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ŠKODA SUPERB: Modernizovaný vrcholný model značky
ŠKODA nastaví měřítka ve své třídě
›
›
›
›

Modernizovaný vůz ŠKODA SUPERB s novými technologiemi a propracovanějším designem
ŠKODA poprvé nabízí svůj vrcholný model ve verzi SCOUT
ŠKODA SUPERB stanoví měřítka v oblasti designu, komfortu, bezpečnosti a nabídky prostoru
Naftový motor nové generace Evo

Mladá Boleslav/Wagram, 1. července 2019 – Tři a půl roku po uvedení třetí generace na trh prochází
vlajková loď značky ŠKODA rozsáhlou modernizací, především v oblasti technologií a designu.
Vrcholný model značky ŠKODA je také poprvé nabízen ve verzi SCOUT a na konci roku 2019 také
ve verzi s plug-in hybridním pohonem. Díky technickým novinkám jakými jsou například full LED
matrixové světlomety a rozšířené nabídce inovativních asistenčních systémů je vůz ŠKODA SUPERB
jedním z nejbezpečnějších a nejpohodlnějších vozů ve své třídě. V oblasti nabídky prostoru určuje i
nadále měřítka ve střední třídě.
Společnost ŠKODA AUTO pečlivě zmodernizovala vozy SUPERB a SUPERB COMBI. Do své vlajkové lodi
také doplnila nové technologie a dále ho vylepšila exkluzivnějším interiérem. Na jaře 2019 překonala třetí
generace modelu SUPERB hranici 500 000 vyrobených vozů. Podíl vyrobených vozů SUPERB COMBI činil
na evropském trhu přibližně 54 %.
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ŠKODA SUPERB je tak jedním z nejúspěšnějších vozů střední třídy na evropském trhu a díky mnoha svým
přednostem je v obou karosářských verzích oblíbený u širokého okruhu zákazníků. ŠKODA SUPERB se také
skvěle prezentuje jako manažerský vůz. Očekává se, že se jeho aktuální podíl 82%* podíl v kategorii fleetových
vozů bude dále zvyšovat. Rodiny naproti tomu oceňují na voze ŠKODA SUPERB především velkorysý prostor,
variabilitu a skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Nový vůz SUPERB SCOUT osloví lifestylově a všestranně
orientované zákazníky, a získá také nové skupiny zákazníků pro modelovou řadu SUPERB.
* Údaje za rok 2018 pro vybrané evropské země (Belgie, ČR, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Německo, Norsko, Polsko,
Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko)
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Full LED matrixové světlomety a nové asistenční systémy
Vůbec poprvé jsou u sériově vyráběného vozu značky ŠKODA použity full LED matrixové světlomety. Součástí
na přání dodávaných zadních full LED světel, jsou u vrcholného modelu nově i dynamická směrová světla.
Vysokou úroveň bezpečnosti modelové řady SUPERB dále zvyšují nové asistenční systémy, jako například
prediktivní adaptivní tempomat nebo asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který je aktivní až do
vzdálenosti 70 m. Nový je také Emergency Assist pro víceproudé silnice, který bude dostupný od poloviny
roku 2020, nebo Front Assist s prediktivní ochranou chodců.
První naftový motor nové generace Evo
Tři moderní naftové a tři benzinové motory vozu SUPERB pokrývají výkonové spektrum od 110 kW (150 k)
do 200 kW (272 k). Novinkou je motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k). Jedná se o první naftový motor nové
generace Evo ve voze značky ŠKODA. Celkem je k dispozici deset variant pohonného ústrojí. V závislosti
na daném motoru a výbavě je sedmistupňová automatická převodovka DSG dodávána standardně nebo
na přání. Nejvýkonnější naftový motor je na přání dodáván s pohonem všech kol. U nejvýkonnějšího
benzinového motoru je pohon všech kol dodáván standardně. Nový vůz ŠKODA SUPERB SCOUT je nabízen
výhradně s oběma nejvýkonnějšími motory a vždy s pohonem všech kol.
Nová maska chladiče a nápis na zádi
Pro značku ŠKODA typická maska chladiče modernizovaného vozu SUPERB byla zvětšena a sestupuje níže
do přepracovaného nárazníku. Snížené přední světlomety, které zasahují až k masce chladiče, využívají již
v základní verzi LED technologii pro potkávací, dálková, obrysová světla a pro světla denního svícení. Nový
je i tvar LED mlhových světlometů. Zadní full LED světla spojuje výrazná chromovaná lišta, mezi nimi přitahuje
pozornost nápis ŠKODA. Ambientní osvětlení je nabízeno na přání. Jeho součástí je nově promítnutí nápisu
ŠKODA na vozovku po otevření předních dveří. Zmodernizovaný model doplňují nová 18" a 19" kola z lehké
slitiny a také nové barvy černá Crystal a modrá Race. V nabídce jsou kromě nového modelu SUPERB SCOUT
také verze SUPERB SPORTLINE. Vrcholnou verzí je vůz ŠKODA SUPERB ve výbavovém stupni L&K, který
nabízí mimořádně elegantní interiér.
Pochromované detaily a kontrastní prošívání v interiéru
Interiér vozu ŠKODA SUPERB zdobí chromové aplikace, osvětlené odkládací schránky ve dveřích, nové
čalounění sedadel a barevné kontrastní prošívání. Bezklíčový systém otvírání KESSY, který je součástí
výbavového stupně Style, SPORTLINE, SCOUT a L&K, otevírá všechny čtyři dveře. Startovací tlačítko
KESSY GO je poprvé součástí standardní výbavy stupně Ambition. V interiéru vozu ŠKODA SUPERB SCOUT
se nachází lišty se speciálním dřevěným dekorem. Potahy sedadel mají specifický vzor. Součástí standardní
®a
výbavy je čalounění sedadel v kombinaci materiálu Alcantara kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé
také s paspulí v kontrastní barvě v přední části předních sedadel. V interiéru modelu SUPERB SPORTLINE s
®
převažující černou barvou zaujmou přední sportovní sedadla potažená materiálem Alcantara a kůží.
K dispozici je také možnost nastavení délky sedáku, které je nabízeno na přání. Na přání je v nabídce vozu
SUPERB Virtuální Kokpit. Dále pak tři infotainment systémy s displejem o úhlopříčce 8" nebo 9,2". Dva
infotainment systémy nabízí také funkci navigace, kterou lze u vrcholného infotainment systému Columbus
ovládat také gesty nebo hlasově. Součástí modernizovaného vozu SUPERB také nabízí tři nové Simply Clever
prvky. SUPERB COMBI tak nabízí celkem 31 Simply Clever prvků.
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Třetí generace překonala hranici milionu
Po prvním voze SUPERB, který byl vyráběn v letech 1934 až 1949, začíná v roce 2001 éra moderní generace
vozu ŠKODA SUPERB. V roce 2008 byla představena druhá generace tohoto modelu. Poprvé byl představen
vůz SUPERB také ve variantě kombi. V roce 2015 byla představena třetí generace. ´V dubnu 2017 prolomila
značka ŠKODA hranici jednoho milionu celosvětově vyrobených vozů SUPERB.
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ROZHOVOR

