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ŠKODA Superb Black Crystal: Světová premiéra 

v Praze  
 

› Představení unikátní studie ŠKODA Superb Black Crystal v Praze 

› ŠKODA Superb oficiálním automobilem výstavy Designblok 2015 

› ŠKODA je počtvrté hlavním partnerem prestižní přehlídky designu 

 

Mladá Boleslav, 20. října 2015 – Značka ŠKODA se v letošním roce na pražské 

přehlídce designu a módy Designblok 2015 opět prezentuje osobitou expozicí. 

Akce, jejímž ústředním motivem je svoboda, se uskuteční ve dnech 21. až 27. 

října 2015 na výstavišti v Praze-Holešovicích. Vedle nového modelu Superb, 

který se představí v roli oficiálního vozu 17. ročníku této prestižní výstavy, 

mohou návštěvníci vůbec poprvé obdivovat jedinečnou studii ŠKODA Superb 

Black Crystal. 

 

„ŠKODA klade na design svých vozů velký důraz,“ říká Jozef Kabaň, šéfdesignér značky 

ŠKODA. „Na letošním Designbloku ukazujeme příznivcům kvalitního designu náš přístup 

na novém Superbu. Jeho tvarová čistota a styl se spojují s funkčností v jeden harmonický 

celek, a vytváří tak silný estetický dojem. Vystavovaná studie ŠKODA Superb Black 

Crystal je navíc umocněna českým křišťálem, který působí jako šperk, který si na sebe 

vezmete pro zvláštní příležitost,“ uzavírá Jozef Kabaň. 

 

Značka ŠKODA je dlouhodobě etalonem špičkového českého designu, což dává najevo i 

partnerstvím s prestižní přehlídkou Designblok 2015. Opakovanou účastí na Designbloku, 

který loni navštívilo více než 50 000 návštěvníků, prezentuje mladoboleslavská 

automobilka svou kompetenci v oblasti designu. 

 

Hvězdou expozice značky ŠKODA na holešovickém výstavišti bude nový model Superb, 

který zároveň poslouží i jako oficiální vůz pro přepravu VIP návštěvníků. Z něj odvozená 

studie ŠKODA Superb Black Crystal, zdobená prvky z křišťálu, zde oslaví světovou 

premiéru. Při tvorbě této umělecké interpretace liftbacku Superb se oddělení ŠKODA 

Design spojilo s renomovanou českou sklárnou Preciosa, která na jednotlivé křišťálové 

prvky aplikovala řemeslně náročné postupy. Designovou lahůdkou je ruční zdobení disků 

kol technologií StarDust, která byla využita například při tvorbě trofejí ŠKODA AUTO pro 

vítěze letošního ročníku Tour de France. 

 

ŠKODA AUTO se aktivně zapojuje i do souběžně konané akce Teniskology, která 

proběhne 24. října ve Vinohradském pavilonu. Za účasti řady VIP hostů ze světa módy, 

hudby a sportu se zde představí jako výrobce trendy automobilů, k čemuž využije stále 

se rozrůstající rodinu modelů Monte Carlo. Nejen fanoušci subkultury tenisek tak mohou 

obdivovat atraktivní vozy ŠKODA Rapid Monte Carlo, Yeti Monte Carlo a Citigo Monte 

Carlo, které oslovují především zákazníky z řad mladších řidičů.  
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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: 

 

 

ŠKODA Superb Black Crystal: Světová premiéra 

v Praze 

Hvězdou expozice na holešovickém výstavišti bude 

studie ŠKODA Superb Black Crystal zdobená prvky z 

českého křišťálu.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA na Teniskology 

ŠKODA AUTO se aktivně zapojuje i do souběžně 

konané akce Teniskology, která proběhne 24. října 

ve Vinohradském pavilonu. Za účasti řady VIP hostů 

ze světa módy, hudby a sportu se zde představí jako 

výrobce trendy automobilů, k čemuž využije stále se 

rozrůstající rodinu modelů Monte Carlo. 

 

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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