
 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 1 ze 3 

 

Studie ŠKODA Superb Black Crystal září díky 

hvězdnému prachu  
 

› Studie ŠKODA Superb Black Crystal je novou interpretací liftbacku Superb 

› Výraznými prvky jsou kola zdobená ‚hvězdným prachem‘ (StarDust®)  

› Studie je výsledkem umělecké spolupráce se sklárnou PRECIOSA 

 

Mladá Boleslav, 21. října 2015 – Studií ŠKODA Superb Black Crystal ukazuje 

česká automobilka opět svou lásku k detailům. Ve spolupráci s renomovanou 

sklárnou PRECIOSA představila automobilka novou interpretaci detailů vozu 

ŠKODA Superb.  

 

Vrcholným prvkem studie ŠKODA Superb Black Crystal jsou jedinečná kola: Ta jsou 

pokrytá takzvaným ‚hvězdným prachem‘ (StarDust®). Jedná se o malé krystaly, které 

pokrývají povrch disku. To dodává nové studii efektní vzhled. Touto technologií byly 

ozdobeny také trofeje pro vítěze Tour de France, navržené oddělením ŠKODA Design. 

Také loga značky ŠKODA na přídi i zádi vozu, na kolech a na volantu jsou vyrobena 

z kvalitního křišťálového skla. Rovněž z křišťálových prvků je vyroben i emblém Laurin & 

Klement na volantu.  

 

„Nová ŠKODA Superb zaujme svým výrazným emocionálním designem a láskou k detailu. 

Tuto ambici důsledně rozvíjí i nová studie ‚Superb Black Crystal‘. Díky precizně 

zpracovaným skleněným křišťálům působí studie jako klenot, který se nosí jen pro 

zvláštní příležitosti,“ říká šéfdesignér značky ŠKODA Jozef Kabaň. 

 

Svou premiéru oslaví studie ŠKODA „Superb Black Crystal“ na výstavě Designblok 2015, 

která se koná v Praze od 22. do 27. října 2015.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ann Harder, Komunikace produktu 

T +420 326 811 769 

ann.harder@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Studie ŠKODA Superb Black Crystal 

Nejvýraznějším prvkem studie ŠKODA Black Crystal 

Car jsou jedinečná kola: Ta jsou pokryta takzvaným 

‚hvězdným prachem‘ (StarDust®). 
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Studie ŠKODA Superb Black Crystal 

Také loga ŠKODA na přídi i zádi vozu, na kolech a na 

volantu jsou vyrobena z kvalitního křišťálového skla. 

Rovněž z křišťálových prvků je vyroben i emblém 

Laurin & Klement na volantu. 
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Studie ŠKODA Superb Black Crystal 

Studií ŠKODA Superb Black Crystal ukazuje česká 

automobilka opět svou lásku k detailům. 
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Studie ŠKODA Superb Black Crystal 

Ve spolupráci s renomovanou sklárnou PRECIOSA 

představila automobilka novou interpretaci detailů 

limuzíny ŠKODA Superb.  
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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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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