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Design: Vylepšený vzhled a nový, dobrodružně laděný model 
 

› ŠKODA SUPERB s vylepšeným vzhledem díky nové masce chladiče a nově tvarovanému přednímu 

nárazníku 

› Záď zdobí horizontální chromovaná lišta a nápis ŠKODA 

› Nový model ŠKODA SUPERB SCOUT s robustními prvky karoserie v offroadovém vzhledu je vybaven 

pohonem všech kol 

 

Mladá Boleslav/Wagram, 1. července 2019 – ŠKODA dále citlivě vylepšila dynamický a elegantní vzhled 

své vlajkové lodě. Díky větší masce chladiče a novému přednímu nárazníku, které zajišťují výraznější 

vzhled vozu, vzrostla délka vozu SUPERB o 8 mm. Délka vozu SUPERB COMBI vzrostla o 6 mm. 

Velkorysý prostor interiéru a zavazadlový prostor o objemu 625 l vozu ŠKODA SUPERB a 660 l vozu 

ŠKODA SUPERB COMBI stále určují měřítka ve své třídě. Záď zdobí chromovaná lišta a nápis ŠKODA. 

Nový vůz ŠKODA SUPERB SCOUT s robustními prvky karoserie se prezentuje v offroadovém vzhledu. 

 

ŠKODA citlivě zmodernizovala přední část vozu SUPERB. Díky optickým změnám působí vůz SUPERB 

výrazněji. Díky novému přednímu nárazníku narostla délka vozu ŠKODA SUPERB o 8 mm na 4 869 mm, délka 

vozu ŠKODA SUPERB COMBI narostla o 6 mm na 4 862 mm. Rozvor činí 2 841 mm, šířka 1 864 mm, výška 

vozu 1 469 mm, respektive 1 477 mm u vozu SUPERB COMBI. Objem zavazadlového prostoru u modelu 

SUPERB činí 625 l, při sklopených sedadlech 1 760 l. U vozu SUPERB COMBI činí objem zavazadlového 

prostoru 660, respektive 1 950 l. Jedná se tak o nejlepší hodnoty ve své třídě. Pro značku ŠKODA typická 

maska chladiče byla zvětšena a sestupuje níže do nárazníku. Má také dvojité lamely. Snížené přední 

světlomety, které zasahují až k masce chladiče, využívají již v základní verzi LED technologii pro potkávací, 

dálková, obrysová světla a pro světla denního svícení. Nový tvar mají i LED mlhové světlomety. Chromovaná 

lišta spojuje a rámuje mlhové světlomety umístěné v nasávacím otvoru předního nárazníku. Zadní full LED 

světla spojuje horizontální chromovaná lišta, mezi nimi přitahuje pozornost nový nápis ŠKODA. Ambientní 

osvětlení je nabízeno na přání. Jeho součástí je promítnutí nápisu ŠKODA na vozovku po otevření předních 

dveří. Zmodernizovaný současný model doplňuje devět nových 17", 18" a 19" kol z lehké slitiny, z nichž mají 

dvě aerodynamický design, a také nové barvy černá Crystal a modrá Race. 

 

 
 

 

 

 

Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT doplňuje model SUPERB SPORTLINE a výbavový stupeň L&K 

ŠKODA poprvé nabízí svůj vrcholný model ve verzi SCOUT, která je nabízena výhradně v karosářské verzi 

kombi. O offroadový vzhled se stejně jako u vozu OCTAVIA SCOUT starají standardně dodávaná 18" 

a na přání nabízená 19" kola z lehké slitiny, paket pro špatné cesty se zvýšenou světlou výškou o 15 mm 

a pohon všech kol. Adaptivní podvozek (DCC) je nabízen na přání. Ochranu karoserie a výrazný offroadový 
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vzhled zajišťuje nově tvarovaný přední a zadní nárazník se 

spodním krytem v barvě hliníku. Další plastové díly zabraňují 

poškození podběhů, prahů a spodních částí dveří. Díky 

zvětšenému nárazníku je vůz ŠKODA SUPERB SCOUT o 1 mm 

delší. Jeho délka činí 4 863 mm. Maska chladiče má stejně jako 

u verze SPORTLINE černé dvojité lamely. Rámeček je však 

chromovaný. Chromované jsou střešní nosič a lišty kolem 

bočních oken. Kryty zpětných zrcátek mají hliníkový design, 

na přání mohou být v barvě vozu. Na blatnících jsou speciální 

plakety s nápisem SCOUT. Exkluzivně je pro model 

ŠKODA SUPERB SCOUT nabízena barva oranžová Tangerine. 

 

 
* Více informací naleznete v digitální tiskové mapě zde: www.skoda-storyboard.com/r/SUPERB. 

  

U vozu ŠKODA SUPERB SPORTLINE jsou rámeček černé masky chladiče a horizontální lišta mezi standardně 

dodávanými zadními full LED světly v leskle černém provedení. Sportovní varianta vozu SUPERB je také 

nabízena v barvě karoserie Dragon Skin. Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA SUPERB SPORTLINE je 

sportovní podvozek snížený o 15 mm a full LED matrixové světlomety. Dynamický vzhled podtrhuje nově 

tvarovaný přední nárazník s voštinovou strukturou. Vrcholný výbavový stupeň L&K, který má identické rozměry, 

má také nové chromované prvky, které zdobí vzduchové clony Air Curtain, boční prahové lišty a zadní 

nárazník. Dalším charakteristickým prvkem je nápis Laurin & Klement na předních blatnících. Součástí 

http://www.skoda-storyboard.com/r/SUPERB
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standardní výbavy výbavového stupně L&K jsou full LED matrixové světlomety, adaptivní podvozek (DCC), 

asistent hlídání jízdního pruhu (Lane Assist), asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), Traffic Jam Assist a 

aerodynamická 18" kola z lehké slitiny Propus Aero.   
ROZHOVOR 

 

Karl Neuhold 

Vedoucí designu exteriéru 

  

Pane Neuholde, jak rozvíjí model SUPERB designový jazyk značky ŠKODA?  

Přepracovaná verze naší vlajkové lodi ŠKODA SUPERB vychází z nových pravidel designu ŠKODA, které akcentují 

eleganci, pohodlí a dynamický vzhled, a posouvá je o nutný kus dále. 

 

Jaké jsou charakteristické prvky designu nového modelu SUPERB? 

Na přepracované přední části modelu SUPERB je vidět, že jsme věnovali pozornost i těm nejmenším detailům. Nová 

chromovaná maska chladiče s vertikálními lamelami je vzpřímenější a vyznačuje se velice skulpturálními tvary. Po stranách 

má SUPERB perfektně vyvážené proporce, a to jak v reprezentativní karosářské verzi liftback, tak i ve verzi kombi. Silueta 

evokující kupé a ostrá Tornado linie se skvěle doplňují s mohutnými předními a zadními podběhy vozu. Krystalický design 

prahů přispívá k ještě sebevědomějšímu postoji vozu. 

Zadní část nového modelu SUPERB se vyznačuje novým nápisem ŠKODA a novými LED zadními světly, jež svým vzhledem 

evokují broušené sklo. Jejich vzhled vylepšují tři krystalické prvky na každé straně. V nejvyšších výbavových verzích jsou 

světla navíc spojena chromovanou lištou podtrhující nápis ŠKODA. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu  Tisková mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

Download the ŠKODA Media Services app 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozu ŠKODA SUPERB získáte pod hashtagem #SkodaSuperb. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“.  
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