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Výstavní premiéra v Ženevě: Nová ŠKODA 

Superb zahajuje novou éru značky ŠKODA 
 

› Nová vlajková loď značky ŠKODA bude jedním z vrcholů autosalonu v Ženevě  

› Emocionální: Nová ŠKODA Superb představuje revoluci designu značky ŠKODA  

› Upgrade: Špičkový model ukazuje novou dimenzi prostornosti, komfortu a 

kvality 

› Technika MQB: Maximální bezpečnost, špičková šetrnost k životnímu 

prostředí, inovativní konektivita 

› Výkonný sportovní vůz: Nová ŠKODA Octavia RS 230 s maximální rychlostí 250 km/h 

› Svébytná: Debut modelu ŠKODA Fabia Monte Carlo  

› Atraktivní: Nové akční modely ‚Edition’ u příležitosti 120. výročí založení firmy 

a 110. výročí zahájení výroby automobilů  

› Prezentace značky ŠKODA v Ženevě na stánku o ploše 1.267 m2 v hale 2 

 

Mladá Boleslav, 20. února 2015 – ŠKODA s nezměněnou intenzitou pokračuje ve 

své modelové ofenzívě. Na letošním autosalonu v Ženevě (5. až 15. března 

2015) bude mít výstavní premiéru nová ŠKODA Superb – pouhé dva týdny po 

světové premiéře v Praze. Nová vlajková loď značky je nejlepším vozem ŠKODA 

všech dob, osloví atraktivním designem, maximální nabídkou prostoru ve svém 

segmentu a inovativní technikou MQB koncernu Volkswagen. Prodej nového 

modelu bude zahájen v polovině roku 2015. ŠKODA dále na březích Ženevského 

jezera představí stylově laděný vůz ŠKODA Fabia Monte Carlo a čistokrevný 

sportovní model ŠKODA Octavia RS 230. Automobilka navíc představí i nové 

akční modely ‚Edition’, uváděné na trh u příležitosti letošního 120. výročí 

založení automobilky a 110. výročí zahájení výroby automobilů. Svou působivou 

expozicí v Ženevě podtrhuje automobilka velkou dynamiku svého rozvoje. 

V roce 2014 dosáhla ŠKODA nového prodejního rekordu: Automobilka dodala 

zákazníkům 1,04 milionu vozů, tj. poprvé více než 1 milion vozů za jeden 

kalendářní rok.  

 

„S novým Superbem zahajuje ŠKODA novou éru,“ říká předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „V posledních letech se ŠKODA 

etablovala jako jedna z velkých světových automobilek. Naše nová vlajková loď je 

dosavadním vrcholem největší modelové ofenzívy v historii značky ŠKODA a ukazuje, jak 

si dnes značka opět stojí,“ dodává. „Díky vynikajícím designovým a technickým kvalitám 

a nepřekonatelné nabídce prostoru je naše vlajková loď novým měřítkem ve střední třídě. 

Nová ŠKODA Superb je důkazem našich růstových ambicí a ukazuje budoucnost značky,“ 

řekl Winfried Vahland. 

 

Se svým novým, výrazným designem ukazuje nová ŠKODA emocionální sílu značky. 

Nový Superb přitom do sériové výroby přenáší vzrušující design studie ‚ŠKODA VisionC’. 

Elegantní a dynamický vzhled je podpořen použitím prvků modulární techniky (MQB) 
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koncernu Volkswagen. Nová měřítka definuje ŠKODA Superb v oblasti prostornosti a 

komfortu. Nová generace modelu nabízí nejlepší hodnoty prostoru nad hlavou a před 

koleny cestujících na zadních sedadlech a největší zavazadlový prostor ve střední třídě. 

Současně je model s 29 ‚Simply Clever’ detaily promyšlenější než kdykoliv v minulosti. 

 

Po technické stránce vstupuje nová ŠKODA Superb do nové dimenze. Jako první vůz 

značky ŠKODA má adaptivní podvozek Dynamic Chassis Control (DCC), včetně volby 

jízdního profilu. V nabídce jsou zcela nové systémy klimatizace, mezi nimi poprvé i 

automatická třízónová klimatizace. K dispozici je panoramatická střecha s elektricky 

otevíraným a posuvným střešním oknem, stejně jako nezávislé topení, vyhřívaná 

sedadla, bezdrátové vyhřívané přední sklo a elektricky ovládané páté vzhůru výklopné 

dveře, které je možno doplnit o tzv. virtuální pedál. Díky novému parkovacímu asistentu 

(Park Assist), kontrole odstupu při parkování a couvací kameře je parkování a vyjíždění 

z řady pohodlnější než kdykoli dříve. Dalším komfortním prvkem jsou dva deštníky 

v předních dveřích. 

