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Nová ŠKODA Superb Combi: Za velkými pátými 

dveřmi velký zavazadlový prostor 
 

› Nejlepší ve své třídě: Největší zavazadlový prostor v segmentu – objem 660 až 

1.950 litrů 

› Praktičtější než kdykoli předtím: 11 Simply Clever řešení v zavazadlovém 

prostoru 

› Superb Combi bude na trhy postupně uváděn od září 

 

Mladá Boleslav, 17. června 2015 – Kombinací funkčnosti a emocí bude nová 

ŠKODA Superb Combi od září definovat nová měřítka ve své třídě. Zdařilou 

souhru designu a praktických vlastností představuje zejména zadní partie 

nového vozu: Záď není jen tvarovaná výrazněji než kdykoli předtím, za velkými 

a vysoko se otevírajícími pátými dveřmi se skrývá i největší a nejpraktičtější 

zavazadlový prostor v segmentu. 

 

Nová ŠKODA Superb Combi disponuje největším zavazadlovým prostorem ve 

střední třídě. Ačkoli je nový Superb Combi jen o 23 mm delší než minulá generace, 

pojme zavazadlový prostor při nesklopených sedadlech o 27 litrů více než předchůdce. Po 

sklopení zadních sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru až na téměř dva metry 

krychlové: 1.950 litrů je zdaleka nejlepší hodnotou ve své třídě a o 85 litrů více než u 

předcházející generace. Bez problémů lze naložit i dlouhé předměty. Opěradlo sedadla 

spolujezdce lze v případě potřeby jednoduše sklopit. Pak se do nového Superbu Combi 

vejdou předměty dlouhé až 3,10 metru. 

 

Nová ŠKODA Superb Combi boduje nejen svou nabídkou prostoru, ale i počtem 

praktických řešení. Nový model nabídne celkem až 31 Simply Clever řešení – jedenáct 

z nich se nachází v zavazadlovém prostoru. 

 

Stejně jako liftback, může být i nová ŠKODA Superb Combi poprvé na přání vybavena 

takzvaným virtuálním pedálem pro bezdotykové otevírání elektricky ovládaných 

pátých dveří pomocí gesta: k otevření pátých dveří postačí jednoduchý pohyb nohou 

pod zadním nárazníkem. Tato funkce pracuje v kombinaci se systémem bezklíčového 

zamykání a startování KESSY. 

 

Premiéru v nové generaci vozu ŠKODA Superb Combi má i praktická funkce Tip-To-

Close pro zjednodušení zavírání elektricky ovládaných pátých dveří. Stačí přitom krátce 

zatáhnout za páté dveře a ty se začnou zavírat. V kombinaci elektricky ovládaných 

pátých dveří a KESSY je možno páté dveře zavřít také pomocí dálkového ovládání. 

 

Opěradla zadních sedadel se v Superbu Combi nové generace sklápí po odjištění páčky 

v zavazadlovém prostoru.  
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Nejvyšší praktické využití nabízí v nové generaci modelu ŠKODA Superb Combi variabilně 

nastavitelná dvojitá podlaha zavazadlového prostoru. S touto pohyblivou podlahou 

lze zavazadlový prostor různě rozdělovat a tím přizpůsobit aktuálním požadavkům. 

Systém kromě toho vytvořil i jeden praktický odkládací prostor: krycí roletu 

zavazadlového prostoru lze uložit pod dvojitou podlahu.  

 

Krycí roleta je koncipována jako tzv. rolo s mezipolohou - stačí lehký dotyk a kryt se 

automaticky zavine. Je-li Superb Combi vybaven také elektricky ovládanými pátými 

dveřmi, resp. virtuálním pedálem, disponuje roleta navíc i automatickým 

odblokováním. Roleta se při otevření pátých dveří automaticky posune o jeden stupeň 

vzad, aby usnadnila nakládání zavazadel. 

 

Praktická je také nová multifunkční kapsa. Ta se nachází pod krycí roletou. Do ní je 

možno uložit například kabát. 

 

Čtyři sklopné háčky v zavazadlovém prostoru umožňují například bezpečný převoz 

nákupních tašek. Užitečným doplňkem je i síťový program. Náklad v případě potřeby 

zajistí jedna horizontální síť a dvě sítě vertikální. V zavazadlovém prostoru se nachází 

také vyjímatelná LED-svítilna, kterou je možno používat i mimo vozidlo. V držáku ve 

voze se během jízdy automaticky dobíjí. 

 

Nová ŠKODA Superb Combi bude mít svou výstavní premiéru v září na 66. ročníku 

autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Ve stejném 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: 

 

 

ŠKODA Superb Combi 

Se svými 660 litry disponuje Škoda Superb Combi 

největším zavazadlovým prostorem ve střední třídě.  

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Superb Combi 

11 z 31 Simply Clever prvků se nachází právě 

v zavazadlovém prostoru, například automaticky 

odjistitelným krytem a multifunkční kapsa. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb Combi 

Po sklopení zadních sedadel dosáhne zavazadlový 

prostor nového modelu Škoda Superb Combi téměř 

dvou kubických metrů.  

 

 

 

 

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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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