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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 

výbavy je čalounění sedadel v kombinaci materiálu Alcantara
® a 

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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Technologie osvětlení: První vůz ŠKODA s full LED matrixovými 
světlomety 
 

› Inovativní technologie osvětlení dále zvyšuje úroveň bezpečnosti vozu ŠKODA SUPERB 

› Animovaná funkce Coming/Leaving Home dodává vozu zvláštní optické akcenty 

› Zadní full LED světla mají zabudovaná dynamická směrová světla 

 

ŠKODA vsadila u modernizovaného vozu SUPERB na inovativní technologii osvětlení. Poprvé jsou 

u sériově vyráběného vozu značky ŠKODA použity full LED matrixové světlomety, které jsou nabízeny 

na přání a které zvyšují komfort a aktivní bezpečnost. Moderní technologie umožňuje mít neustále 

rozsvícená dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. Zvláštní optické akcenty dodávají vozu 

animovaná funkce Coming/Leaving Home, která je součástí full LED matrixových světlometů, a poprvé 

ve voze SUPERB také dynamická směrová světla integrovaná do zadních full LED světel. 

 

Opravdovou technickou novinkou zmodernizovaného vozu ŠKODA SUPERB jsou full LED matrixové 

světlomety. Vlajková loď značky ŠKODA je první sériově vyráběný vůz značky ŠKODA, u kterého je tato 

technologie nabízena na přání. Světelný kužel full LED matrixových světlometů se skládá z několika nezávisle 

ovládaných segmentů. To umožňuje mít neustále rozsvícená dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. 

Kamera s inteligentní technologií v čelním skle rozpozná vozidla jedoucí v protisměru i ve stejném směru, ale 

i osoby a objekty s reflexními prvky. 
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Řídicí jednotka následně okamžitě vypne daný segment světla a zabrání tak oslnění. Zvláštní optické akcenty 

dodává vozu animovaná funkce Coming/Leaving Home, která při nástupu a výstupu z vozu postupně 

automaticky zapíná a vypíná části předních a zadních světel. Choreografie světel je předem stanovená. 

 

Adaptivní funkce světlometů pro různé jízdní situace a povětrnostní podmínky 

Full LED matrixové světlomety s adaptivní funkcí a výraznými krystalickými prvky mají na krytech nápis 

ŠKODA Crystal Lighting a nabízí různé světelné mody pro různé jízdní situace a povětrnostní podmínky, 

například pro jízdu ve městě, po dálnici nebo za deště. Světlomety se skládají ze společného LED modulu pro 

potkávací a dálková světla, tři další LED segmenty plní funkci dálkových světel. Úzký LED pruh slouží jako 

směrové světlo, světlo pro denní svícení a obrysové světlo. Posledním komponentem je LED řasa využívaná 

při animované funkci Coming/Leaving Home. Další LED segment funguje dle nastaveného režimu jako modul, 

který přisvěcuje v zatáčkách. Také nově tvarované mlhové světlomety s funkcí Corner využívají LED 

technologii a skládají se ze čtyř diod. Směrová světla v zadních full LED světlech, která se nacházejí pod novou 

chromovanou lištou, se postupně dynamicky rozsvěcují od vnitřní strany ven, díky čemuž jsou lépe viditelné, 

zvyšují bezpečnost a dodávají vozu na dynamice. Full LED matrixové světlomety jsou součástí standardní 

výbavy modelu ŠKODA SUPERB SPORTLINE a výbavového stupně L&K.    

ROZHOVOR 

 

Vratislav Kratochvíl 

EEL/1- Koordinátor předního osvětlení vozu z Technického vývoje 

 

Pane Kratochvíle, SUPERB je první vůz ŠKODA s full LED matrixovými světlomety. Jaké to má pro řidiče výhody? 

Největší výhodou tzv. matrixové technologie světel je, že systém automaticky reaguje na situaci v provozu a vypíná pouze 

některé segmenty světelného kužele. Ostatní segmenty jsou dále zapnuty a osvětlují vozovku. Řidič se tak cítí mnohem 

bezpečněji. V zásadě umožňuje matrixová technologie použít dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči, kteří jedou 

před ním nebo v protisměru. 

 

Jaký je hlavní rozdíl oproti současným bi-xenonovým světlometům s funkcí Smart Light Assist (MDF)? 

