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Nová ŠKODA Superb: Vystoupení plné emocí  

na Volkswagen Group Night v Ženevě 
 

› Horká novinka: Nová ŠKODA Superb na autosalonu v Ženevě 2015 

› Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland: „Počátek nové éry značky ŠKODA“ 

› Atraktivita: Nová vlajková loď představuje revoluci designu značky ŠKODA  

› Funkčnost: Vynikající nabídka prostoru, až 29 „Simply Clever“ řešení 

› Technika MQB: Nejvyšší bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí, inovativní 

konektivita 

› Růst: Dodávky vozu ŠKODA Rapid Spaceback zákazníkům v roce 2014 vzrostly 

na devítinásobek 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 2. března 2015 – Nová éra pro automobilku ŠKODA 

AUTO! Na Volkswagen Group Night v Ženevě, slavnostní přehlídce pořádané 

v předvečer ženevského autosalonu, se nová ŠKODA Superb představila 

odborné veřejnosti. Dva týdny po světové premiéře v Praze nadchla nová 

vlajková loď značky ŠKODA opět svým vystoupením plným emocí. Nová 

generace modelu ŠKODA Superb je dosavadním vrcholem nejrozsáhlejší 

modelové ofenzívy ve 120leté historii automobilky. Na trh model vstoupí 

v červnu letošního roku. 

 

„Nový Superb představuje pro značku ŠKODA počátek nové éry,“ říká předseda 

představenstva Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Nový Superb ukazuje současné 

postavení značky ŠKODA mezi automobilovými výrobci. Se svým výrazným designem, 

vynikajícími technickými kvalitami a bezkonkurenční nabídkou prostoru stanovuje naše 

vlajková loď nová měřítka ve střední třídě. ŠKODA bude dále růst. Novou generací 

modelu Superb tuto ambici potvrzujeme,“ dodává Winfried Vahland. 

 

Moderní atraktivní design nového modelu Superb dokazuje emocionální sílu značky. Třetí 

generace modelu Superb nyní přivádí do sériové výroby designové tvarosloví studie 

„ŠKODA VisionC“. Řidič i cestující se mohou nechat hýčkat hodnotným interiérem vozu 

propracovaným do posledního detailu. Nová měřítka stanovuje ŠKODA Superb v oblasti 

prostornosti a komfortu. S nabídkou největšího prostoru nad hlavou a před koleny na 

zadních sedadlech dominuje střední třídě. Dlouhá řada inovací a asistenčních systémů, 

zvýšený komfort a pokročilá konektivita posouvají tento špičkový model po technické 

stránce do zcela nových dimenzí. Spotřeba a emise klesly až o 30 % při současném 

zlepšení jízdní dynamiky. Adaptivní podvozek, použitý ve voze značky ŠKODA vůbec 

poprvé, nabízí ještě větší požitek z jízdy od sportovního po komfortní režim. 

 

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

dodala automobilka svým zákazníkům více než 700 000 vozů Superb první a druhé 

generace. Tím se model stal jedním z nejoblíbenějších vozů střední třídy. 
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S novou generací modelu Superb pokračuje společnost ŠKODA AUTO v největší modelové 

ofenzívě ve své 120leté historii. V následujících letech chce česká automobilka zvýšit 

celosvětové dodávky vozů ŠKODA zákazníkům minimálně na 1,5 milionu vozů ročně. 

V roce 2014 dosáhla společnost ŠKODA AUTO nového prodejního rekordu: s 1,04 milionu 

vozů dodala automobilka svým zákazníkům poprvé více než 1 milion vozů během 

jednoho kalendářního roku. 

 

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 na Volkswagen Group Night 2015  
v Ženevě  

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

představenstva společnosti ŠKODA AUTO, během 

prezentace nového modelu ŠKODA Superb v 

předvečer zahájení autosalonu v Ženevě 2015. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Volkswagen Group Night 2015  
v Ženevě  

Moderní atraktivní design nového modelu Superb 

dokazuje emocionální sílu značky. Třetí generace 

modelu Superb nyní přivádí do sériové výroby 

designové tvarosloví studie „ŠKODA VisionC“. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  
 

 

ŠKODA na Volkswagen Group Night 2015  
v Ženevě  

Nová éra pro automobilku ŠKODA! Na Volkswagen 

Group Night v Ženevě, slavnostní přehlídce pořádané 

v předvečer ženevského autosalonu, se nová ŠKODA 

Superb představila odborné veřejnosti. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 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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