udvendigt. 

Dét er Simply Clever. Dét er ŠKODA.

HVAD DER GØR  
EN SUPERB SUPERB

Bilerne er vist med ekstraudstyr



SPORTSRAT 
Multifunktionssportsrattet i sort med perforeret læder med sølvfarvet syning giver dig mulighed for at betjene radio, 
telefon og, hvis bilen er udstyret med det, DSG fra rattet.
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STIL OG FUNKTIONALITET
Sportssæder foran og bagi med indtræk i 
en kombination af sort Alcantara® og læder/
kunstlæder med sølvfarvede syninger giver 
dig maksimal komfort, selv når du kører 
dynamisk. Det markante og ekstremt 
slidstærke Alcantara®-indtræk er ligeledes 
integreret i dørpanelerne.
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INDIVIDUALISERING
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ACTIVE

ACTIVE-INTERIØR I SORT
Dekorindlæg i Glossy Black
Stofindtræk

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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ACTIVE-INTERIØR I SORT
Dekorindlæg i Glossy Black
Stofindtræk

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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AMBITION

AMBITION-INTERIØR I SORT
Light Brushed dekorindlæg
Stofindtræk

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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AMBITION-INTERIØR I SORT
Light Brushed dekorindlæg
Stofindtræk

AMBITION-INTERIØR I SORT
Dark Brushed dekorindlæg
Indtræk i Alcantara®/læder/kunstlæder som kan tilkøbes

Bilen kan fås med ovenstående interiør og indtræk
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STYLE

STYLE-INTERIØR I BLACK
Argenzo zebrano dekorindlæg
Indtræk i Alcantara®/læder/kunstlæder som kan tilkøbes

Bilen kan fås med ovenstående interiør og indtræk
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STYLE-INTERIØR I BLACK
Argenzo zebrano dekorindlæg 
Indtræk i læder/kunstlæder med ventilerede forsæder som kan tilkøbes

STYLE-INTERIØR I BLACK
Argenzo zebrano dekorindlæg
Indtræk i Alcantara®/læder/kunstlæder som kan tilkøbes

STYLE-INTERIØR I BEIGE
Beige brushed dekorindlæg
Indtræk i læder/kunstlæder med ventilerede forsæder som kan tilkøbes

Bilen kan fås med ovenstående interiør og indtræk
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Ambition/Style Black  
(Alcantara®/læder/kunstlæder)Active, sort (stof) Ambition

SÆDEINDTRÆK
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Ambition/Style Black 
(perforeret læder/kunstlæder)  
ventilerede forsæder

Style Beige 
(perforeret læder/kunstlæder)  
ventilerede forsæder
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Bilen kan fås i ovenstående farver
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Bilen kan fås i ovenstående farver
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FÆLGE

19" TRINITY alufælge, design i antracit**

18" ZENITH aluminiumsfælge**

19" CRATER alufælge, design i antracit**

19" SUPERNOVA aluminiumsfælge i sort*19" VEGA aluminiumsfælge i antracit* 

19" CANOPUS aluminiumsfælge**

 * Kun til SportLine-versionen.
 ** ŠKODA Originalt tilbehør. 
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17" STRATOS aluminiumsfælge** 

17" TRITON aluminiumsfælge**19" ACAMAR aluminiumsfælge i antracit**19" CANOPUS aluminiumsfælge i sort højglans**

19" VEGA Aero aluminiumsfælge i sort**18" ANTARES aluminiumsfælge**





TILBEHØR
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AFLÅSELIG SKI- ELLER SNOWBOARDBOKS
Den aflåselige boks med plads til op til fem par ski 

eller fire snowboards har optimeret udformning med 
lavere bund, hvilket øger stabiliteten under kørsel og 

begrænser vibrationer. 

AFLÅSELIG SKI- ELLER SNOWBOARDHOLDER
Den aflåselige ski- eller snowboardholder af aluminiumsprofil, 
som har bestået ŠKODAs belastningstests og sikkerhedstests, 
har plads til op til fem par ski eller to snowboards.
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TEKSTILMÅTTER, PRESTIGE
Stofmåtterne i høj kvalitet med SUPERB 
logo gør interiøret mere komfortabelt og 
hyggeligt. Alle måtter kan til enhver tid let 
tages ud og rengøres.

