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Test

je Superb po duši še vedno limuzina, je lepo 
razvidno iz stopnice in okvirja, ki nastaneta 
po podiranju po tretjinah zložljivih naslonjal 
zadnje sedežne klopi (podiranje je mogoče 
le iz kabine). Če ste slučajno spregledali naj-
očitnejšo limuzinsko značilnost: ni tretjega 
brisalnika. V prtljažniku hvalimo še dobro 
osvetljenost, kljukice za obešanje in pritrje-
vanje, set predelnih mrež in luknjo za prevoz 
smuči in podobnih stvari. Mimogrede, veste, 
da kmalu prihaja še Superb Combi? To bo 
prtljažnik za vikati! Vprašanje, zakaj je bil 

TwinDoor sploh potreben (konec koncev bi 
bila lahko cena Superba s klasičnim kombi-
limuzinskim prtljažnikom še nižja), je stvar 
debate, a dejstvo je, da bi šel Superb brez 
takšnih dvojnih vrat v zgodovino povsem 
pozabljen. Pa ne po lastni krivdi.

Pri novem Superbu bi težko pisali o 
krizi identitete. Ne gre več za napihnjeno 
Octavio, mnogi so v prejšnji generaciji (tudi 
vizualno) videli tudi precej Passata, recimo. 
Superb je zdaj oblikovno svojevrsten dosežek 
Mlade Boleslave, prednji del je dovolj agresi-

ven, da z gnečo na prehitevalnem pasu ne bi 
smeli imeti večjih težav, a hkrati z značilno 
Škodino masko ostaja tipična Škoda. Na 
boku je lepo vidna linija, ki povezuje prednje 
in zadnje luči. Zadek? Nedokončana zgodba, 
nekako premlačen, če imamo v mislih podo-
bo prednjega dela, a še vedno prepoznaven. 
Še posebej ponoči, ko svetijo luči v obliki 
črke C – takrat Superba (če ga ne zamenjate 
za podobno grajeno Octavio) prepoznate 
z več kot stometrske razdalje. Odbijača sta 
videti zlita s karoserijo, ogromno je kroma, 

 Čeprav je novi Škodin Superb na videz 
povsem običajna limuzina, v resnici ni tako. 
Ta Superb in vsi njegovi serijski bratje imajo 
namreč pet vrat. Vrata prtljažnika se sicer 
odprejo na klasičen limuzinski način, možno 
pa jih je odpreti tudi na kombilimuzinskega, 
torej z zadnjo šipo vred. Sistemu, ki je za zdaj 
– in verjetno bo tako tudi ostalo – namenjen 
le Superbu, pri Škodi pravijo TwinDoor (po 
slovensko bi mu lahko rekli dvojna vrata). 
Dvojna vrata odpravljajo prvo težavo, ki jo 
imajo lastniki prve generacije sodobnega 

Superba, to je ozka odprtina prtljažnika. 
Tudi v novega Superba boste ob limuzinsko 
odprtem prtljažniku zelo težko spravili 
otroški voziček (nemogoče sicer včasih je 
mogoče), a pritisk na desni spodnji gumb 
(dokler se ne navadiš njegove lege, lepo 
brišeš prah med robom vrat in zadnjim 
odbijačem), po katerem je treba počakati 
nekaj sekund, da tehnika opravi potrebno 
(zamudno – da je prenos končan, vemo, ko 
tretja zavorna luč preneha utripati, 'hardver' 
pa preneha 'mleti'), reši vse težave, saj se 

(po dodatnem pritisku srednjega gumba) 
odprejo ogromna vrata prtljažnika. Takrat se 
lepo obdelani in s kljukicami ter predalniki 
založeni prtljažnik vizualno sicer skrči, a v 
osnovnem položaju še vedno 'popije' lepih 
565 litrov prtljage, kar je recimo toliko, kot 
je kapaciteta Passatovega 'skladišča', le da je 
češka kombilimuzina v prednosti, kadar je 
treba natovarjati in raztovarjati njegovo vse-
bino, saj je luknja neprimerno večja – za pri-
mer bomo spet uporabili otroški voziček, ki 
ga lahko v Superba dobesedno vržete. Da pa 
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Škoda za prestiž
Kakšna je razlika med sedanjo in prejšnjo 
generacijo Superba? Če vprašamo prodajalca, 
bo za starejši izdelek trdil, da je limuzina, 
za novega pa, da je kombilimuzina.