Výhodou oproti stávající funkci Smart Light Assist s xenonovými světlomety je, že se světelný kužel dálkového světla skládá 

z několika menších segmentů, které se zapínají nebo vypínají dle aktuální potřeby. Systém tak může vypnout daný segment 

světla, který by oslňoval ostatní řidiče. Ostatní segmenty zůstávají zapnuty a osvětlují vozovku. Systém tak dokáže současně 

rozpoznat více objektů. Dosavadní systém Smart Light Assist toto neumí a vypíná kompletně celá dálková světla. 

 

Jaké další plány má společnost ŠKODA AUTO s full LED matrixovými světlomety?  

Matrixová technologie je současným trendem v oblasti osvětlení vozů. Přináší mnoho výhod, proto ji v současné době 

testujeme i v rámci ostatních projektů značky ŠKODA. Matrixová technologie se neustále vyvíjí a otevírají se nové možnosti 

využití. Naším cílem je nabízet našim zákazníkům nejnovější technologie i v této oblasti a zajistit tak maximální komfort 

a nejvyšší úroveň bezpečnosti při jízdě v noci. 
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Bezpečnost: Inovativní asistenční systémy známé z vozů 
vyšších tříd 
 

› Nové asistenční systémy s rozšířenými funkcemi pomáhají řidiči ve voze ŠKODA SUPERB 

› Prediktivní adaptivní tempomat poprvé použit ve voze ŠKODA 

› Front Assist s prediktivní ochranou chodců součástí standardní výbavy 

 

Kromě full LED matrixových světlometů nabízí modernizovaný vůz ŠKODA SUPERB mnoho dalších 

inovativních asistenčních systémů, které pomáhají řidiči. Část z nich byla převzata z vozů vyšších tříd 

do střední třídy. Vůbec poprvé v sériově vyráběném voze ŠKODA je v novém voze SUPERB použit 

prediktivní adaptivní tempomat a nový Emergency Assist pro víceproudé silnice, který bude dostupný 

od poloviny roku 2020.  

 

Nový prediktivní adaptivní tempomat dále rozšiřuje funkce adaptivního tempomatu. Adaptivní tempomat 

je aktivní do rychlosti 210 km/h a automaticky upravuje rychlost jízdy podle vozidla jedoucího vpředu, a pokud 

je vůz SUPERB vybaven automatickou převodovkou DSG, tak vůz dokonce samočinně zastaví. Jestliže stání 

nepřekročí dobu tří sekund, zajistí systém také automatický rozjezd vozidla. Nový prediktivní adaptivní 

tempomat nově zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle i data z navigačního systému a automaticky 

s předstihem upravuje rychlost např. před zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. 

 

Emergency Assist pro víceproudé silnice a asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) s dosahem 

70 m 

Nový Emergency Assist pro víceproudé silnice, dostupný od poloviny roku 2020, je koncipován pro kritické 

dopravní situace na dálnicích. V případě nouze dokáže tento systém bezpečně navést vůz s ohledem 

na ostatní účastníky provozu přes více pruhů a zastavit u krajnice. Systém využívá funkci asistenta hlídání 

jízdního pruhu (Lane Assist) a parkovacího asistenta (Park Assist) stejně jako dva radarové senzory pro 

asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist). Side Assist nově nabízí i vůz ŠKODA SUPERB. Tento systém 

je aktivní až do vzdálenosti 70 m a zobrazuje řidiči, pokud se blíží jiná vozidla nebo se již nacházejí v mrtvém 

úhlu. 

 

Prediktivní ochrana chodců 

Vůz ŠKODA SUPERB je standardně vybaven systémem Front Assist, jehož součástí je nyní i prediktivní 

ochrana chodců. Systém upozorní v první fázi na možnou srážku opticky i akusticky, posléze krátkým 

přibrzděním. Pokud řidič nereaguje, vůz dokáže zcela zastavit. Travel Assist rozpoznává dopravní značky 

a rychlostní omezení nyní s větší přesností. SUPERB jako první model značky ŠKODA používá nový 

elektromechanický posilovač brzd a zavěšení zadní nápravy má aerodynamický kryt, pozitivně ovlivňující 

jízdní stabilitu. 
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Motory: Premiéra prvního naftového motoru generace Evo 
 

› Nový motor o výkonu 110 kW (150 k) má menší hmotnost a vypouští méně emisí CO2 

› V nabídce vozu ŠKODA SUPERB je šest motorů a devět variant pohonného ústrojí 

› SUPERB SCOUT je nabízen výhradně s nejvýkonnějšími motory, pohonem všech kol 

a paketem pro špatné cesty 

 

V modernizovaném voze SUPERB má premiéru nová generace motorů značky ŠKODA. 2,0 TDI 

o výkonu 110 kW (150 k) je první naftový motor nové, velmi dynamické, úsporné a ekologické 

generace Evo. V nabídce je celkem šest motorů, devět variant pohonného ústrojí a tři varianty 

podvozku. 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. 

