SKODA SUPERB HATCHBACK IV
Sportline
Model

Gear

Ydelse

Forbrug

Elektrisk
rækkevidde

CO2

Halvårlig
CO2-ejerafgift

1,4 TSI Plug-in Hybrid

6 trins DSG

218 hk

83,3 km/l

58 km

28 g/km

340 kr.

Pris
464.595 kr.

*Installation af ladeboks fra Clever til 7.500 kr. Prisen gælder kun ved køb af fabriksny plug-in hybridbil hos autoriserede ŠKODA-forhandlere i Danmark.
Clever Unlimited: 369 kr./md. Mindstepris i bindingsper. (6 mdr.): 9.714 kr.
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.): 1.470 kr.
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Installation af
ladeboks: ekstraomk. kan forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Frem til 1.4.22 tilbagebetales hvert kvartal et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se
clever.dk/tilbagebetaling. Herefter ændres tilbagebetalingssatsen, så der hver md. tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen, beregnet som et gennemsnit af elprisen kl. 23-06 den
pågældende md. baseret på gennemsnittet af spotprisen i Danmark, ekskl. abonnementsudgifter til el- og netselskab, se clever.dk/tilbagebetaling.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP. Læs mere her
Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Listen er genereret den 18-01-2022.
Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og leveringsomkostninger, men ekskl. metallak, speciallak og unilak.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
Priserne er beregnet på 150% afgift med 50% indfasning

skoda.dk

SKODA SUPERB HATCHBACK IV
Ekstraudstyr
Sportline
"Crew protect assist" udviddet passagerbeskyttelse (Kræver Sideairbags bag)

2.195 kr.

230V stik + 2 USB bag

2.795 kr.

Adaptiv fartpilot
Op til 210 km/t

5.595 kr.

Area view (Kræver side assist)

10.295 kr.

Assistent pakke (Kræver Dynamisk fartpilot samt opvarmet multifunktionsrat)
Indeholder Side assist, Vejbaneassistent og Emergency assist

15.095 kr.

Bagrude visker/vasker

1.095 kr.

Bakkamera (Kræver bagrude visker/vasker)

4.895 kr.

Columbus navigation

11.395 kr.

El-bagklap med Virtual pedal (Kræver KESSY på Ambition)
Nøglefri åbning af bagklappen, aktivering med foden.

2.195 kr.

El-soltag

13.695 kr.

KESSY - nøglefri betjening inkl. alarmsystem

3.795 kr.

Knap for fremfældning af bagsæde

1.195 kr.

Motor/kabinevarmer med fjernbetjening

13.695 kr.

Netprogram i bagagerum

695 kr.

Parkeringsassistent

4.395 kr.

Parkeringsassistent inkl. trailer assist (Kræver Area view, svingbart træk og side assist)

7.495 kr.

For komplet udstyrsoversigt kontakt venligst din lokale ŠKODA-forhandler.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indﬂydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Listen er genereret den 18-01-2022.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
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SKODA SUPERB HATCHBACK IV
Ekstraudstyr
Sportline
Side assist

6.695 kr.

Sideairbags bag

3.995 kr.

Solgardiner integreret i bagdøre og bagruden

3.495 kr.

Sovepakke (Kræver tilslutningspakke, sunset - ekstra mørktonede ruder bag og læder indtræk)
Indeholder nakkestøtter med ekstra støtte og 1 tæppe

1.395 kr.

Svingbart anhængertræk, mekanisk

10.195 kr.

Tilslutningspakke (Kræver Sunset - ekstra mørktonede ruder bag)
Indeholder 230V stik, 2 x USB C bag og tablet holder

2.995 kr.

Varme i bagsæde

3.095 kr.

Varme i forruden

3.495 kr.

Vejbaneassistent og Side assist

13.695 kr.

Vejskiltegenkendelse (Kræver Navigation samt vejbaneassistent)
For komplet udstyrsoversigt kontakt venligst din lokale ŠKODA-forhandler.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indﬂydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
Listen er genereret den 18-01-2022.
Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.
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995 kr.

SKODA SUPERB HATCHBACK IV
Farver
Sportline
Black magic

2.795 kr.

Brilliant silver

2.795 kr.

Dragon skin yellow

7.895 kr.

Graphite Grey

2.795 kr.

Moon white

2.795 kr.

Quartz grey

2.795 kr.

Race blue

2.795 kr.

Steel Grey

0 kr.

Velvet red

7.895 kr.

Listen er genereret den 18-01-2022.
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