I Škoda Superb 1.8 TSI (118 kW) Ambition
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ki skrbi za eleganco, napis Superb v obeh 
prednjih smernikih pa daje vtis, da so se 
oblikovalci posvečali tudi poudarkom.

Težko je najti besede, ki bi opisale misli 
ob prvem pogledu na zadnjo Superbovo 
klop. Tistih 19 milimetrov prirastka h 
kolenskemu prostoru, ki ga v primerjavi s 
prejšnjo generacijo navajajo uradni listi, je 
nevidnih, izgubijo se v poplavi prostora. 
Dodatna slaba dva centimetra bi prišla do 
izraza v kakšni Fabii, tule pa ... huh, opazite 
kapljice v morju? Če bi radi konkurirali 
Superbovemu (prostorskemu) razkošju na 
zadnji klopi, pripeljite na dvorišče MB-jev 
razred S. Lang, da se razumemo. Zadnja 
potnika imata med prednjima sedežema 
komolčno oporo, ki je hkrati predalnik in 
držalo za pijačo. Pred njima je še en manjši 
predal (med prednjima sedežema) in info 
zaslonček z uro in s podatkom o zunanji 

temperaturi. Za zračenje skrbita dovoda pod 
prednjima sedežema in reži v B-stebričkih. 
Reži se lahko zapreta, tako kot vse druge 
na armaturni plošči. Ta deluje prečiščeno, 
nič pretresljivo, ergonomija je vrhunska, saj 
so vsi gumbi osvetljeni in na pravih mestih. 
Tudi volan je odličen, malce debelejše sorte 
z dobro nastavljenim servom, kar dobro pri-
staja natančnemu šeststopenjskemu menjal-
niku in preostali dobri mehaniki. Stopalka 
sklopke je (znova!) predolga, prednja sedeža 
bi človek kar posvojil (dober oprijem, udob-
je in nastavitev tudi ledvenega dela), videz 
notranjosti z izmenjevanjem trde plastike s 
prevladujočo gumo in manjšinskim usnjem 
(brez sedežev) ter z gumbi za upravljanje 
šip in ogledalc zelo spomni na Passata. V 
notranjosti se pozna, da je Superb novejši, 
saj je prestižnejši od bratranca, kar mu 
omogočajo tudi deli, ki spomnijo na Passata 
CC: upravljalni gumbi dvopodročne klimat-
ske naprave (v osnovni opremi Comfort 
je enopodročna Climatic, v Ambitionu pa 
dvopodročni Climatronic) in avtoradio 
Bolero (od tretje opreme serijski, sicer za 
doplačilo) z velikim zaslonom, občutljivim 
za dotik, če naštejemo le dva zelo opazna 
skupna elementa. No, v Škodi je osvetlitev 
klasična zelena. Odlagalnih mest je dovolj 

Test
I Škoda Superb 1.8 TSI (118 kW) Ambition

 “Superb je avtomobil 
za pravično ceno.” 

Vinko Kernc

 Ob tem Superbu se zdi prejšnja gene-
racija istega modela 'nedokončana'. Kot bi 
bila zasnovana izrazito špartansko. Materiali 
in zasnova v slogu čim nižjega stroška. No, 
tokrat je drugače: Superb je ugleden avto-
mobil, od znotraj navzven. Trik s pokrovom 
prtljažnika je duhovit, a morda ne nujno 
potreben. Lahko bi bila preprosto le peta 
vrata. Ampak naj bo tako. 

Matevž Korošec

 Pa smo spet na začetku. Razlog, zakaj 
si ne boste kupili Superba, je en sam – ker 
nima pravega ugleda. Ampak verjemite, v 
njem je veliko več limuzinskega kot v mar-
sikateri drugi, z videzom in imenom bolj 
uveljavljeni limuzini. Da o prostoru na zadnji 
klopi in uporabnosti prtljažnika ne izgubljam 
besed. Si predstavljate, da bi imel še vzdol-
žno pomično zadnjo klop? 