 

Rozsáhlejší než kdykoli dříve je nabídka bezpečnostních systémů. Součástí sériové 

výbavy nového Superbu je multikolizní brzda i systémy Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy City, automatická regulace odstupu, proaktivní ochrana posádky, asistent 

pro jízdu v jízdních pruzích, asistent pro jízdu v kolonách, varování před vozy v mrtvém 

úhlu, asistent pro vyjíždění z parkovacího místa, asistent pro případ nouze, identifikace 

únavy řidiče, omezovač rychlosti, rozpoznávání dopravních značek, asistent pro rozjezd 

do kopce a elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. Poprvé nabízí nový 

Superb také funkci Smart Light Assist. 

 

Nových kvalit dosahuje konektivita: Nový systém infotainmentu se automaticky propojí 

s mnoha moderními chytrými telefony. Prostřednictvím rozhraní SmartGate lze kromě 

toho smartphonem odvolávat a využívat data o vozidle. Díky vysokorychlostními 

internetu se Superb stává prvním hotspotem značky ŠKODA na kolech. S novou aplikací 

ŠKODA Media Command App bude možno ovládat systém infotainmentu také ze zadních 

sedaček pomocí tabletu. 

 

Nová ŠKODA Superb přesvědčí novými rekordně nízkými hodnotami spotřeby a emisí. 

Díky novým motorům (pěti benzinovým a třem vznětovým motorům TDI se vstřikováním 

paliva common rail), a až o 75 kg snížené hmotnosti a lepší aerodynamice, nový model 

spotřebuje až o 30 procent méně paliva, resp. vypouští méně emisí CO2 než předchozí 

model. I přes nižší spotřebu disponují nové pohonné jednotky až o 20 procent vyšším 

výkonem. Pro čtyři agregáty je v nabídce dispozici pohon všech kol. 

 

Nová ŠKODA Octavia RS 230 

 

Ryzí sportovní emoce zajistí nová ŠKODA Octavia RS 230. Sportovně laděný model 

boduje atraktivním designem, sportovním interiérem, moderní technikou a působivým 

výkonem. Jako první vůz značky má ŠKODA Octavia RS 230 v sériové výbavě diferenciál 
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s elektrohydraulicky řízenou svorností pro mimořádně dynamický průjezd zatáčkou. 

Označení modelu číslem 230 upozorňuje na výkon motoru v koňských silách.  

S dvoulitrovým benzinovým motorem o výkonu 169 kW (230 k) dokáže vůz z 0 na 100 

km/h zrychlit za 6,7 s a dosáhne maximální rychlosti 250 km/h. ŠKODA Octavia RS 230 

je tak nejrychlejší sériově vyráběnou Octavií všech dob. Octavia RS 230 bude uvedena na 

trh v červnu 2015.  

 

 

Sportovní vzhled – nová ŠKODA Fabia Monte Carlo 

 

Světovou premiéru v Ženevě bude mít rovněž nová ŠKODA Fabia Monte Carlo – ve 

verzích hatchback i kombi. Ve verzi Monte Carlo se malý vůz značky ŠKODA, uvedený na 

trh před několika měsíci, ukáže ze své sportovnější stránky. S atraktivním optickým 

paketem, zajímavým interiérem a bohatou výbavou je nová ŠKODA Fabia Monte Carlo 

jedním z nejzajímavějších vozů ve své třídě.  

 

Nejdůležitější prvky výbavy modelu ŠKODA Fabia Monte Carlo jsou černá 16 nebo 

17palcová kola z lehkých slitin, volitelný sportovní podvozek, černé designové prvky 

v exteriéru, SunSet a panoramatická prosklená střecha. V interiéru najdeme mimo jiné 

tříramenný sportovní volant obšitý kůží a sportovní sedadla s individuálním designem. 

Nový model tak vychází vstříc stále častějšímu volání zákazníků po individuálně 

upravených automobilech s něčím navíc.  

 

ŠKODA slaví kulaté narozeniny – Atraktivní akční modely Edition 

 

ŠKODA v Ženevě navíc představí atraktivní akční modely Edition pro modelové řady 

ŠKODA Fabia, Rapid, Octavia a Yeti. Důvodem je dvojité jubileum, které si značka 

připomíná v roce 2015: Koncem prosince automobilka oslaví své 120. narozeniny. Před 

110 lety pak z mladoboleslavské výrobní haly vyjel první automobil značky L&K. 

 

Součástí sériové výbavy akčních modelů Edition jsou atraktivní designové prvky 

v exteriéru, jako jsou kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu, kola z lehkých slitin 

Bicolor, přední mlhové světlomety a SunSet (tónované sklo pátých dveří a zadní boční 

okna). 