Jaromír Mendl
Product Marketing Manager - SUPERB
Pane Mendle, pro koho je určen nový vůz ŠKODA SUPERB? Rozšířila se díky modernizaci cílová skupina tohoto
modelu?
Naši zákazníci oceňují na vozu SUPERB od počátku především jeho praktičnost a prostornost, poměr ceny a užitné
hodnoty a nízké provozní náklady. Nová generace je samozřejmě atraktivní i díky modernímu a emocionálnímu designu.
Díky těmto výhodám je vůz ŠKODA SUPERB výjimečný. Tyto vlastnosti zůstávají i u nového modelu. Díky mnoha
možnostem konfigurace a výbavy je vůz SUPERB ještě více atraktivní. Novou plug-in hybridní verzí můžeme oslovit novou
skupinu ekologicky uvažujících zákazníků. Rozšiřujeme také nabídku modelů o vůz SUPERB SCOUT, který splňuje
požadavek našich zákazníků na dobrodružně laděný, lifestylový vůz. ŠKODA SUPERB je opravdu všestranný vůz. Skvěle
se hodí jako reprezentační vůz, ale splňuje i požadavek rodinného vozu. Díky všestrannosti se pro něj rozhodují čím dál
častěji i fleetoví zákazníci.
S modernizací přichází i model ŠKODA SUPERB SCOUT. Proč představujete tuto verzi vozu SUPERB právě nyní
a čím je tento model charakteristický?
Stejně jako naše oblíbené vozy SUV odráží také vůz SUPERB SCOUT aktivní životní styl řidičů, podtrhuje jejich image
a odlišuje je od ostatních. Prodejní statistiky jasně ukazují, že v rámci modelové řady OCTAVIA je verze SCOUT úspěšná
již několik let. Speciální prvky v exteriéru, jako například dodatečné plastové černé prvky ve spodní části vozu k ochraně
podlahy a další prvky v kontrastní stříbrné barvě doplňují jedinečné prvky v interiéru. Mezi ně patří například exkluzivní
potahy SCOUT a dřevěný dekor s plaketou SCOUT před sedadlem spolujezdce. Pro jízdu mimo asfaltové ceny pomůže
řidiči standardně dodávaný pohon všech kol, režim Off-road ve volbě jízdního režimu Driving Mode Select a paket pro
špatné cesty, který zahrnuje zvětšení světlé výšky o 15 mm.
Jakou roli zastává vůz SUPERB v době, kdy jsou čím dál populárnější vozy SUV?
Od uvedení na trh v roce 2015 je vůz SUPERB dlouhodobě úspěšný a dosáhl takových prodejních výsledků, díky kterým
patří vrcholný model značky ŠKODA v Evropě mezi nejlepší v rámci střední třídy (segment B). V této třídě bude mít vůz
SUPERB i nadále svou hlavní roli. Jsme přesvědčeni, že si model SUPERB navzdory nárůstu segmentu SUV své
zákazníky udrží.
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Citáty: Management společnosti ŠKODA AUTO
o modernizovaném vozu ŠKODA SUPERB