Vi k K

Iz oči v oči



(ne preveč!), vključno s predalnikom pod 
komolčno oporo, prostoroma za pločevinki 
ob ročici ročne zavore (halo, Češka, kako je 
z električno?), prostorčkom levo od volan-
skega obroča, predalom pod sovoznikovim 
sedežem (kateri carinik ga najde?), predalč-
kom pred prestavno ročico in hlajenim ter 
osvetljenim predalom pred sovoznikom (ob 
njegovi desni nogi je na sredinski konzoli še 
priročna mrežica za odlaganje), veliko stvari 
pa je možno odložiti še v žepka na hrbtnih 
straneh prednjih sedežev in v vrata, za 
očala pa je prostorček na stropu. Merilniki 
bi bili lahko preglednejši (ob dvajseticah 
je treba biti pozoren na tistih vmesnih 50 
km/h, 90 km/h ...), potovalni računalnik je 
informativen, dvosmeren, kaže pa lahko tudi 
trenutno hitrost. Od druge opreme naprej je 
tempomat, pri katerem bi pohvalili njegovo 
vgradnjo v levo obvolansko ročico (to sicer 
ni novost v Škodini prodajni paleti), serijski. 
Pri varnosti bi težko zahtevali več kot 5 
zvezdic Euro NCAP-a, štiri varnostne blazi-

ne, dve zavesi, kolensko blazino 
in (izklopljiv) ESP, ki je serijski. 
Pred praskami ščiti Škodin sis-
tem parkirnih tipal (zadnja tipala 
so od opreme Ambition naprej 

serijska – zaradi nepreglednega zadka pripo-
ročamo nakup), ki prek zaslona z različnimi 
barvami nazorno pokaže, kako blizu so 
ovire. Notranjost je tudi dovolj dobro osve-
tljena, v njej pa je bila edina stvar, ki smo jo 
pogrešali, večopravilni volanski obroč.

Do sedaj sama presenečenja, prvič pa smo 
bili razočarani, ko smo se zapeljali po slabi 
cesti, na kateri se je pokazalo, da podvozje 
vendarle ni tako udobno, kot bi človek priča-
koval. Koliko je za to kriva dodatna oprema 
(športno podvozje), bomo izvedeli ob nasle-
dnjem testu Superba, ki bo, upamo brez tega 
dodatka, ki tej veliki kombilimuzini ne pristaja 
preveč. Superb je pač namenjen uživanju na 
zadnji klopi in ne navduševanju nad športnim 
stresanjem, ki se seznani z vsako luknjo v 
asfaltu, potniki pa (neuspešno) iščejo gumb za 
udobni način. Po legi Superb ne zaostaja za 
Passatom, kar pomeni zanesljivo potovanje, 
tudi če hitite. Superbova masa in velikost ne 
bosta igrali opaznejše vloge. ESP se vmešava 

skoraj neopazno, njegovo popravljanje boste 
bolj ali manj opazili le po prižiganju lučke 
med merilniki. Superb se prodaja s kopico 
motorjev (trije bencinski in trije dizelski), v 
testnem pa je bil sredinski bencinar, 1,8-litrski 
TSI, ki navdušuje s svojim mirnim tekom, z 
veseljem do dela (že pri 1.500/min doseže 
250 Nm največjega navora), na priganjanje pa 
se odzove s skoraj dirkaškim zvokom in večjo 
porabo (15 litrov na 100 km ni nobena znan-
stvena fantastika). Ker motor lepo vleče že od 
tisočaka in pol, ponuja TSI veliko manevrske-
ga prostora za lenarjenje z menjalnikom. Na 
testu so se porabe gibale okoli desetih litrov 
na sto kilometrov. Pri nedeljskem odkrivanju 
podeželja je Superb zadovoljen tudi s sedmimi 
litri, na avtocesti pa se podatek potovalnega 
računalnika pri hitrosti 130 kilometrov večino-
ma drži osmice.

