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ŠKODA SUPERB s novou výbavou pro vyšší úroveň pohodlí a 
bezpečnosti   
 

› Care Connect: na českém trhu nově součástí sériové výbavy 

› Infotainment: až 9,2palcový displej ve skleněném designu a SmartLink+  

› Bezpečnost: nově rozšířená funkce Manoeuvre Assist rozpozná překážky i před vozidlem 

› Komfort: sedadlo řidiče s masážní funkcí, vyhříváním, ventilací a paměťové funkce 

› Výbava: nová devatenáctipalcová kola z lehkých slitin zvýrazňují elegantní vzhled 

špičkového modelu značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 26. května 2017 – ŠKODA rozšiřuje nabídku výbavy své vlajkové lodi na 

novou, vyšší úroveň. Od konce května 2017 budou vozy ŠKODA SUPERB a ŠKODA SUPERB 

COMBI z linky v Kvasinách sjíždět s několika novými výbavovými prvky. Jde například o 

služby ŠKODA Connect, automatické tísňové volání, nové Infotainment systémy, Smartlink+, 

ale také sedadlo řidiče s masážní funkcí nebo exteriérový Chrom paket.   

 

Care Connect s automatickým tísňovým voláním 

S novým modelovým rokem je na českém trhu standardní součástí výbavy všech vozů ŠKODA 

SUPERB a ŠKODA SUPERB COMBI balíček služeb Care Connect, nezávisle na zvoleném 

systému infotainmentu. 

 

Nejdůležitější funkcí Care Connect je tísňové volání (Emergency Call), které se aktivuje po nehodě, 

při níž dojde k aktivaci některého ze zádržných systémů. Vůz naváže hlasové a datové spojení 

s nouzovým dispečinkem ŠKODA AUTO a předá všechna potřebná data. Pomocí tlačítka ve 

stropním modulu je možno tísňové volání aktivovat i manuálně.  

 

Prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect App je možný i vzdálený přístup k vozidlu. Chytrý telefon 

tak řidiče může mimo jiné informovat o tom, zda má vůz zavřená všechna okna i dveře nebo zda 

jsou vypnutá světla. Navíc funkce Poslední parkovací pozice ukazuje polohu vozidla a funkce 

Houkání & Blikání usnadňuje jeho hledání tím, že aktivuje houkačku a blikače. 

 

Infotainment: 9,2palcový displej ve skleněném designu a SmartLink+  

Pro obsluhu řady funkcí jsou ve voze ŠKODA SUPERB k dispozici optimalizované systémy 

infotainmentu. Úhlopříčka displeje navigačního systému Columbus se zvětšila z 8 na 9,2 palce, u 

navigačního systému Swing z 5 na 6,5 palce. Design displejů s vysokým rozlišením zušlechťuje 

skleněný design. 

 

Se systémem SmartLink+ na palubě nabízí ŠKODA SUPERB další možnosti propojení vozidla a 

chytrého telefonu. SmartLink+ z telefonu do vozu přenáší aplikace z oblastí navigace, 

infotainmentu a komunikace a kromě toho také poskytuje údaje o vozidle, které lze poté v chytrém 

telefonu dále využívat.     

 

Asistenční systémy: Signalizace vzdálenosti při parkování s Manoeuvre Assist 

ŠKODA SUPERB pomáhá zamezit drobným kolizím při parkování. To zajistí systém Signalizace 

vzdálenosti při parkování nově rozšířený o funkci Manoeuvre Assist, který nyní rozpozná překážky 
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rovněž před vozidlem. Tento systém řidiče nejen varuje prostřednictvím optických a akustických 

signálů, ale v případě potřeby vůz automaticky zabrzdí a zabrání tak kolizi při parkování.  

 

Sedadlo řidiče s masážní funkcí, snazší komunikace ve vozidle a dvojitá akustická skla 

Charakter vozu ŠKODA SUPERB, coby komfortního cestovního vozu pro celou rodinu, dále posilují 

nové prvky výbavy. Špičkovou úroveň pohodlí na dlouhých cestách zajistí na přání dodávané 

sedadlo řidiče s masážní funkcí, elektrickým nastavováním, vyhříváním, ventilací a možností uložit 

nastavení do paměti. Rodinné klima ve voze se zlepší díky funkci Digital Voice Enhancement – 

elektronickému zesílení hlasu – přenášející hlasy řidiče a spolujezdce pomocí mikrofonu v kokpitu k 

cestujícím na zadních sedadlech. Nově dodávaná dvojitá akustická skla s vloženou fólií v předních 

dveřích přispívají k špičkovému odhlučnění interiéru vozu ŠKODA SUPERB.   

 

Elegantní vzhled špičkového modelu značky také zvýrazňuje design devatenáctipalcových kol 

z lehkých slitin Acamar. Vůz ŠKODA SUPERB bude navíc možné brzy objednat v nové elegantní 

metalické barvě karoserie červená velvet.  

 

Pro výbavovou verzi L&K je nyní v nabídce Chrom paket sestávající z chromových lišt na obou 

náraznících a dveřích. Díky tomu může být vrcholná varianta vlajkové lodi značky ŠKODA ještě 

přitažlivější. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Alžběta Šťastná  

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 797  

silke.rosskothen@skoda-auto.cz    alzbeta.stastna@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

  

ŠKODA SUPERB 

Vlajková loď značky přijíždí v rámci modelové péče s celou 

řadou novinek. Jde například o služby ŠKODA Connect, 

automatické tísňové volání, nové Infotainment systémy, 

Smartlink+, ale také sedadlo řidiče s masážní funkcí nebo 

exteriérový Chrom paket.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA SUPERB  

Charakter vozu ŠKODA SUPERB, coby komfortního 

cestovního automobilu pro celou rodinu, dále posilují nové 

prvky výbavy. Špičkovou úroveň pohodlí na dlouhých 

cestách zajistí na přání dodávané sedadlo řidiče s masážní 

funkcí, elektrickým nastavováním, vyhříváním, ventilací a 

možností uložit nastavení do paměti. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA SUPERB 

Velikost úhlopříčky obrazovky navigačního systému 

Columbus vzrostla z 8 na 9,2 palce. Skleněný design 

dodává systémům infotainmentu ušlechtilejší vzhled. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA SUPERB 

Součástí špičkové konektivity vozidla je rovněž funkce 

tísňového volání. Tento systém je aktivován samočinně 

v krizové situaci nebo stisknutím červeného tlačítka 

umístěného na stropě nad předními sedadly.   

 

 

Download                       Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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