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Třetí generace vozu ŠKODA SUPERB překonala hranici
milionu vozů
› První moderní generace modelu ŠKODA SUPERB byla představena v roce 2001 a navázala
na předchůdce z 30. let
› Druhá generace byla představena v roce 2009 ve variantě kombi
› Od roku 2001 získal SUPERB množství cen a vyhrál mnoho srovnávacích testů
Mladá Boleslav/Bratislava, 23. května 2019 – V roce 2001, více než 50 let po ukončení výroby
prvních vozů SUPERB, vyráběných v letech 1934 až 1949, začíná úspěšný příběh moderních
generací vozu ŠKODA SUPERB. V dubnu 2017 prolomila třetí generace vrcholného modelu
značky ŠKODA hranici jednoho milionu vyrobených vozů. Vozy SUPERB a SUPERB COMBI
získaly během let množství mezinárodních cen a vyhrály mnoho srovnávacích testů.
Na samém počátku aktuálního vrcholného modelu značky ŠKODA stojí luxusní osmimístná
limuzína ŠKODA 640 SUPERB představená v roce 1934. Do roku 1949 bylo vyrobeno v různých
verzích okolo 2 500 kusů.
Po více než 50 letech představila ŠKODA v roce 2001 na autosalonu IAA ve Frankfurtu novou
generaci modelu SUPERB. Nová vlajková loď převzala kvality svého předchůdce. Čtyřdveřová
verze liftback nabídla takový velkorysý prostor, že si cestující na zadních sedadlech dokonce
mohli pohodlně překřížit nohy. Druhá moderní generace byla uvedena na trh v roce 2008. Rok
po představení modelu se splývavou zádí s inovativním otevíráním pátých dveří Twindoor byla
v roce 2009 uvedena na trh karosářská varianta SUPERB COMBI. Díky velké poptávce
zdvojnásobila verze kombi prodeje modelové řady SUPERB. Třetí generace představená
v roce 2015 stanovila nová měřítka díky novým technologiím, inovativním asistenčním systémům,
vysoké úrovni aktivní a pasivní bezpečnosti a větší nabídce prostoru.
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Od představení v roce 2001 posbíral model SUPERB množství novinářských cen a ocenění.
SUPERB třetí generace získal jen v roce 2016 po celém světě 31 novinářských cen.
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré
informace k vozu ŠKODA SUPERB získáte pod hashtagem #SkodaSuperb.
ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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