 

Nový agregát 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je první naftový motor nové generace Evo ve voze značky 

ŠKODA. Oproti předchozímu motoru byly optimalizovány především klikový mechanismus, vedení výfukových 

plynů, turbodmychadlo, vstřikovací soustava a systém řízení provozní teploty motoru. Výsledkem je menší 

hmotnost, nižší spotřeba a nižší hodnoty emisí. V modernizovaném voze SUPERB je motor 2,0 TDI o výkonu 

110 kW (150 k) nabízen s šestistupňovou manuální převodovkou nebo sedmistupňovou automatickou 

převodovkou DSG. Motor splňuje emisní normu Euro 6d-TEMP. 
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ROZHOVOR 

 

 

Milan Brož 

EPS/2- Specialista aplikace platformových agregátů 

  

Pane Broži, co vedlo k rozhodnutí, že Volkswagen vyvine zcela nový naftový motor? 

Z hlediska výkonu a úspornosti patří naftové motory stále k nejefektivnějším agregátům v automobilovém průmyslu. 

Kombinují vysoký maximální točivý moment a nízkou spotřebu s nízkými hodnotami emisí díky vysoce moderní výfukové 

soustavě. Výhody naftového motoru se plně projevují zejména na dlouhých cestách. Aby mohly být motory vyrobené 

koncernem Volkswagen optimalizovány, mohly být úspornější a mohly se dále snížit emise CO2, jsou nadále soustavně 

vyvíjeny. Výsledkem tohoto vývoje jsou nové motory Evo. 

 

Čím se odlišují motory Evo od běžných motorů EA 288? 

V porovnání s dosavadními motory EA 288 byly nové motory generace Evo značně upraveny. Díky oddělenému chlazení 

hlavy válců a bloku motoru dosahují motory Evo rychleji optimální provozní teploty. Celkově došlo k optimalizaci chladicí 

soustavy. U turbodmychadla nových motorů se nyní lopatky VNT mechanismu posouvají pomocí elektrické řídicí jednotky, 

což umožňuje přesnější a rychlejší regulaci. Vstřikovací systém s magnetickými ventily vstřikovacího čerpadla byl upraven 

na maximální provozní tlak 2 200 barů. Protože nový vůz ŠKODA SUPERB používá elektromechanický posilovač brzd, 

nepotřebuje motor podtlakové čerpadlo. Také jsme vylepšili odhlučnění motoru, čímž jsme zlepšili celkový zvukový projev 

vozu. 

 

Jsou nějaké rozdíly v konstrukci nebo stavbě jednotlivých výkonových variant? 

Nová generace motorů Evo pokrývá široké výkonové spektrum od 90 kW (122 k) do 147 kW (200 k) a nabízí maximální 

točivý moment až 400 Nm. K dosažení tohoto výkonového spektra jsme vyvinuli tzv. úspornou variantu pro verze s výkonem 

90 kW (122 k) a 110 kW (150 k) a variantu s výkonem 147 kW (200 k), které se odlišují také konstrukčně. U verze s výkonem 

147 kW jsou blok motoru a písty z hliníku, zatímco u obou slabších verzí jsme použili ocelové písty s prodlouženou ojnicí. 

Slabší verze mají také menší průměr hlavního ložiska a ložiska ojnice. U výkonnější varianty je turbodmychadlo chlazené 

vodou a je použit elektricky řízený rozvod chladicí kapaliny. Tato jednotka reguluje tok chladicí kapaliny pomocí elektromotoru 

a termostatu. U úsporné varianty je toto řízeno pouze termostatem.  