SPORTSPEDALKAPPER
Interiøret kan komplementeres med sportspedalkapper i 
rustfrit stål. Takket være gummielementerne på pedalerne, 
som forhindrer dine sko i at glide, vil du føle dig endnu 
mere sikker og tryg bag rattet.

DEKORATIVE DØRPANELLISTER
Dørpanellisterne med indlæg i rustfrit 
stål og SUPERB modelbetegnelse, 
som perfekt følger bilens linjer, er en 
original feature, som byder på både 
æstetik og praktisk funktionalitet.





Ti
lb

eh
ør

78

BAGAGERUMSBAKKE I PLAST
 - Fremstillet i skridsikker plast og  
med mulighed for rumopdeling 
ved køb af tilhørende 
skillerumsplade.

BESKYTTELSESFOLIE TIL LÆSSEKANT
- Transparent beskyttelsesfolie til læssekanten er med til at forhindre ridser, når bilen pakkes. 

NET SYSTEM, SÆT MED 3 STK. I GRÅ
 - Netsystemet er med til at sikre løse genstande i bagagerummet.



HJULPLEJE
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HJULBOLTSKAPPER
Dekorative hjulboltskapper til 
fælge med og uden låsebolte.

Fælge på biler er som sko. Uanset om ”skoene” på din ŠKODA er stilfulde,  
sportslige eller rent funktionelle, tilbyder vi en lang række genstande, som  
gør bilens fælge endnu mere attraktive og totalt unikke!

Låseboltsæt
Sikrer dine fælge,  
mod tyveri



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit som muligt. Din ŠKODA hører til 
blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp  
24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

!KODA Vejhjælp

Læs mere på skoda.dk

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone 

Reparation på stedet

Bugsering i forbindelse  
med driftsstop

Bugsering i forbindelse 
med trafikskader Uheld i udlandet

Hotel

Alternativ transportBjærgning/fritrækning

Gratis lånebil

Hærværk/tyveri  
(kaskoskader)

HVIS DU KOMMER TIL OS    
KOMMER VI OGSÅ TIL DIG

ŠKODA VEJHJÆLP

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit  
som muligt. Din ŠKODA hører til blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt  
gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

 * Gælder ikke Færøerne og Grønland



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Alle priser er inklusive moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift, indeks 2021.

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone  
er der ingen begrænsning. Forsikringen kan kun købes af kunder over 18 år.

Selvrisikoen for: 
kunder mellem 18-24 år, er 12.000 kr. 
kunder mellem 25-29 år, er 7.000 kr.  
kunder +30 år, er 5.000 kr. 

ŠKODA Forsikring er et produkt af Volkswagen Semler Finans A/S i samarbejde  
med Alm Brand A/S som er medlem af Garantifonden for Skadeforsikring.

Læs mere om vores bilforsikring på vwsf.dk 

med trafikskader

(kaskoskader)

IL OS    
IL DIG

Få de bedste dækninger samt fast lav pris på din bilforsikring
via ŠKODA Forsikring uanset bopæl og anciennitet.

ŠKODA 
FORSIKRING

ŠKODA FORSIKRING PRISER:

Kategori   Fører under 25 år Fører over 25 år

<125.000 kr 595 kr. 395 kr.

<225.000 kr 645 kr. 465 kr.

<275.000 kr 695 kr. 495 kr.

<375.000 kr 795 kr. 560 kr.

<475.000 kr 895 kr. 610 kr.

Dine fordele med ŠKODA Forsikring:

Med forsikringen får du bl.a. både  
Ansvars- og Kaskoforsikring. Derudover  
får du en række andre fordele med 
forsikringen, bl.a.:

• Vejhjælp i Danmark og Europa

•  Lånebil så hvis uheldet skulle være ude, 
er du med denne forsikring sikret en 
lånebil, mens din bil bliver repareret. 

•  Udvidet glasforsikring med lav 
selvrisiko

•  Påkørsel af dyr som dækker skader som 
sker i forbindelse med at du påkører et 
dyr, uden at du skal betale selvrisiko for 
reparationen.

