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Nová ŠKODA Superb na českém trhu  

již od 599 900 Kč 
 

› Vlajková loď na startu: Moderní, inovativní a prostorný automobil začíná na 

částce 599 900 Kč ve výbavové verzi Active s novým výkonným a úsporným 

agregátem 1,4 TSI/110 kW  

› Nová éra: Výrazný atraktivní vzhled – revoluce designu značky ŠKODA, 

nejprostornější interiér a největší zavazadlový prostor třídy, široká paleta 

nových motorů: čtyři benzinové a tři naftové agregáty 

› Uvedení na trh: Příjem objednávek u partnerů ŠKODA v České republice od  

10. března, zahájení prodeje na domácím trhu v červnu 2015.  

 

Ženeva, 3. března – ŠKODA AUTO představuje na autosalonu v Ženevě novou 

vlajkovou loď automobilky, třetí generaci modelu Superb. Ceník nového modelu 

ŠKODA Superb, směřujícího k horní hranici automobilové střední třídy, začíná 

na 599 900 Kč. Všichni partneři značky ŠKODA v České republice budou počínaje 

10. březnem připraveni přijímat první objednávky. Zahájení prodeje proběhne 

v červnu letošního roku. 

 

„Třetí generace modelu Superb je ztělesněním toho nejlepšího z historie naší značky 

v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Zkráceně řečeno, stává se nejlepším 

vozem značky ŠKODA všech dob,“ říká šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika Luboš Vlček. „Model Superb tak nyní působí ještě emocionálnějším, 

suverénnějším a současně elegantnějším dojmem, přičemž si zachovává typické 

vlastnosti našich automobilů. Jsme přesvědčeni, že nová generace modelu Superb 

zahajuje pro automobilku novou éru,“ dodává Luboš Vlček.  

 

Výbavový stupeň Active je základem nabídky, vyššími stupni jsou Ambition a Style.  

Vrcholné provedení Laurin & Klement nese tradičně jména zakladatelů společnosti.  

 

Nová ŠKODA Superb ve výbavovém stupni Active přijíždí s cenovkou 599 900 Kč s úplně 

novým výkonným benzinovým motorem 1,4 TSI/110 kW s technikou tzv. aktivního 

managementu válců (ACT) a šestistupňovou manuální převodovkou. Automobil 

s kombinovanou spotřebou 4,8 l/100 km je schopen zrychlit z 0 na 100 km/h za 8,6 s a 

jeho nejvyšší rychlost činí 220 km/h.  

 

Všechny vozy Superb nové generace, včetně výbavového stupně Active, disponují 

standardně rozsáhlou bezpečnostní výbavou, ve které nechybí mimo jiné elektronický 

stabilizační systém ESC včetně multikolizní brzdy, elektronická uzávěrka diferenciálu 

XDS+, airbag řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy, kolenní airbag řidiče, boční airbagy 

vpředu a signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů s předepínači a omezovači tahu i 

na zadních sedadlech. Bezpečností výbavu vozu navíc rozšiřuje tzv. Front Assistant 

včetně funkce nouzové brzdy City a elektronické kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách. 
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Novinkou, poprvé použitou ve vozech ŠKODA, je elektronická parkovací brzda. Komfortní 

výbava zahrnuje autorádio Swing s pětipalcovým barevným displejem, osmi 

reproduktory, slotem na SD kartu a možností připojit USB nosič. Nechybí informační 

displej Maxi DOT nebo signalizace vzdálenosti při parkování vzadu. Pohodlí pro posádku 

na palubě nové generace modelu Superb zvyšuje dvouzónová klimatizace s elektronickou 

regulací. ŠKODA Superb 1,4 TSI/110 kW Active je standardně vybavena 

šestnáctipalcovými koly z lehké slitiny v designu Orion. 

 

Výbavové stupně Active, Ambition a Style lze dále rozšířit o atraktivní pakety Plus s 

množstvím prvků doplňkové výbavy. V závislosti na zvoleném doplňkovém paketu (Active 

Plus, Ambition Plus, Style Plus) získá zákazník další prvky mimořádné výbavy s výraznou 

cenovou úsporou oproti standardnímu ceníku.  

 

Všichni autorizovaní obchodníci značky ŠKODA v České republice budou od 10. března 

2015 připraveni přijímat první objednávky nové generace modelu Superb. Prodej vozu 

odstartuje na domácí půdě v červnu letošního roku. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA Superb na českém trhu již od 599 900 Kč 

Třetí generace modelu Superb s benzinovým motorem 

1,4 TSI/110 kW s šestistupňovou manuální převodovkou ve 

výbavovém stupni Active startuje na částce 599 900 Kč.  

 

 

 

 

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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