TISKOVÁ MAPA 
Strana 14 z 23 

 
 
 

  

Tisková mapa ŠKODA SUPERB || Obsah || Přehled || Citáty || Technologie osvětlení || Bezpečnost || Motory || Design || Interiér || 
Infotainment || Historie || Kontakty  
 
 
 

 

Devět variant pohonného ústrojí 

 

Motor 

Benzin Diesel Plug-in 
hybrid 

1,5 
TSI 

1,5 
TSI 2,0 TSI 2,0 TSI 

4×4 
2,0 TDI 
EVO 

2,0 TDI 
EVO 2,0 TDI 2,0 TDI 

4×4 

1,4 TSI + 
85-kW 
elektromotor 

Převodovka 6 M 7 DSG 7 DSG 7 DSG 6 M 7 DSG 7 DSG 7 DSG 6 DSG 

Max. 
výkon 

[kW] 110 110 140 200 110 110 140 140 160 
[k] 150 150 190 272 150 150 190 190 218 

Max. točivý 
moment [Nm] 250 250 320 350 340 360 400 400 400 

Max. rychlost 
[km/h] 

220 
(211) 

219 
(212) 240 (230) 250 (250) 221 

(213) 
220 
(212) 240 (230) 232 (223) 224 (224) 

Zrychlení 
 0-100 km/h 
[s] 

9,0 
(9,1) 

9,2 
(9,3) 7,7 (7,7) 5,6 (5,7) 9,1 

(9,2) 
9,1 
(9,2) 8,3 (8,4) 8,0 (8,1) 7,7 (7,8) 

Kombinovaná 
spotřeba - 
NEDC      
[l/100 km] 

o o 6,1-6,2 
(6,2) 

7,0-7,1 
(7,1) o o 4,4 

(4,4-4,5) 
4,8-4,9 
(4,9-5,0) o 

Kombinovaná 
spotřeba -
WLTP 
[l/100 km] 

o o 6,6-7,4 
(6,6-7,4) 

8,0-9,3 
(8,0-9,3) o o 5,2-6,4 

(5,2-6,4) 
5,6-6,3 
(5,6-6,3) o 

Emise CO2 - 
NEDC 
[g CO2/km] 

o o 138-139 
(140-141) 

159-160 
(161-162) o o  116-117 

(117-118) 
127-129 
(129-132) o 

Emise CO2 - 
WLTP 
[g CO2/km] 

o o 150-167 
(150-167) 

182-210 
(182-210) o o 137-167 

(137-167) 
146-166 
(146-166) o 

 

o Údaje nejsou zatím k dispozici. () Údaje platné pro verzi kombi.  

 

Různé možnosti podvozku 

Kromě standardního podvozku nabízí vlajková loď značky ŠKODA několik dalších provedení podvozku. Díky 

standardně dodávanému paketu pro špatné cesty, který zahrnuje kryt pohonného ústrojí, kryty prahů a zvětšení 

světlé výšky o 15 mm, standardně dodávanému pohonu všech kol a dodatečnému režimu Off-road ve volbě 

jízdního režimu Driving Mode Select podává vůz ŠKODA SUPERB SCOUT dobré výkony i mimo asfaltové 

cesty. Adaptivní podvozek (DCC) je u vozů SUPERB SCOUT a SUPERB SPORTLINE nabízen na přání. 

Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA SUPERB SPORTLINE je sportovní podvozek snížený o 15 mm. U 

vrcholného výbavového stupně L&K je součástí standardní výbavy adaptivní podvozek (DCC) snížený 

o 10 mm.    
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Design: Vylepšený vzhled a nový, dobrodružně laděný model 
 

› ŠKODA SUPERB s vylepšeným vzhledem díky nové masce chladiče a nově tvarovanému přednímu 

nárazníku 

› Záď zdobí horizontální chromovaná lišta a nápis ŠKODA 

› Nový model ŠKODA SUPERB SCOUT s robustními prvky karoserie v offroadovém vzhledu je vybaven 

pohonem všech kol 

 

ŠKODA dále citlivě vylepšila dynamický a elegantní vzhled své vlajkové lodě. Díky větší masce chladiče 

a novému přednímu nárazníku, které zajišťují výraznější vzhled vozu, vzrostla délka vozu SUPERB 

o 8 mm. Délka vozu SUPERB COMBI vzrostla o 6 mm. Velkorysý prostor interiéru a zavazadlový prostor 

o objemu 625 l vozu ŠKODA SUPERB a 660 l vozu ŠKODA SUPERB COMBI stále určují měřítka ve své 

třídě. Záď zdobí chromovaná lišta a nápis ŠKODA. Nový vůz ŠKODA SUPERB SCOUT s robustními 

prvky karoserie se prezentuje v offroadovém vzhledu. 

