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Uusi ŠKODA Superb Combi Outdoor  
 

› Škodan lippulaivan jykevä ja maastohenkinen Crossover  

› Kattava Ambition/Elegance Business Outdoor -varustelu  

› Valittavissa niin etuvetoisena kuin nelivetoisenakin 

 

 

Škodan lippulaivan Superbin mallisto laajenee, kun tarjolle tulee 

maastohenkinen farmarimallinen Crossover, Superb Combi Outdoor. Uutuus 

pitää sisällään erottuvaa sekä tyylikästä ulkonäköä, kattavaa Outdoor-

varustelua sekä huippuunsa hiotut ajo-ominaisuudet.  

 

Uuden ŠKODA Superb Combi Outdoor -malliston hinnat on julkaistu ja myynti on alkanut.  

Uutuus vakuuttaa voimakkuutta ilmentävällä ulkonäöllä sekä runsaalla varustelullaan. 

Tarjolla on niin etuvetoisena kuin nelivetoisenakin kaksi dieselmoottorivaihtoehtoa, 2.0 

TDI 140 sekä 2.0 TDI 170. Etuvetoiset mallit ovat varustettu aina 6-vaihteisella DSG-

kaksoiskytkin-automaatilla, nelivetomallistosta löytyy vaihtoehto niin manuaalin kuin 

DSG-automaatin ystäville. 

   

Kuusivaihteisella DSG-kaksoiskytkin-automaatilla varustetun etuvetoisen ŠKODA Superb 

Combi Outdoor -mallin alkaen hinta vääntävällä 2.0 TDI 140 -moottorilla on 

autoveroineen 39 687,94 euroa. Nelivetoisen Haldex-kytkimellä sekä 2.0 TDI 140 -

moottorilla varustetun manuaalivaihteisen Outdoor-mallin alkaen hinta on 41 560,97 €.   

 

Uusi ŠKODA Superb Combi Outdoor huokuu jykevyyttä sekä itsevarmuutta.   

Uutuuden keulassa sekä takana on maastohenkisyyttä ilmentävät tumman harmaat 

puskurit hopeanvärisillä elementeillä. Vahvaa ilmettä tuovat myös niin ikään tumman 

harmaat lokasuojan levikkeet sekä helmalistat yhdistettynä suojaavilla kylkilistoilla. 

Vakiovarusteena kuuluva Huonon tien paketti sisältää mm. korotetun maavaran (159 

mm), joka viestii Outdoorin maastohenkisyydestä. Lisäilmettä tuovat myös mustat 17” 

Twister-kevytmetallivanteet, sekä mustat kattokaiteet.  

 

ŠKODA Superb Combi Outdoor -malleihin on tarjolla niin yksityis- kuin 

yritysautoilijoillekin suunnattu kattavasti varusteltu Ambition Business Outdoor- tai 

Elegance Business Outdoor -varustelu. Jo Ambition Business Outdoor -varustelu pitää 

sisällään mm. kaksoisksenonajovalot AFS-toiminnolla, Amundsen+ -navigointilaitteiston, 

Bluetooth-matkapuhelinvalmiuden, pysäköintiavustimen, KESSY-avaimettoman 

keskuslukituksen ja käynnistyksen sekä lukuisia muita turvallisuus sekä 

mukavuusvarusteita. 
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Uusi ŠKODA Superb Combi Outdoor -malli sisältää kaikki Superb Combin vahvuudet: 

runsaat tilat, erinomainen toiminnallisuus ja mukavuus, turvallisuus, luokkansa paras 

hinta-laatu-suhde sekä ainutlaatuinen tyylikkyys. 
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ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 

1895, jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá 
Boleslavissa, Tšekin tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä seitsemää automallia: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Octavia sekä Yeti ja 
Superb.  

› Valmisti vuonna 2013 n. 920 800 autoa, luvussa on kasvua 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. On ollut 
osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 
komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  

› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, 
Slovakiassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  

› Työllistää yli 26 400 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2013 Suomessa rekisteröitiin 8373 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 8,1 %.  

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla kolme, markkinaosuus 9,2 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen toiseksi myydyin automalli, jota rekisteröitiin 4780 kappaletta, ja sen 

osuus koko Suomen automyynnistä oli 4,6 %.  
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