 

V interiéru nabízí modely Edition například kůží potažený tříramenný volant, hlavici řadicí 

páky a páku ruční brzdy, dále nově upravený sdružený přístrojový panel, exkluzivní 

potahy sedadel, dekorační prvky s vzhledem kartáčovaného hliníku a textilní vkládané 

koberce se šedým obšitím.  

 

Akční modely Edition budou na vybrané trhy uváděny v průběhu roku 2015. 

 

 
ŠKODA na 85. mezinárodním autosalonu v Ženevě 2015: 
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› Umístění stánku značky ŠKODA: Výstaviště PALEXPO, hala 2, stánek 2.160 

› Rozloha stánku značky ŠKODA: 1.267 m2 na dvou úrovních 

› Tisková konference značky ŠKODA: 3.3.2015, 10:10 h 

› Počet vystavených vozů značky ŠKODA první tiskový den: 7 vozů (výhradně Superb) 

› Počet vystavených vozů značky ŠKODA druhý tiskový den a ve dnech pro veřejnost: 14 

vozů (5x Superb, 1x Octavia Scout, 1x Octavia Combi RS, 1x Octavia Combi G-TEC, 1x 

Yeti Outdoor Edition, 1x Yeti Monte Carlo, 1x Rapid Spaceback Monte Carlo, 1x Rapid 

Spaceback Edition, 1x Fabia Monte Carlo, 1x Fabia Combi Edition) 

› Tiskové dny: 3.3. – 4.3.2015 

› Dny pro veřejnost: 5.3. – 15.3.2015 

 

 

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 

Na letošním autosalonu v Ženevě bude mít výstavní 

premiéru nová ŠKODA Superb – pouhé dva týdny po 

světové premiéře v Praze.  Nová vlajková loď značky 

je nejlepším vozem ŠKODA všech dob, osloví 

atraktivním designem, maximální nabídkou prostoru 

ve svém segmentu a inovativní technikou MQB 

koncernu Volkswagen. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb 
Výrazné horizontální linie, střídání konvexních a 
konkávních ploch a ostře řezané LED svítilny 

protažené až do boků propůjčují vozu mimořádně 
expresivní dojem. 
 
 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Octavia RS 230 

Ryzí sportovní emoce zajistí nová ŠKODA Octavia RS 

230. Sportovně laděný model boduje atraktivním 

designem, sportovním interiérem, moderní technikou 

a působivým výkonem. Označení modelu číslem 230 

upozorňuje na výkon motoru v koňských silách.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Octavia RS 230 

Ryzí sportovní emoce zajistí nová ŠKODA Octavia RS 

230. Sportovně laděný model boduje atraktivním 

designem, sportovním interiérem, moderní technikou 

a působivým výkonem. Označení modelu číslem 230 

upozorňuje na výkon motoru v koňských silách.   

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Fabia Monte Carlo 

Ve verzi Monte Carlo se malý vůz značky ŠKODA, 

uvedený na trh před několika měsíci, ukáže ze své 

sportovnější stránky.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Fabia Combi Monte Carlo 

Ve verzi Monte Carlo se malý vůz značky ŠKODA, 

uvedený na trh před několika měsíci, ukáže ze své 

sportovnější stránky.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/New%20Octavia/Octavia%20RS%20III/150220%20%C5%A0KODA%20Octavia%20RS%20230.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/New%20Octavia/Octavia%20RS%20III/150220%20%C5%A0KODA%20Octavia%20RS%20230%20-%20interior.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Fabia/new_Fabia/new_Fabia_Monte_Carlo/150220%20%C5%A0KODA%20Fabia%20Monte%20Carlo%20%282%29.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Fabia/new_Fabia/new_Fabia_Monte_Carlo/150220%20%C5%A0KODA%20Fabia%20Monte%20Carlo%20%281%29.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/New%20Octavia/Octavia%20RS%20III/150220%20%C5%A0KODA%20Octavia%20RS%20230.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/New%20Octavia/Octavia%20RS%20III/150220%20%C5%A0KODA%20Octavia%20RS%20230%20-%20interior.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Fabia/new_Fabia/new_Fabia_Monte_Carlo/150220%20%C5%A0KODA%20Fabia%20Monte%20Carlo%20%282%29.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/Fabia/new_Fabia/new_Fabia_Monte_Carlo/150220%20%C5%A0KODA%20Fabia%20Monte%20Carlo%20%281%29.jpg


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 6 z 6 

 

 

ŠKODA Fabia Monte Carlo 

V interiéru najdeme mimo jiné i tříramenný sportovní 

volant obšitý kůží a sportovní sedadla se specifickým 

designem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

Řada akčních modelů Edition 

ŠKODA v Ženevě představí atraktivní 

modely řady Edition odvozené z vozů 

ŠKODA Fabia, Rapid, Octavia a Yeti. 

 

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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