
SUPERB iV
ŠKODA



iV er det logo, vi hos ŠKODA giver vores mest innovative biler: hybrider og helt elektriske 
biler. Men iV står ikke kun for innovative biler. Det står også for udvikling af biler, der er 
mere intelligente, individuelle og intuitive. Biler, der er både ikoniske og inspirerende.  
Og frem for alt: Biler, der er for alle. Det er det, vores hybrider og helt elektriske biler 
stræber efter. Og derfor giver vi dem logoet iV. 

ŠKODA SUPERB iV er en af disse geniale biler. Den kombinerer en 1.4 TSI-motor med en 
elmotor. ŠKODAs første plug-in hybrid forener samtidig den innovative hybridteknologi 
med SUPERBs ikoniske design, umiskendelige komfort og rummelighed. Alt dette er 
tilgængeligt for alle – også for familier. Derfor bærer denne SUPERB navnet SUPERB iV. 

Find ud af mere om ŠKODA iV, og oplev SUPERB iV live – og unplugged. 

Dét er Simply Clever. Dét er ŠKODA.

IKONISK OG INSPIRERENDE

Informationerne i denne brochure er gældende t.o.m produktionsuge 48/2020. 
Informationerne i denne brochure er generelle og mere information omkring standardudstyr findes på www.skoda.dk
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* Ved opladning i offentlig ladestation anbefales det at bruge ladekabel (Mode 3).

AVANCERET 
TEKNOLOGI

PLUG-IN HYBRID-TEKNOLOGI 
1.4 TSI-motoren yder 156 hk, 

elmotoren yder 115 hk, og den 
samlede systemeffekt er 218 

hk. Batteriet med en kapacitet 
på 13 kWh er placeret under 

gulvet foran bakakslen og giver en 
rækkevidde på op til 55 km på ren el 
(baseret på WLTP-målinger), hvilket 

gør denne model ideel til kørsel  
i byen. En automatisk 6-trins  

DSG-gearkasse giver dig  
maksimal kørekomfort.

OPLADNING 
Stikket bag kølergrillen giver mulighed for praktisk opladning af elmotoren.  

Ladetiden er under fire timer med en wallbox, som du kan få installeret i hjemmet, 
eller ved en ladestation*, der understøtter lynopladning.





INNOVATIV 
INDEFRA OG UD

DIGITALT COCKPIT
Et perfekt overblik sikres med Digitalt cockpit, som kan vise informationer fra 
kørecomputeren sammen med andre informationer (navigation etc.) og specifik  
iV-information, fx batteriets tilstand. Du kan vælge mellem fem forskellige visninger,  
som styres via View-knappen på multifunktionsrattet.

Alt ved SUPERB iV er udviklet til at øge din køreglæde. Tag SUPERBs 
avancerede løsninger, kombiner dem med topmoderne iV-teknologi  
– resultatet er en bil, der ikke går på kompromis med komfort, 
teknologi eller sikkerhed.

INDSTILLINGER  
Standardhybridindstillingen skifter automatisk mellem kørsel på 
benzin og strøm og er udstyret med integrerede funktioner såsom 
Battery Hold (opretholder batteriets ladetilstand) og Battery 
Charge (oplader batteriet via TSI-motoren), som kan styres via 
infotainmentsystemet. Ved hjælp af knapperne på midterkonsollen 
kan du vælge "E-mode", der leverer kørsel på el alene, og "Sport-
mode", der giver kørsel med fuld systemydelse på 218 hk. 



RUM TIL OPLADNINGSKABEL 
Du behøver ikke tænke på, hvor du skal opbevare opladningskablet. 
Rummet til opladningskablet i bilens bagagerum har masser af plads
til ladekablerne.

FUNKTIONER
Bilen er også udstyret med optimeret 
genindvinding af energi under motorbremsning. 
Det giver effektiv brug af bilens kinetiske energi 
til genopladning af batteriet. Takket være denne 
funktion, kan elmotoren levere ekstra
rækkevidde. Funktionen aktiveres med 
B-symbolet, der er placeret mellem den 
automatiske gearkasses indstillinger.

*Det anbefales, at nødkablet (Mode 2) kun anvendes i nødstilfælde.



INTELLIGENT OPKOBLING





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.

TRÅDLØS APPLE CARPLAY 
Slut din enhed til bilens infotainmentsystem, og få 
anvisninger, foretag opkald, send beskeder, eller lyt til  
musik uden at røre telefonen. Og nu kan du synkronisere  
dine enheder trådløst via Bluetooth. Apple CarPlay leveres 
med SmartLink+-systemet.

Vær opkoblet, uanset hvor du kører. 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 omfatter to kategorier af tjenester – Infotainment Online og 
Care Connect – og dermed er det din indgangsdør til et univers med 
ubegrænsede kommunikationsmuligheder.



