
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

Załącznik nr 2  Skoda SUPERB COMBI 1 szt. (pełne wyposażenie) 

 

ŠKODA SUPERB COMBI Laurin & Klement 

Kolor: Czerń Magic Perłowy 

Wersja wnętrza: Brązowe z beżową podsufitką 

Silnik: 2.0 TSI 200 kW (272 KM) 7- biegowa automatyczna DSG 4x4  
 

Wyposażenie dodatkowe:  
Pakiet COMFORT dla L&K  

Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy  

CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu z rozszerzonym 

systemem bezpieczeństwa  

LANE ASSIST z SIDE ASSIST oraz REAR TRAFFIC ALERT i TRAFFIC JAM ASSIST z EMERGENCY ASSIST   

Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu   

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika  

Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów  

Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe  

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera, 

oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu oraz z tyłu, elektryczna regulacja fotela pasażera z tylnej 

kanapy  

Funkcja masażu dla elektrycznie sterowanego fotela kierowcy  

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)   

Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem  

PARK ASSIST - system wspomagania parkowania  

VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników 

Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command  

Gniazdo 230 V, dodatkowy port USB w podłokietniku JUMBO BOX, 2x USB w tylnej części podłokietnika 

JUMBO BOX  

Dekor BEIGE BRUSHED 3D  

Pakiet komfortowego snu  

Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) dla DSG, z łopatkami 

do zmiany przełożeń  

Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą 

Pojemnik na odpadki  

Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych z tyłu  

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej  

Uchwyt na tablet  

Wielofunkcyjna podłoga bagażnika z organizerem  

Wentylowane fotele przednie dla wersji Laurin & Klement  

Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA AERO 8Jx19" ET44 z oponami 235/40 R19  

Zapasowe koło  pełnowymiarowe (mieszczące się we wnęce koła zapasowego) dla silnika 2.0 TSI/206 kW 

lub dla wielofunkcyjnej podłogi bagażnika, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego  

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km  

Gwarancja Mobilności 
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Wyposażenie standardowe: bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort  
Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)  

Bluetooth Premium (WLAN, rSAP, LTE - gniazdo karty SIM, PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, 

indukcyjna ładowarka smartfona)  

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne  

CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną  

Czujnik deszczu  

Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST  

DAB+ – funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej  

DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy  

Dodatkowe światła ostrzegawcze (obszar drzwi)  

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET  

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  

Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach  

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z 

funkcją pamięci i oświetleniem wokół drzwi  

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu (bez funkcji SAFE)  

Kamera cofania  

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem MAXI DOT  

Latarka w bagażniku  

Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem  

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu (LED)  

Pakiet oświetlenia AMBIENTE  

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby  

Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy  

Podłokietnik z przodu JUMBO BOX  

Poduszka chroniąca kolana kierowcy  

Pokrowiec na narty  

Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER  

Reflektory przednie Full LED Top Matrix  

Relingi dachowe w kolorze srebrnym  

SMART LINK+  

SOUND SYSTEM CANTON (12 głośników, moc 610 W)  

Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej  

Spryskiwacze reflektorów przednich  

System nawigacji COLUMBUS 9,2" z mapą Europy, DVD, 2 wejścia SD, USB, obsługa głosowa, dysk 

twardy, ICC ze SmartLink+  

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  

Tempomat z ogranicznikiem prędkości  

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy  

Wycieraczka tylnej szyby AERO  

Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z DRIVING MODE SELECT  

Zestaw siatek w bagażniku 

 

Wyposażenie standardowe: wnętrze  
 

Chromowane listwy boczne  
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Dekor PIANO BLACK z oświetleniem Ambiente  

Dywaniki Lounge Step  

Stalowe nakładki na pedały  

Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) 

 

Wyposażenie standardowe: nadwozie  
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  

Obręcze kół ze stopów lekkich "PROPUS AERO" 8Jx18" z oponami 235/45 R18  

Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

 

Wyposażenie dodatkowe i usługi 

Pakiet COMFORT dla L&K  
W skład pakietu promocyjnego wchodzą: ADAPTIVE CRUISE CONTROL – aktywny tempomat do 210 

km/h z ogranicznikiem prędkości TRAVEL ASSIST – funkcja rozpoznawania znaków drogowych 

Progresywny układ kierowniczy Podgrzewana przednia szyba  

Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy  
CREW PROTECT ASSIST - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu z rozszerzonym 

systemem bezpieczeństwa  

Gdy na podstawie danych jazdy funkcja stwierdzi, że powstała sytuacja zagrożenia wypadkiem, 

przygotowuje kierowcę i pasażera na niebezpieczeństwo przez: napięcie pasów bezpieczeństwa 

kierowcy i pasażera, w sposób mocno przylegający do ciała przymknięcie okien w drzwiach (jeśli były 

otwarte) z pozostawieniem szpary około 5 cm od krawędzi zamknięcie panoramicznego okna 

dachowego ( jeśli samochód jest w nie wyposażony)                   