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO:
„ŠKODA SUPERB pro nás představuje zcela výjimečný model. Je naší vlajkovou lodí a důležitým nositelem
image značky ŠKODA. SUPERB v sobě spojuje známé přednosti vozů ŠKODA, mezi které patří nejvyšší
kvalita, velkorysý prostor a skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Vůz kombinuje elegantní a vylepšený design,
který je směrodatný pro celou značku ŠKODA, nejmodernější technologie a asistenční systémy. Novým
modelem SUPERB SCOUT nabízíme velmi všestranný a lifestylový vůz, kterým oslovíme další cílové skupiny.“

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického
vývoje:
„Modernizovaná vlajková loď ŠKODA SUPERB stanoví měřítka ve střední třídě v oblasti prostornosti.
Současně nabízí nejnovější technologie a nejkomplexnější asistenční systémy, které v současné době
ve vozech ŠKODA máme. Jako první sériově vyráběný vůz ŠKODA lze vůz SUPERB vybavit na přání full LED
matrixovými světlomety. Poprvé také nabízí vylepšenou verzi adaptivního prediktivního tempomatu
s prediktivními funkcemi. ŠKODA SUPERB je tak jedním z nejbezpečnějších vozů ve své třídě.“

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO:
„ŠKODA SUPERB představuje důležitý milník ve vývoji designového jazyka značky ŠKODA. Vůz kombinuje
elegantní a precizní linie s krystalickými prvky, které odkazují na tradici českých sklářů. Citlivě jsme
zmodernizovali vzhled a přidali nové designové prvky. Mezi ně patří snížené LED světlomety, které působí
moderněji, nová chromovaná lišta nebo nápis ŠKODA na zádi, nový poznávací znak našich vozů.“
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Alžběta Šťastná
Vedoucí Komunikace produktu
Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
T +420 605 293 509
hermann.prax@skoda-auto.cz
alzbeta.stastna@skoda-auto.cz
ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services app

skoda-storyboard.com

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré
informace k vozu ŠKODA SUPERB získáte pod hashtagem #SkodaSuperb.
ŠKODA AUTO
› byla založena 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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