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ŠKODA Superb - Nová éra: Láska k dokonalým 

detailům 
 

› Precizní: Krystalická grafika světel, dokonalé křivky, ostré hrany a linie 

› Výrazná: Nový design ŠKODA 

› Nová vlajková loď značky ŠKODA oslaví svou světovou premiéru 17. února 

v Praze 

 

Mladá Boleslav, 13. února 2015 – Díky atraktivnímu designu se třetí generace 

modelu Superb stává zářivým šperkem v automobilové střední třídě. Krátce 

před světovou premiérou, která se odehraje 17. února v Praze, odhaluje 

ŠKODA AUTO první detaily exteriéru nové vlajkové lodi. Ta působivě a 

nekompromisně dokazuje vysoké designové ambice značky. Představené detaily 

a zpracování svědčí o maximální preciznosti a lásce i k těm nejmenším 

detailům.  

 

Nová ŠKODA Superb nadchne svým nezaměnitelným exteriérem s výrazně 

konturovanými plochami, sochařsky dokonalými tvary a elegantními liniemi od přídě až 

po záď. V souladu s požadavkem na špičkovou konstrukci vrcholného modelu značky 

ŠKODA, působí až do posledního detailu vybroušený vůz preciznějším, ambicióznějším a 

expresivnějším dojmem než kdykoli předtím. Pozornost si získá mimo jiné velmi výrazná 

grafika světel, prvotřídní zpracování a originální využití geometrického tvaru trojúhelníku 

a trojrozměrných kontur, které zdůrazňují charakter vozu a odvolávají se na tradiční 

řemeslný um českých sklářů. 

 

Slavnostní světová premiéra nové generace modelu ŠKODA Superb se koná 17. února ve 

Fóru Karlín v Praze. Proběhne za účasti zástupců světových médií a dalších významných 

hostů z koncernu Volkswagen, ŠKODA AUTO i představitelů politického, ekonomického a 

společenského života. 

 

ŠKODA Superb představuje již od roku 2001 vrchol modelové palety značky ŠKODA. 

Dosud (stav k: 31. 01. 2015) dodala automobilka svým zákazníkům více než 700 000 

vozů první a druhé generace modelu Superb, který se tak zařadil mezi nejoblíbenější 

vozy střední třídy. 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Bernd Abel, vedoucí Komunikace produktu   Jakub Šulc, Komunikace produktu 

T +420 326 811 731  T +420 326 811 729 

bernd.abel@skoda-auto.cz  jakub.sulc@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Superb 

Nová ŠKODA Superb nadchne svým nezaměnitelným 

exteriérem s výrazně konturovanými plochami, 

sochařsky dokonalými tvary a elegantními liniemi od 

přídě až po záď. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb 

Pozornost si získá mimo jiné velmi výrazná grafika 

světel nového modelu Superb, prvotřídní zpracování 

a originální využití geometrického tvaru trojúhelníku 

a trojrozměrných kontur, které zdůrazňují charakter 

vozu a odvolávají se na tradiční řemeslný um 

českých sklářů. 
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ŠKODA Superb 

Pozornost si získá mimo jiné velmi výrazná grafika 

světel nového modelu Superb. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA Superb 

Díky atraktivnímu designu se třetí generace modelu 

Superb stává zářivým šperkem mezi automobily 

střední třídy.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 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 sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, 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 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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