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‚ŠKODA VisionSea’ byla aprílový žert
› ŠKODA uvádí na pravou míru: Motorová jachta ‚ŠKODA VisionSea’ nebyla
myšlena vážně
› Skutečnost: Nová ŠKODA Superb s designovými prvky designové studie
‚ŠKODA VisionC’
Mladá Boleslav, 2. dubna 2015 – ŠKODA nebude vyrábět žádné sportovní čluny.
Motorová jachta ‚ŠKODA VisionSea’, avizovaná tiskovou zprávou vydanou včera,
tedy 1. dubna, byla jen aprílovým žertem, jak dnes automobilka uvedla na
pravou míru.
Modelová paleta značky ŠKODA se vedle známých, funkčních předností stále silněji
vyznačuje i emocionálním a výrazným designem, zdůraznila automobilka. Vyloučeno není
ani další rozšiřování modelové palety. Růstová strategie ŠKODA se však nevydá směrem
k výrobě sportovních člunů.
Působivou realitou je naproti tomu nové, expresivní tvarosloví vozů české značky. Nová
ŠKODA Superb představuje revoluci v designu značky. Nová vlajková loď značky ŠKODA
přitom do sériové výroby převádí vzrušující design studie ‚ŠKODA VisionC’. Výsledek:
Skutečná pastva pro oči, vůz ostře řezaný, suverénní, expresivnější a emocionálnější než
kdykoli předtím. Nový Superb současně boduje dalším vylepšením tradičních předností
vozů značky ŠKODA, co se týče nabídky prostoru a praktického využití.
Nová generace modelu ŠKODA Superb představuje dosavadní vrchol největší modelové
ofenzívy ve 120leté historii automobilky. Na trhu se tento vůz objeví v červnu letošního
roku.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Superb
Nová ŠKODA Superb představuje revoluci v designu
značky.
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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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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