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.

LADESTATIONER 
Du kan let søge efter 
en ladestation i dit 
navigationssystem, når 
der er behov for det. 
Det er mere praktisk at 
planlægge din rute, da 
du vil kunne få de nyeste 
informationer om priser, 
opladertyper og parametre 
vedrørende elektricitet.

ONLINETRAFIK- 
INFORMATION
Tag altid den bedste 
rute: 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.

FJERNBETJENT AIRCONDITION OG AFREJSEPLANLÆGNING 
Med fjernbetjent aircondition vil du kunne nedkøle kabinen på varme 
sommerdage, så dine ture bliver komfortable helt fra starten. Du kan 
også planlægge, at aircondition skal starte på et specifikt tidspunkt. 
Afrejseplanlægningen giver dig også mulighed for at kontrollere 
batteriniveauet eller indstille tidspunktet for opladning.

INFOTAINMENTAPPS
Infotainmentapps forbedrer 
oplevelsen af bilens 
opkoblingsmuligheder.  
Disse apps vil kunne 
downloades i shoppen 
via infotainment. Du kan 
eksempelvis få en detaljeret 
vejrudsigt for din aktuelle 
position eller et hvilket 
som helst andet sted via 
vejrappen. Infotainmentapps 
vil blive opdateret 
regelmæssigt, og der  
vil løbende blive tilføjet  
flere apps.



ELEKTRIFICERENDE 
SKØNHED







INDIVIDUALISERING
SUPERB iV kan tilfredsstille de mest forskelligartede behov til 
udvendigt design, kabinekomfort, teknologi og opkoblingsmuligheder, 
og den fås i flere forskellige udstyrsniveauer.



iV/iV Plus
(perforeret læder/kunstlæder)
ventilerede forsæderiV, sort (stof)

iV/iV Plus
(Alcantara/læder/kunstlæder)

SÆDEINDTRÆK



iV Plus beige
(perforeret læder/kunstlæder)
ventilerede forsæder

iV SportLine sort 
(Alcantara®/læder/kunstlæder)
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FARVER

Kun til SportLine-versionen. Kun til SportLine-versionen.

Bilen kan fås i disse 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. 



17" STRATOS aluminiumsfælge** 
(Standard iV & iV PLUS)

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

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



TILBEHØR

TABLET HOLDER TIL NAKKESTØTTE OG ARMLÆNTASKEHOLDER

DØRTRINSLISTER MED LED BELYSNING

JAKKEBØJLE

LADEKABEL TIL OFFENTLIGE LADESTATIONER
Med et ladekabel (Model 3) kan du oplade din SUPERB  iV 
i offentlige ladestationer.





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.



UBEGRÆNSET 

OPLADNING

Læs mere på skoda.dk

Når valget falder på en ny plug-in hybrid fra 
!KODA, skal du ikke bekymre dig om opladning, 

for det har vi nemlig allerede tænkt på. Med et
Clever-abonnement kan du få ubegrænset 

opladning til bilen til en fast månedlig pris. Ved køb 
af en ny plugin-hybrid fra !KODA kan du tilkøbe et 

Clever Unlimited-abonnement med installation af 
Clevers ladeboks. En"installation koster 7.500 kr., når 

du samtidig opretter et Clever Unlimited-abonnement. 
Så"kan du vågne til et fuldt batteri hver dag og 

ubegrænset opladning.

INSTALLATION AF LADEBOKS

Hvis du har egen parkeringsplads eller indkørsel, hvor 
Clever kan forbinde ladeboksen til din eltavle, er det som 

udgangspunkt muligt for dig at få Clever Unlimited.

Bor du i etageejendom eller rækkehus uden egen 
parkeringsplads, og hvor Clever ikke kan installere en 

ladeboks med direkte forbindelse til din eltavle, kan du som 
udgangspunkt ikke få installeret Clever-ladeboksen hjemme. 

Her kan du i stedet vælge Clever Unlimited Network og lade 
ubegrænset på hele Clevers ladenetværk.

Vil du vide 
mere?

PLUG-IN
HYBRID



ABONNEMENT

Læs mere på skoda.dk

 

Installation af ladeboks fra Clever til blot 7.500 kr.  gælder kun 
ved køb af fabriksny !KODA plug-in hybrid hos autoriserede 
!KODA-forhandlere i Danmark. Abonnement udbydes af 
Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 
14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. 
Læs mere: clever.dk/vilkaar

CLEVER UNLIMITED:

369 kr./md. mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 
9.714"kr. Inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). 
Installation af ladeboks: 7.500 kr. dog kan ekstraomk. 
forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde 
mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den 
mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen 
efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.

CLEVER UNLIMITED NETWORK: 

245 kr./md. mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 
1.470 kr.

G-IN
RID



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.