Takšen Superbov paket (motor, oprema) 
je posrečen, edino vprašanje, ki velja tudi za 
vse druge največje češke kombilimuzine, je 
povezano z eksistenco. Zakaj sploh obstaja? 
V tem velikostnem razredu zelo veliko šteje 
imidž. Roko na srce, Superb ga nima, zato 
ga bodo kupovali ljudje zase in ne za vzbuja-
nje sosedove zavisti. 
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NAŠE MERITVE
T = 19 °C / p = 1.020 mbar / rel. vl. = 61 % / Gume: Pirelli P Zero Rosso 
225/45/R 17 W /  Stanje kilometrskega števca: 2.556 km
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 8,9
402 m z mesta: 16,5
 (140 km/h)
1.000 m z mesta:  29,8
 (179 km/h)

Prožnost s
50–90 km/h (IV./V.): 8,3/11,3
80–120 km/h (V./VI.): 10,8/14,2

Največja hitrost 220 km/h
 (V. in VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  9,9
največje povprečje 11,8
skupno testno povprečje 10,7

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 56 56 54 53 
90 km/h 62 60 59 59
130 km/h  64 63 63
Prosti tek  36

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 65,4
od 100 km/h: 39,3
 (AM meja 39 m)

Napake med testom
brez napak

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Tudi v novem Superbu je najbolje sedeti na 
zadnjem sedežu.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – varnostna 
zavesa – kolenska varnostna blazina za voznika – ABS – ESP – ISOFIX – servo volan – deljiva zadnja klop – parkirna 
tipala zadaj – alarmni sistem –  dvopodročna samodejna klimatska naprava – električni pomik šip spredaj in zadaj 
– električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – radio s CD-predvajalnikom, MP3-predvajalnikom – po višini in 
globini nastavljiv volanski obroč – po višini nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež – meglenki spredaj – potovalni 
računalnik – tempomat.

Garancija:
2 leti splošne garancije, neomejena mobilna 
garancija, 3 leta garancije na lak, 12 let garancije 
za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni interval na 15.000 km.

redni servisi, delo, material:    1.219
gorivo    12.112
gume (1):         2.032
izguba vrednosti po 5 letih:      14.954
obvezno zavarovanje (2):          3.280

kasko zavarovanje (2):    3.495

Skupaj:  37.092 
Strošek za prevoženi km:  0,37 EUR/km

1) - upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

(2) - predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni - turbobencinski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 82,5 × 84,2 
mm – gibna prostornina 1.798 cm³ – kompresija 9,6 : 1 –  največja moč 118 kW (160 KM) pri 5.000–6.200/min 
– srednja hitrost bata pri največji moči 14 m/s – specifična moč 65,6 kW/l (89,3 KM/l) – največji navor 250 Nm 
pri 1.500-4.200/min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – vbrizg goriva po sistemu skup-
nega voda – turbinski polnilnik na izpušne pline  – hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja 
prednji kolesi – 6-stopenjski ročni menjalnik – prestavna razmerja I. 3,78; II. 2,06; III. 1,45; IV. 1,11; V. 0,88; VI. 
0,73; – diferencial 3,65 – platišča 7J × 17 - gume 225/45 R 17 W, kotalni obseg 1,91 m. Voz in obese: 
kombilimuzina – 5 vrat, 5 sedežev – samonosna karoserija – spredaj posamični obesi, vzmetne noge, trikraka 
prečna vodila, stabilizator –  zadaj večvodilna prema, vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator – zavore spredaj 
kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan 
z zobato letvijo, električni servo, 3 zasuki med skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1.454 kg – dovoljena 
skupna masa 2.074 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: 1.500 kg, brez zavore: 700 kg – dovoljena obremenitev 
strehe: 100 kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 220 km/h – pospešek 0–100 km/h 8,6 s – 
poraba goriva (ECE) 10,4/6,0/7,6 l/100 km.  

Zu na nje me re: širina vozila 1.817 mm – kolotek spredaj 1.545 mm – zadaj 1.518 mm – rajdni krog 10,8 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.470 mm, zadaj 1.450 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 490 mm, 
zadnji sedež 480 mm – premer volanskega obroča 375 mm – posoda za gorivo 60 l.

