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Interiér nabízí více pochromovaných detailů a kvalitní materiály 
 

› Sedadla potažená materiálem Alcantara
®
 a kůží s barevným kontrastním prošíváním 

› Pochromované detaily ve výplni dveří, na madle dveří a na palubní desce 

› Každodenní ovládání vozu ulehčuje majitelům vozu množství Simply Clever prvků 

 

Mladá Boleslav/Wagram, 1. července 2019 - Novým čalouněním sedadel, novými dekoračními lištami 

a kvalitním materiálem dále vylepšila ŠKODA interiér svého vrcholného modelu. SUPERB SCOUT nově 

doplňuje luxusně vybavený vrcholný výbavový stupeň L&K a dynamický model SUPERB SPORTLINE. 

Kromě toho je vůz SUPERB nabízen ve známých výbavových stupních Ambition a Style. Pro všechny 

výbavové stupně je charakteristická pro značku ŠKODA typická vysoká kvalita zpracování, skvělý 

poměr ceny a užitné hodnoty a mnoho Simply Clever prvků. 

 

Nové chromované aplikace na madle dveří a vnitřních kličkách dveří a ambientní osvětlení na přístrojové desce 

dodávají interiéru vozu ŠKODA SUPERB na ušlechtilosti a eleganci. Nové je také čalounění sedadel 

ve výbavových stupních Ambition a Style a kontrastní prošívání u sedadel potažených materiálem Alcantara
®
 

a kůží. Prošívání je i na loketních opěrkách ve dveřích. Ozdobné prošívání a prošívání sedadel jsou hnědé 

u vozu SCOUT, světle šedé u modelu SPORTLINE a černé u vcholného výbavového stupně L&K. Odkládací 

schránky pod loketními opěrkami dveří a prostor pro nohy vpředu a vzadu jsou osvětleny ambientním 

osvětlením. Bezklíčový systém otvírání KESSY, který je součástí výbavového stupně Style, L&K a vozů 

ŠKODA SUPERB SCOUT a ŠKODA SUPERB SPORTLINE, otevírá všechny čtyři dveře. Startovací tlačítko 

KESSY GO je poprvé součástí standardní výbavy stupně Ambition.  

 

Více komfortu a sportovních prvků ve výbavovém stupni L&K, vozu SCOUT a SPORTLINE 

Exkluzivní výbavový stupeň L&K nabízí nyní na přání potažení stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním 

materiálem Alcantara
®
 v černé nebo béžové barvě. Na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce 

se nachází nápis Laurin & Klement. Dekorativní lišta může být v broušeném provedení v béžové barvě nebo 

lesklá v provedení Piano Black. Nápis Laurin & Klement je také na opěradlech standardně dodávaných 

kožených sedadel. Přední sedadla jsou elektricky nastavitelná s pamětí. Ve výbavovém stupni L&K je 

standardně nabízena ventilace předních sedadel, sedadlo řidiče může být na přání vybaveno masážní funkcí. 

U výbavového stupně L&K a u nového vozu SUPERB SCOUT přivítá řidiče po nastoupení do vozu speciální 

logo na obrazovce infotainment systému. U verze SCOUT zobrazuje displej dodatečné údaje o jízdě v terénu. 

Dalším charakteristickým prvkem nového dobrodružně laděného modelu jsou dekorační lišty se speciálním 

dřevěným dekorem s logem SCOUT. Logo SCOUT se nachází i na předních sedadlech. Potahy sedadel mají 

pro verzi SCOUT specifický vzor s kontrastním prošíváním. Součástí standardní výbavy je čalounění sedadel 

v kombinaci materiálu Alcantara
®
 a kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé také s paspulí v kontrastní 

barvě v přední části předních sedadel. Převážně černý interiér modelu SUPERB SPORTLINE doplňují přední 

sportovní sedadla čalouněná materiálem Alcantara
®
 a kůží s integrovanými opěrkami hlavy. Nastavení délky 

sedáku je na přání. Vůz SPORTLINE také nabízí na přání potažení stropu, sloupků a sluneční clony 

materiálem Alcantara
®
 v černé barvě. Dekorační lišty mají karbonový dekor. 

 

Seznam Simply Clever prvků se znovu rozšiřuje 

Vozy ŠKODA SUPERB jsou skvělým příkladem využití mnoha Simply Clever prvků, které majitelům vozů 

ulehčují každodenní ovládání vozu. S modernizací přibyly další tři. Zvětšený Phone Box umožňuje bezdrátové 

nabíjení chytrých telefonů a bezdrátové připojení k vnější anténě. Poprvé u značky ŠKODA je k dispozici 

ve voze SUPERB také prostorový organizér v zavazadlovém prostoru pod dvojitou podlahou, sestávající 
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z dělené nízké přihrádky zabezpečující převoz různých věcí. Kromě toho ještě u modelu SUPERB přibyl 

flexibilní organizér s posuvnou zajišťovací tyčí na dvojité podlaze. 

 

Variabilní dvojitá podlaha zavazadlového prostoru a multifunkční taška pod krytem zavazadlového prostoru 

jsou dostupné pouze pro variantu COMBI. V kombinaci s elektricky ovládanými pátými dveřmi se také kryt 

zavazadlového prostoru vozu SUPERB COMBI automaticky svine. U všech verzí jsou elektricky ovládané páté 

dveře doplněny o virtuální pedál, který otevírá páté dveře pohybem nohy pod zadním nárazníkem. V nabídce 

je také mechanicky sklopné, mechanicky odjistitelné tažné zařízení, USB konektory vpředu a vzadu, 230V 

zásuvka s dvěma USB konektory vzadu, speciální přihrádka na bezpečné uložení tabletu v Jumbo Boxu nebo 

držák tabletu v hlavových opěrkách předních sedadel. Na přání nabízí vůz SUPERB elektricky seřiditelné 

sedadlo spolujezdce ze zadních sedadel nebo paket pro spaní se zvýšenými opěrkami hlavy a dekou pro 

cestující na zadních sedadlech. Boční okna lze zastínit stínicími roletami. Bezpečnost zvyšuje elektricky 

ovládaná dětská pojistka pro zadní dveře. Dlouhé předměty lze bezpečně a flexibilně přepravovat ve vaku 

na lyže. 

 

Vybrané prvky Simply Clever pro vůz ŠKODA SUPERB: 

 

› Phone Box 

› Prostorový organizér v zavazadlovém prostoru – SUPERB COMBI 

› Flexibilní organizér v zavazadlovém prostoru  

› Automatické odjištění roletového krytu – SUPERB COMBI 

› Dva USB konektory vpředu a vzadu  

› Multifunkční taška pod krytem zavazadlového prostoru – SUPERB COMBI 

› Stínicí rolety pro zadní boční skla  

› Virtuální pedál 

› 230V zásuvka s dvěma USB konektory vzadu 

› Speciální přihrádka na bezpečné uložení tabletu v Jumbo Boxu  

› Držák tabletu vzadu  

› Elektricky seřiditelné sedadlo spolujezdce ze zadních sedadel  

› Odnímatelný vak na lyže  

› Elektricky ovládaná dětská pojistka  

› Paket pro spaní 

› Mechanicky sklopné, mechanicky odjistitelné tažné zařízení  
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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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