LANE ASSIST z SIDE ASSIST oraz REAR TRAFFIC ALERT i TRAFFIC JAM ASSIST z EMERGENCY ASSIST LANE 

ASSIST pomaga w utrzymaniu pojazdu między liniami wyznaczającymi pas ruchu. EMERGENCY ASSIST 

wykryje brak ruchu kierownicy lub innej czynności w określonym przedziale czasowym i zastosuje sygnał 

ostrzegawczy. Jeśli kierowca nie zareaguje samochód najpierw ostrzeże, a później zainicjuje hamowanie i 

włączy światła awaryjne. TRAFFIC JAM ASSIST pozwala na samodzielne utrzymywanie samochodu w 

pasie ruchu, a przyspieszanie i hamowanie będą odbywały się automaycznie względem auta 

przyspieszającego do prędkości 60km/h REAR TRAFFIC ALERT ostrzega podczas wyjazdu z miejsca 

parkowania prostopadłego przed pojazdami nadjeżdżającymi z boku. W razie potrzeby system próbuje 

uniknąć kolizji albo zminimalizować jej skutki przez automatyczne hamowanie. SIDE ASSIST ostrzega 

przed pojazdami jadącymi w tym samym kierunku po sąsiednim pasie i znajdujacymi się w tzw "martwej 

sterfie"."Martwa strefa" jest to obszar niewidoczny dobrze ani w lusterku ani bezpośrednio z pojazdu.  

Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu  
Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika  
Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika - wykorzystywany jest specjalny czujnik, który wykrywa 

ruch pod tylnym zderzakiem. Do otwarcia pokrywy wystarczy "kopnięcie" - ruch nogą tam i z powrotem 

w osi wzdłużnej samochodu.  

 

Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów  
 

Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe  
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Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera, 

oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu oraz z tyłu, elektryczna regulacja fotela pasażera z tylnej 

kanapy  

Eliminuje schowek na kamizelkę odblaskową w fotelu pasażera. Dla wersji Laurin & Klement eliminuje 

funkcję pamięci dla fotela pasażera ze standardu  

 

Funkcja masażu dla elektrycznie sterowanego fotela kierowcy  
Masaż okolicy lędźwiowej pleców.  

 

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)  

Funkcja SAFE uniemożliwia w zaryglowanym samochodzie otwieranie drzwi od wewnątrz oraz obsługę 

podnośników szyb nawet po jej zbiciu. Utrudnia to ewentualną próbę włamania do samochodu.  

 

Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem  
Układ ogrzewania postojowego umożliwia ogrzanie, ale także i przewietrzenie wnętrza samochodu, by 

osiągnąć w nim optymalną temperaturę bez konieczności uruchamiania silnika.  

PARK ASSIST - system wspomagania parkowania  
Asystent parkowania stanowi rozszerzenie systemu czujników parkowania - wspomaga kierowcę 

podczas parkowania równoległego i prostopadłego w odpowiednich miejscach. System przejmuje tylko 

wykonywanie ruchów kierownicą. Kierowca obsługuje pedał hamulca, gazu lub sprzęgła oraz dźwignię 

zmiany biegów.  

VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników  
Cyfrowy zestaw wskaźników umożliwia dopasowanie widoku wyświetlacza do aktualnych potrzeb 

kierowcy. Ten wyświetlacz umożliwia połączenie danych z komputera pokładowego z innymi 

informacjami (nawigacja, media itd.).  

Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command  
SmartLink+ oferuje możliwość wyświetlania i obsługi certyfikowanych aplikacji zainstalowanych na 

smartfonie, podłączonym za pomocą kabla USB, na ekranie urządzenia Infotainment. Zawiera Android 

Auto, Apple CarPlay, MirrorLink.  

Gniazdo 230 V, dodatkowy port USB w podłokietniku JUMBO BOX, 2x USB w tylnej części podłokietnika 

JUMBO BOX  

 

Dekor BEIGE BRUSHED 3D  
 

Pakiet komfortowego snu  
 

Rozkładane oparcia zagłówków w drugim rzędzie siedzeń i koc.  

Trójramienna skórzana PODGRZEWANA wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) dla DSG, z 

łopatkami do zmiany przełożeń  
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Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą  

Pojemnik na odpadki  

Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych z tyłu 

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej 

Uchwyt na tablet  

Wielofunkcyjna podłoga bagażnika z organizerem  

Wentylowane fotele przednie dla wersji Laurin & Klement  

Obręcze kół ze stopów lekkich VEGA AERO 8Jx19" ET44 z oponami 235/40 R19 

Zapasowe koło  pełnowymiarowe (mieszczące się we wnęce koła zapasowego) dla silnika 2.0 TSI/206 

kW dla wielofunkcyjnej podłogi bagażnika, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego.  

 Koła zimowe  na obręczach kół ze stopów lekkich  wg zaleceń producenta  4szt (klasa Michelin)   

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km  

Gwarancja Mobilności  

Akcesoria 

Listwa ochronna tylnego zderzaka - srebrna  

Listwy progowe ozdobne z podświetleniem  

Komplet śrub zabezpieczających koła 

Dywaniki 1kpl 

 


