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ŠKODA Superb – nová éra: Světová premiéra 

s 800 hosty ze 35 zemí 
 

› Emocionální odhalení ve Fóru Karlín za doprovodu České filharmonie a 

mezinárodních hudebních hvězd 

› 800 hostů z celého světa přivítalo nový Superb – „hvězdu“ večera 

› Revoluční design; nová dimenze prostornosti, komfortu a techniky 

› Vlajková loď značky ŠKODA zahájila novou éru automobilky; prodej bude 

zahájen v polovině roku 2015 

 

Mladá Boleslav/Praha, 18. února 2015 – Působivá světová premiéra nejlepšího 

vozu ŠKODA všech dob. Za doprovodu speciálně pro tento účel zkomponované 

„Symfonie Superb“ se včera v pražském Fóru Karlín poprvé před početným 

obecenstvem představila nová ŠKODA Superb. Zcela nově vyvinutá vlajková loď 

znamená pro značku ŠKODA mimo jiné revoluci designu a nadchne ještě lepší 

nabídkou prostoru a komfortu. Na bázi inovativní techniky MQB koncernu 

Volkswagen dosahuje tato dnes již třetí generace vrcholného modelu značky 

ŠKODA špičkové úrovně v oblasti bezpečnosti, konektivity, ekologie a posunula 

se tak k horní hranici střední třídy.  

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland u 

příležitosti světové premiéry třetí generace modelu Superb řekl: „S tímto automobilem 

vstupuje značka ŠKODA do nové éry. V uplynulých letech jsme naši modelovou paletu 

obnovili a rozšířili. Nová generace modelu Superb změny umocní a značku dále 

emocionalizuje. ŠKODA Superb je důkazem našich nemalých ambicí v automobilové 

střední třídě. Po technické i výtvarné stránce dosahuje špičkové úrovně a odhaluje 

současné postavení společnosti ŠKODA AUTO. Tento skvělý automobil nadchne pro 

značku ŠKODA nové zákazníky ze soukromé i podnikatelské sféry,“ dodává Vahland. 

 

Slavnostní světová premiéra nové generace modelu ŠKODA Superb se konala včera večer 

ve Fóru Karlín v Praze. Zhruba 800 hostů z 35 zemí – mezi nimi i zástupci světových 

médií a vysoce postavení hosté z koncernu Volkswagen, společnosti ŠKODA AUTO i 

představitelé politického, ekonomického a společenského života – bylo novým špičkovým 

modelem značky nadšeno. Nová ŠKODA Superb byla nesporně „hvězdou“ večera.  

 

Debut nové vlajkové lodi automobilky byl působivě doplněn premiérou speciálně pro 

tento večer zkomponované „Symfonie Superb“ uvedené věhlasnou Českou filharmonií. 

Přítomné nadchla napínavá kombinace klasického hudebního tělesa se sólovým partem 

elektronické hudby v podání tří sólistů (klávesy/syntetizátor, elektrická kytara a housle). 

Jedná se tedy o velmi originální způsob hudební emocionalizace nové generace modelu 

ŠKODA Superb. „Symfonii Superb“ složil maďarsko-německý muzikant a hudební 

producent Leslie Mandoki. 
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Dalšími vrcholnými okamžiky večera byla skvělá vystoupení americké soulové legendy 

Chaka Khan a dánské zpěvačky Aury Dione. 

 

ŠKODA Superb představuje již od roku 2001 vrchol modelové palety značky ŠKODA. 

Dosud (stav k: 31. 01. 2015) dodala automobilka svým zákazníkům více než  

700 000 vozů ŠKODA Superb první a druhé generace. Model se tak stal jedním 

z nejoblíbenějších automobilů střední třídy.  

 

 

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: 

 

 

ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland, předseda 

představenstva ŠKODA AUTO na světové premiéře 

nového modelu Superb. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Werner Eichhorn, člen představenstva ŠKODA AUTO 

zodpovědný za prodej a marketing na světové 

premiéře nového modelu Superb. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Adriana Karembeu, top modelka a herečka v novém 

modelu ŠKODA Superb.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Werner Eichhorn, člen představenstva ŠKODA AUTO 

zodpovědný za prodej a marketing na světové 

premiéře nového modelu Superb. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Debut nové vlajkové lodi automobilky byl působivě 

doplněn premiérou speciálně pro tento večer 

zkomponované „Symfonie Superb“ uvedené 

věhlasnou Českou filharmonií.  
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ŠKODA Superb – Světová premiéra s 800 hosty 

ze 35 zemí  

Působivá světová premiéra nejlepšího vozu ŠKODA 

všech dob. 

 

 

 

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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