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Upgrade pro nový model ŠKODA Superb: 

Prostor v interiéru srovnatelný s vozy vyšších 

tříd 
 

› První dojmy z nové generace vozu ŠKODA Superb 

› Nová dimenze interiéru: velkorysejší, elegantnější, vytvořený s láskou k detailům 

› Zaměření na pohodlí: bohatá nabídka prostoru, vybrané materiály 

› Nová úroveň kvality: dokonalé zpracování, čistá preciznost 

 

Mladá Boleslav, 3. února 2015 – S novou vlajkovou lodí značka ŠKODA opět 

ukazuje svou emocionální sílu a kompetenci v oblasti designu. V novém modelu 

ŠKODA Superb se jedinečným způsobem snoubí funkčnost a design. Orientaci na 

budoucí designový jazyk naznačila značka již studií ŠKODA VisionC na loňském 

autosalonu v Ženevě. Nový Superb tento jazyk převede do sériové podoby. Dnes 

se pohledem do interiéru vozu poprvé představují konkrétní detaily třetí 

generace modelu Superb. 

 

Cílem konstruktérů a designérů společnosti ŠKODA AUTO bylo vytvořit 

nadstandardní prostor s moderním, elegantním a kvalitním vzhledem. 

Mezigeneračně vylepšené míry vnitřní prostornosti znamenají, že ŠKODA 

nabídne kvality vozů vyšších tříd v automobilové střední třídě. Ve spojení 

s bezkonkurenční nabídkou prostoru, novou úrovní pohodlí, špičkovými 

technickými řešeními a precizním, hodnotně působícím zpracováním, definuje 

nová ŠKODA Superb měřítka ve svém segmentu.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Bernd Abel, vedoucí Komunikace produktu  Jakub Šulc, Komunikace produktu 

T +420 326 811 731 T +420 326 811 729 

bernd.abel@skoda-auto.cz jakub.sulc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA Superb: Prostor v interiéru 

srovnatelný s vozy vyšších tříd  

Cílem konstruktérů a designérů společnosti ŠKODA 

AUTO bylo vytvořit nadstandardní prostor s 

moderním, elegantním a kvalitním vzhledem. 
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Nová ŠKODA Superb: Prostor v interiéru 

srovnatelný s vozy vyšších tříd  

S novou vlajkovou lodí značka ŠKODA opět ukazuje 

svou emocionální sílu a kompetenci v oblasti 

designu. V novém modelu ŠKODA Superb se 

jedinečným způsobem snoubí funkčnost a design.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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