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ŠKODA World Dealer Conference: Nová 

ŠKODA Superb opět na scéně 
 

› Dealeři a partneři značky ŠKODA z celého světa poprvé zažijí novou vlajkovou 

loď značky 

› Mega-akce ve Vídni: 11 dní, 200 vozů, 4 600 účastníků 

› Nová éra: ŠKODA Superb dosáhla nové technické a designové úrovně 

 

Mladá Boleslav/Vídeň, 28. dubna 2015 – Velkolepé vystoupení pro skvělý vůz: 

čtyři týdny před oficiálním zahájením prodeje představí ŠKODA poprvé novou 

generaci modelu Superb světové rodině svých prodejců a partnerů na ŠKODA 

World Dealer Conference (28. dubna až 08. května) ve Vídni. Zcela nově 

vyvinutá vlajková loď značky dosahuje nové designové a technické úrovně a 

posouvá značku ŠKODA do nové éry. Prodej tohoto modelu bude zahájen 

v červnu. 

 

V rámci světové konference ŠKODA World Dealer Conference (WDC) bude mít 4 600 

partnerů značky z celého světa poprvé možnost detailně vyzkoušet zcela nový model 

ŠKODA Superb, včetně testovacích jízd. Jedenáctidenní akce v rakouské metropoli se 

vedle evropských prodejců značky ŠKODA zúčastní také prodejci ze zámoří, mimo jiné 

z Číny, Indie nebo Austrálie. 

 

„S novou generací modelu ŠKODA Superb společně s našimi prodejními partnery 

vstupujeme do nové éry,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Díky vynikající designovým a 

technickým kvalitám tohoto modelu a velkorysé nabídce prostoru se nový Superb stává 

měřítkem ve své kategorii. Naše nová vlajková loď nadchne pro značku ŠKODA nové 

zákazníky ze soukromé i podnikatelské sféry,“ dodává Eichhorn. 

 

Nová ŠKODA Superb je hvězdou automobilového roku 2015. Ať už při emocionální 

světové premiéře v polovině února v Praze, na výstavních premiérách na autosalonech 

v Ženevě a Šanghaji či v prvních ohlasech médií – reakce na zcela nově vyvinutou třetí 

generaci tohoto modelu jsou vynikající. Z dobrého důvodu: Nová ŠKODA Superb zaujme 

moderním, výrazným a emocionálním designem a nejlepší nabídkou prostoru ve svém 

segmentu. Díky inovativní technologii MQB koncernu Volkswagen dosahuje nové úrovně 

bezpečnosti, konektivity a ekologie. Tím nová ŠKODA Superb postoupila na horní příčky 

v automobilové střední třídě.  

 

Od roku 2001 je ŠKODA Superb vrcholem modelové palety značky ŠKODA. Dosud dodala 

automobilka svým zákazníkům více než 750 000 vozů řady ŠKODA Superb první a druhé 

generace. Tento model se tak stal jedním z nejoblíbenějších vozů ve své třídě.  
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Superb opět na scéně 

V rámci světové konference ŠKODA World Dealer 

Conference (WDC) bude mít 4 600 partnerů značky z 

celého světa poprvé možnost vyzkoušet zcela nový 

model ŠKODA Superb ve všech ohledech včetně 

testovacích jízd. Jedenáctidenní akce v rakouské 

metropoli se vedle evropských prodejců značky 

ŠKODA zúčastní také prodejci ze zámoří, mimo jiné z 

Číny, Indie nebo Austrálie. 

 

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 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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