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ŠKODA AUTO vyrobila 750 000. vůz řady ŠKODA 

Superb 
 

› ŠKODA Superb od roku 2001 definuje nová měřítka v automobilové střední 

třídě 

› Synonymum pro špičkovou kvalitu z České republika; model je úspěšný na 

světovém trhu 

› Třetí generace modelu ŠKODA Superb představuje pro značku start do nové 

éry 

 

Mladá Boleslav, 29. dubna 2015 – ŠKODA vyrobila 750 000. vůz řady ŠKODA 

Superb. Jubilejní vůz sjel z linky v závodě společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách. 

ŠKODA Superb je od roku 2001 špičkovým modelem české automobilky. 

V červnu letošního roku na trh vstoupí třetí generace tohoto modelu. Nová  

ŠKODA Superb představuje revoluci tvarosloví značky ŠKODA, dosahuje nových 

dimenzí komfortu a techniky a je nejlepším vozem značky ŠKODA všech dob. 

 

„Tři čtvrtě milionu vyrobených vozů ŠKODA Superb – toto číslo dokládá skvělý úspěch 

naší vlajkové lodi “, říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Prof. Dr. h.c. 

Winfried Vahland. „Jako jeden z nejlepších vozů automobilové střední třídy je ŠKODA 

Superb již 14 let synonymem pro špičkovou kvalitu z České republiky, která nadchne 

zákazníky jak v Evropě, tak v Číně a na dalších mimoevropských trzích. Na základě tohoto 

úspěchu nyní se třetí generací tohoto modelu vstupujeme do nové éry. S novou generací 

modelu ŠKODA Superb nabývají design, technika, hodnota i emocionalita tohoto modelu a 

naší celé modelové palety zcela nového významu. Nová ŠKODA Superb překonává vše, co 

dosud značka ŠKODA nabízela a je předzvěstí budoucnosti značky,“ dodává Vahland. 

 

Od roku 2001 je ŠKODA Superb korunou modelové palety značky ŠKODA. Svého času se 

mu podařil rázný vstup do segmentu střední třídy. Česká automobilka tak navázala na 

tradici velkých, reprezentativních vozů značky ŠKODA. Již v letech 1934 až 1949 sjížděl 

z linek model jménem ŠKODA Superb. Inspirací pro označení modelu bylo latinské slovo  

‚superbus’ – které mimo jiné znamená: hezký, vynikající, skvělý. S první „novodobou“ 

generací modelu ŠKODA Superb automobilka před 14 lety převedla tradici do moderny.  

 

Dnes je Superb jedním z nejlepších a nejúspěšnějších automobilů vyšší střední třídy. 

První generace modelu Superb (2001 až 2008) měla charakter klasické limuzíny se 

stupňovitou zádí a definovala nová měřítka, zejména pokud se týče nabídky prostoru. 

Druhá generace tohoto modelu nadchla v roce 2008 novými, variabilními možnostmi 

využití, modernější technikou a nadčasově elegantním designem. Od roku 2009 je  

Superb nabídce i ve verzi Combi. 

 

Se třetí generací modelu dosahuje ŠKODA Superb po výtvarné a technické stránce nové 

úrovně. Zcela nově vyvinutá nová vlajková loď značky ŠKODA se představuje v nové, 

emocionálním designu značky ŠKODA. Nadprůměrná nabídka prostotu předchozí 
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generace se ještě dále zlepšila, co se týče techniky, získal nový Superb inovativní 

technologii MQB  koncernu Volkswagen. Velkorysé vnitřní rozměry, inovativní asistenční 

systémy pro vyšší bezpečnosti, ekologii a komfort, výkonné agregáty, splňující emisní 

normu EU-6 a pro vozy značky ŠKODA typické ‚Simply Clever‘ detaily posouvají model na 

horní hranici automobilové střední třídy. 

 

Nová ŠKODA Superb se stejně jako její předchůdce vyrábí v závodě společnosti ŠKODA 

AUTO v Kvasinách. Zahájení výroby nové generace tohoto modelu si vyžádalo vysoké 

investice do nových výrobních technologií, montáže a logistických ploch. Jen do nové 

svařovny směřovalo celkem 1,7 miliardy korun (CZK). Do roku 2018 plánuje ŠKODA pro 

závod v Kvasinách investice v celkové výši 7,2 miliard Kč a vytvoření 1.300 nových 

pracovních míst. Výrobní kapacita má postupně narůst až na 280.000 vozů. Kvasiny je 

jedním ze tří výrobních závodů v České republice a aktuálně zaměstnává 4.500 osob.  

 

V průběhu roku 2015 bude navíc zahájena také výroba modelu Superb v Číně. Na letošní 

Shanghai Auto Show měla nová ŠKODA Superb svou premiéru v Říši středu. 

 

Výrobní čísla po jednotlivých modelech a závodech  

Superb (B5) Kvasiny  136.068 

 

Superb (B6) Kvasiny  379.600 

Superb (B6) Aurangabad    15.170 

Superb (B6)   An-tching 186.987 

Superb (B6) Ning-po   31.500 

 

Superb (B8) Kvasiny        600 

Superb (B8) Nan-ťing          75 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku   David Šikula, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773   T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz   david.sikula@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

ŠKODA vyrobila 750 000. vůz řady 

ŠKODA Superb  

Od roku 2001 je ŠKODA Superb korunou 

modelové palety značky ŠKODA. Svého 

času se mu podařil rázný vstup do 

segmentu střední třídy. Česká automobilka 

tak navázala na tradici velkých, 

reprezentativních vozů značky ŠKODA. 
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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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