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Nová ŠKODA Superb Combi: Prostorný vůz se 

špičkovou technikou – souhra funkce a emocí 
 

› Typický vůz značky ŠKODA: Nový Superb Combi s nejlepší nabídkou prostoru 

ve své třídě  

› Design: Emocionální, expresivní, dynamicky-elegantní, s vyváženými 

proporcemi 

› Simply Clever: Více prostoru, pohodlí, bezpečnosti, konektivity, šetrnosti 

k životnímu prostředí i jízdní dynamiky 

› Start: Výstavní premiéra na IAA, uvedení na trh v září 2015 

 

Mladá Boleslav, 26. května 2015 – Novou generací modelu ŠKODA Superb vysílá 

automobilka ŠKODA opět výrazný signál. Jen několik měsíců po debutu modelu 

Superb bude na trh letos v září uvedena nová ŠKODA Superb Combi. Atraktivní 

novinka, využívající bázi inovativní techniky MQB, definuje ve svém segmentu 

nová měřítka v oblasti prostornosti, komfortu, bezpečnosti, konektivity a 

ekologie. Nová ŠKODA Superb Combi disponuje největším interiérem a 

největším zavazadlovým prostorem ve své třídě. Celkový maximální objem ve 

dvoumístném uspořádání interiéru se blíží téměř 2000 l. Současně nová 

generace tohoto modelu přenáší nový, expresivní design značky ŠKODA do 

karoserie emocionálně a dynamicky pojatého kombi. Díky této zdařilé celkové 

koncepci nabízí nová ŠKODA Superb Combi dokonanou souhru funkce, emocí a 

estetiky. 

 

„V nové generaci vozu ŠKODA Superb Combi jsme dosavadní silné stránky Superbu dále 

rozvinuli, a tak nový Superb opět definuje nová měřítka. Kompetenci automobilky ŠKODA 

v segmentu vozů s karoserií kombi zdůrazňujeme a rozšiřujeme působivě dynamickým 

designem,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického 

vývoje Dr. Frank Welsch. „Kombinace estetiky, špičkové techniky a maximálního užitku v 

praxi dělá z nového Superbu Combi vynikající vůz. Tento nový model přivede k naší 

značce nové zákazníky.“  

 

Od roku 2009 nabízí ŠKODA ve své špičkové modelové řadě i Superb Combi. Dosud 

dodala ŠKODA svým zákazníkům na celém světě více než 200 000 vozů ŠKODA Superb 

Combi. To představuje přibližně 35 procent všech vozů řady ŠKODA Superb, prodaných 

od roku 2009. 

 

Nová ŠKODA Superb Combi přichází s nejlepší nabídkou prostoru ve svém segmentu. 

Automobil, využívající bázi techniky MQB, má rozvor prodloužený o 80 mm na 2.841 mm, 

současně vzrostl rozchod kol na 1.584 mm vpředu a 1.572 mm vzadu. Výsledkem je 

ještě více místa v interiéru. Řidič a přední spolujezdec mají v nové generaci vozu 

k dispozici o 39 mm více místa do šířky ve výši loktů než dosud. Nad předními sedadly je 

k dispozici 995 mm a nad zadními 1.001 mm – více než ve kterémkoli jiném modelu 

tohoto segmentu. Prostor před koleny cestujících na zadních sedadlech činí 157 mm – 
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zhruba dvakrát více než u nejlepšího konkurenta. Vnitřní šířka interiéru ve výši loktů zde 

vzrostla o 70 mm. Novou špičkovou hodnotou je také objem zavazadlového prostoru: 

660 litrů představuje oproti předchozí generaci nárůst o 27 litrů. Se sklopenými zadními 

sedadly má zavazadlový prostor dokonce objem 1950 litrů. Tím dosahuje ŠKODA Superb 

Combi hodnot, kterých jinak dosahují pouze vozy vyšší střední třídy.  

 

Výrazný je nový, vzrušující design nové generace modelu ŠKODA Superb Combi. Nový 

model je vášnivější, modernější a emocionálnější než kdykoli předtím. Žádné jiné kombi 

střední třídy se neprezentuje tak dynamicky a elegantně, jako nová vlajková loď značky 

ŠKODA.  

 

Celkové tvary vozu výrazně ovlivnilo využití techniky MQB: Delší rozvor, zkrácený přední 

převis a širší rozchod umožňují vyváženější proporce a dodávají vozu velice dynamický a 

sportovní vzhled. Silueta tvoří stylově dokonalý celek, spočívající v souhře větší délky 

vozu, prodlouženého rozvoru, zkráceného předního převisu, klenuté linie střechy a velice 

šikmého okna pátých dveří. Silný charakter mají i expresivní příď a záď.  

 

Nová ŠKODA Superb Combi má celou řadu nových asistenčních systémů pro zvýšení 

bezpečnosti, komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí, běžných ve vozech 

vyšších tříd. Stejně jako Superb, nabízí také nový Superb Combi dynamickou regulaci 

podvozku Dynamic Chassis Control (DCC). Nová generace modelu bude díky novým 

motorům, splňujícím emisní normu EU 6, výkonnější a až o 30 procent úspornější než 

předchozí generace. Nových kvalit dosahuje také konektivita: Systémy infotainmentu 

nejnovější generace se prostřednictvím rozhraní SmartLink automaticky propojují se 

všemi běžnými chytrými telefony (standard MirrorLinkTM). Volitelné vysokorychlostní 

internetové připojení promění nový Superb Combi v pojízdný hotspot. 

 

V září si nová ŠKODA Superb Combi odbude svou výstavní premiéru na 66. 

mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem (IAA). Ještě v tomtéž měsíci se 

nový model dostane na první trhy. 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Bernd Abel, vedoucí Komunikace produktu  Ann Harder, Komunikace produktu 

T +420 326 811 731 T +420 326 811 769 

bernd.abel@skoda-auto.cz ann.harder@skoda-auto.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie k tématu:  
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Nová ŠKODA Superb Combi 

Atraktivní design: Expresivní a dynamicky elegantní, 

s vyváženými proporcemi.  

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA Superb Combi 

ŠKODA Superb Combi stanovuje měřítka ve třídě 

díky velkorysé nabídce vnitřního prostoru a vysoké 

funkčnosti, tak charakteristické pro vozy ŠKODA.  
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Nová ŠKODA Superb Combi 

Díky rozvoru mezigeneračně delšímu o 80 mm nabízí 

nový Superb Combi více prostoru v interiéru. 
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Nová ŠKODA Superb Combi 

Nová Superb Combi disponuje největším 

zavazadlovým prostorem ve své třídě. 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 › 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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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