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Ve sportovním duchu: ŠKODA Superb Combi 

SportLine slaví svůj debut v předvečer IAA 
 

› ŠKODA představila Superb Combi SportLine během Volkswagen Group Night  

› Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland: „SportLine dále posiluje emocionalitu značky“ 

› Pozornost upoutají hlavně černé designové prvky, kola z lehkých slitin, 

sportovní podvozek a sportovní interiér  

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 14. září 2015 – Sportovní vzhled vlajkové lodě značky 

ŠKODA: Během Volkswagen Group Night v předvečer tiskových dnů na 

Mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu (IAA) oslavil svou světovou premiéru 

vůz ŠKODA Superb Combi SportLine. Sportovně laděnou verzí nové generace 

modelu ŠKODA Superb pokračuje česká automobilka v emocionalizaci své 

modelové palety. 

 

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

společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland. „Naše nová vlajková loď je 

důkazem naší ambice spojit osvědčené přednosti vozů značky ŠKODA, jako je maximální 

nabídka prostoru a funkčnost, s výrazným a emocionálním designem. Nové provedení 

SportLine mimořádným způsobem zvyšuje emocionalitu nového Superbu.“ 

 

Ve verzi liftback i kombi nová ŠKODA Superb SportLine zaujme černými 

osmnáctipalcovými nebo devatenáctipalcovými koly z lehkých slitin, černými detaily na 

karoserii nebo sklem pátých dveří a bočními skly od sloupku B dozadu s vyšším stupněm 

tónování (SunSet). Dalším důležitým znakem je o 15 mm snížený sportovní podvozek. 

V interiéru nabízí provedení SportLine mimo jiné exkluzivní sportovní sedadla, hliníkové 

pedály a kůží potažený sportovní volant. S výjimkou základní benzinové a naftové 

motorizace bude ŠKODA Superb SportLine v nabídce se všemi aktuálními motory modelu 

Superb. 

 

Nová generace modelu ŠKODA Superb na evropské trhy úspěšně vstoupila v červnu 

letošního roku, verze kombi bude na trhy postupně přicházet od tohoto měsíce. Zcela 

nově vyvinutá vlajková loď definuje nová měřítka automobilové střední třídy. Zákazníky 

nadchl výrazný, dynamicky-elegantní design, nejmodernější technika a nepřekonatelná 

nabídka prostoru, díky těmto atributům dosahuje nový Superb také špičkového 

hodnocení ze strany odborníků i médií.   

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ann Harder, Komunikace produktu 

T +420 326 811 769 

ann.harder@skoda-auto.cz  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Superb Combi SportLine debutuje 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland představil v předvečer 

tiskových dnů na Mezinárodním autosalonu ve 

Frankfurtu (IAA) nový vůz ŠKODA Superb Combi 

SportLine.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Superb Combi SportLine slaví svůj 

debut v předvečer IAA  

Během Volkswagen Group Night v předvečer 

tiskových dnů na Mezinárodním autosalonu ve 

Frankfurtu (IAA) oslavil svou světovou premiéru vůz 

ŠKODA Superb Combi SportLine. 

 

Download                                Quelle: 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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