•  Udvidet Førerulykkesforsikring eft-
er en eneulykke som bl.a. dækker 
behandlings udgifter, tabt arbejds-
fortjeneste, svie og smerte, varigt  
mén, erhvervsevnetab og ved dødsfald. 
Dækker dig og din ægtefælle/samlever 
som fører i egen og i lånt bil. 

Dine fordele med  
ŠKODA Forsikring:



+ 2 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE150.000 KM

TRYGHEDSAFTALE

Læs mere på skoda.dk

Hvis den normale garanti er livremmen, kan du nu fortsætte 
med seler på. Hos din forhandler kan du nemlig tilkøbe en 
tryghedsaftale med +2 eller +3 års ekstra tryghed oveni den 
2-årige normale fabriksgaranti, når du køber en ny !KODA.

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

FORDELE

Driftssikkerhed og kvalitet via autoriseret  
!KODA-værksted

Service du kan have tillid til udført af  
uddannede !KODA-mekanikere

Ro i sindet selv i udlandet med paneuropæisk  
dækning

Bevis for brugtvognsværdien på bilen



Service- og
reparationsabonnement

3 

SERVICE- OG  

REPARATIONSABONNEMENT

Læs mere på skoda.dk

Med et abonnement, der omfatter både serviceeftersyn og reparation, får du lettere ved at  
overskue dine udgifter til bilen. Du betaler simpelthen et fast beløb én gang om måneden.

 

 

 
 
Motor, gearkasse og di"erentiale

Elektronik, computere, instrumenter, etc.

Bremser, inklusive slid

Turbo, udstødning og katalysator

Kobling

Drivaksler, støddæmpere og ophæng

Viskerblade

Pærer

Batteri og generator

Starter

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

HVAD ER DÆKKET AF ET SERVICE- OG  

REPARATIONSABONNEMENT

Service, inklusiv arbejdsløn, reservedele og olie,  
der skal skiftes i forbindelse med !KODAs  
foreskrevne service- og vedligeholdelsesplaner. 
Udbedringer af fejl, som er forårsaget af  
mekaniske svigt og/eller normalt slid på:

HERUDOVER KAN FØLGENDE  

DÆKNINGER TILKØBES:

Sommer– og vinterdæk, erstatningsbil ved  
service, hente–bringeservice, klima- og ekstra 
varmeanlæg, navigation, dvd/tv-system er alle 
optioner, som kan tilkøbes aftalen.

HVAD ER IKKE DÆKKET

Reparationer, som eksempelvis vil være  
omfattet af en normal dansk kaskoforsikring.



HVIS DU HAR NYDT AT LÆSE OM ŠKODA SUPERB     
– SÅ FORESTIL DIG AT KØRE I DEN

RING TIL OS, OG AFTAL TID TIL EN PRØVEKØRSEL

Din ŠKODA-forhandler 
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Oplysningerne i dette katalog – for så vidt angår konstruktion, tekniske detaljer og udstyr – var gældende på tryktidspunktet. Men det er 
ŠKODAs politik at indføre løbende forbedringer i produktionen, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til dette katalog. For at få de nyeste 
informationer om produktændringer samt det helt korrekte udstyr, som gælder for det danske marked, beder vi dig kontakte din lokale 
ŠKODA-forhandler. De viste biler i brochuren kan være monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. 

Ophavsret: Skandinavisk Motor Co. A/S - ŠKODA har ophavsretten til alt materiale i denne brochure i overensstemmelse med ophavsrets-
lovens regler herom. Materiale i brochuren må ikke kopieres eller gengives, medmindre der er tale om kopiering eller gengivelse til personligt 
brug. Billeder og logoer må ikke bruges i andre brochurer, på sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra 
Skandinavisk Motor Co. A/S. 

www.skoda.dk Tryk: Kailow Graphic A/S, Miljøcertificeret efter ISO 14001

facebook.com/skodadk

skodadanmark

MyŠKODA app

Nyd følelsen af at have fuld kontrol over din 
bil. Download MyŠKODA. Så får du adgang 
til alle de nødvendige features, når som helst 
du har behov for dem, hvad enten det er 
køredata, oplysninger om den resterende 
rækkevidde, eller du skal planlægge en rute, 
eller du har behov for at vide, hvor din bil sidst 
blev parkeret.