Me re:

1.4
62

4.838
2.761

910–1.010

1.760

730–1.000950–1.180

930

565–1.670

vse me re so v mm

Pros to rni na prt ljaž ni ka, iz mer je na z AM stan dard nim kom ple tom 5 kov čkov Sam so ni te 
(skup no 278,5 l): 
5 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l), 1 × kovček (85,5 l), 
2 x kovček (68,5 l), 1 × nahrbtnik (20 l).

Tehnični podatki I Škoda Superb 1.8 TSI (118 kW) Ambition

CENA: (Porsche Slovenija, d. o. o.)
1.4 TSI (92 kW) Comfort: 19.990 EUR
1.8 TSI (118 kW) Ambition: 24.150 EUR
Testno vozilo: 27.963 EUR

Moč: 118 kW (160 KM) 
Pospešek: 8,9 s
Največja hitrost: 220 km/h
Povpr. poraba: 10,7 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR

DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva 501
Parkirna tipala spredaj in zadaj 317
Alarmna naprava 250
Aluminijasta platišča Trifid 292 
Radio Bolero 300
Senčni roloji za zadnja stekla 267
Izolacijsko steklo 217
Športno podvozje 217
Sedežno oblazinjenje Emory 1.452 

 (zadaj izjemna)  
 prostornost

 videz prednjega dela
 kakovost izdelave
 prilagodljivost  

 odpiranja prtljažnika
 prednja sedeža
 motor
 menjalnik
 volan, krmiljenje
 lega
 varnost
 ugodna cena
 tempomat  

 (nevsiljivo stikalo)

 pri podiranju zadnje  
 klopi nastane stopnica

 omejena udobnost  
 (športnega) podvozja

 ni večopravilnega  
 volana v tej opremi

 brez imidža
 dolg gib stopalke sklopke
 le dve leti jamstva
 za vklop prednje je  

 treba prižgati zadnji  
 meglenki

 poraba goriva  
 ob priganjanju

 velikost posode za gorivo
 ni zadnjega brisalnika
 ročna zavora ni  

 električna (stikalo)

Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

12

122

35

82

22

40

34

347

Risarji so začeli pogumno, nadaljevali klasično in zaključili na hitro.

OCE NA 1 2 3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

Po kakovosti uporabljenih materialov in izdelavi je korak pred Passatom. 
Prostora za izvoz.

Za manjšo porabo goriva bil primernejši turbodizel.

Superb se zanesljivo drži podlage, le podvozje je nekoliko pretrdo.

Povsem spodobni podatki o pospešku, prožnosti in največji hitrosti.

Popoln paket varnostnih blazin, ESP in 5 zvezdic Euro NCAP-a.
Ne najbolj varčen, z večjo izgubo vrednosti in nizko ceno osnovnega modela. 
Le dve leti splošne garancije.

Superb ne prinaša imidža, kot ga recimo štirje krogi, ima pa ob kakovostni izdelavi, 
dobri tehniki in udobni notranjosti prostornost, ki ji pri tej ceni ni nihče kos.

MODEL

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
cena osnov ne ga mode la (evri)

Tabela konkurence

Škoda Superb 
1.8 TSI (118 kW) Comfort
4-valjni – vrstni
1.798
118/160 pri 5.000–6.200
250 pri 1.500–4.200
4.838 × 1.817 × 1.462
220
8,6
10,4/6,0/7,6 
22.492

Volkswagen Passat 
1.8 TSI (118 kW) Trendline
4-valjni – vrstni
1.798
118/160 pri 5.000–6.200
250 pri 1.500–4.200
4.765 × 1.820 × 1.472 
220
8,6
10,4/6,0/7,6 
24.649

Audi A6 
2.0 TFSI (125 kW)
4-valjni – vrstni
1.984
125/170 pri 4.300
280 pri 1.800–4.200
4.916 × 1.855 × 1.460
227
8,4
10,8/6,2/7,9 
37.685
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 “Treba je biti pozoren na veliko 
zadnjo polico, saj se lahko 

med raztovarjanjem prtljažnika iztakne in 
med zapiranjem vrat zlomi.” 