 

ŠKODA citlivě zmodernizovala přední část vozu SUPERB. Díky optickým změnám působí vůz SUPERB 

výrazněji. Díky novému přednímu nárazníku narostla délka vozu ŠKODA SUPERB o 8 mm na 4 869 mm, délka 

vozu ŠKODA SUPERB COMBI narostla o 6 mm na 4 862 mm. Rozvor činí 2 841 mm, šířka 1 864 mm, výška 

vozu 1 469 mm, respektive 1 477 mm u vozu SUPERB COMBI. Objem zavazadlového prostoru u modelu 

SUPERB činí 625 l, při sklopených sedadlech 1 760 l. U vozu SUPERB COMBI činí objem zavazadlového 

prostoru 660, respektive 1 950 l. Jedná se tak o nejlepší hodnoty ve své třídě. Pro značku ŠKODA typická 

maska chladiče byla zvětšena a sestupuje níže do nárazníku. Má také dvojité lamely. 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 tvar mají i LED mlhové světlomety. Chromovaná 

lišta spojuje a rámuje mlhové světlomety umístěné v nasávacím otvoru předního nárazníku. Zadní full LED 

světla spojuje horizontální chromovaná lišta, mezi nimi přitahuje pozornost nový nápis ŠKODA. Ambientní 

osvětlení je nabízeno na přání. Jeho součástí je promítnutí nápisu ŠKODA na vozovku po otevření předních 

dveří. Zmodernizovaný současný model doplňuje devět nových 17", 18" a 19" kol z lehké slitiny, z nichž mají 

dvě aerodynamický design, a také nové barvy černá Crystal a modrá Race. 

 

 
 

 

 

 

Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT doplňuje model SUPERB SPORTLINE a výbavový stupeň L&K 

ŠKODA poprvé nabízí svůj vrcholný model ve verzi SCOUT, která je nabízena výhradně v karosářské verzi 

kombi. O offroadový vzhled se stejně jako u vozu OCTAVIA SCOUT starají standardně dodávaná 18" 

a na přání nabízená 19" kola z lehké slitiny, paket pro špatné cesty se zvýšenou světlou výškou o 15 mm 

a pohon všech kol. Adaptivní podvozek (DCC) je nabízen na přání. Ochranu karoserie a výrazný offroadový 
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vzhled zajišťuje nově tvarovaný přední a zadní nárazník se 

spodním krytem v barvě hliníku. Další plastové díly zabraňují 

poškození podběhů, prahů a spodních částí dveří. Díky 

zvětšenému nárazníku je vůz ŠKODA SUPERB SCOUT o 1 mm 

delší. Jeho délka činí 4 863 mm. Maska chladiče má stejně jako 

u verze SPORTLINE černé dvojité lamely. Rámeček je však 

chromovaný. Chromované jsou střešní nosič a lišty kolem 

bočních oken. Kryty zpětných zrcátek mají hliníkový design, 

na přání mohou být v barvě vozu. Na blatnících jsou speciální 

plakety s nápisem SCOUT. Exkluzivně je pro model 

ŠKODA SUPERB SCOUT nabízena barva oranžová Tangerine. 

 

 
* Více informací naleznete v digitální tiskové mapě zde: www.skoda-storyboard.com/r/SUPERB. 

  

U vozu ŠKODA SUPERB SPORTLINE jsou rámeček černé masky chladiče a horizontální lišta mezi standardně 

dodávanými zadními full LED světly v leskle černém provedení. Sportovní varianta vozu SUPERB je také 

nabízena v barvě karoserie Dragon Skin. Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA SUPERB SPORTLINE je 

sportovní podvozek snížený o 15 mm a full LED matrixové světlomety. Dynamický vzhled podtrhuje nově 

tvarovaný přední nárazník s voštinovou strukturou. Vrcholný výbavový stupeň L&K, který má identické rozměry, 

má také nové chromované prvky, které zdobí vzduchové clony Air Curtain, boční prahové lišty a zadní 

nárazník. Dalším charakteristickým prvkem je nápis Laurin & Klement na předních blatnících. Součástí 

http://www.skoda-storyboard.com/r/SUPERB
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standardní výbavy výbavového stupně L&K jsou full LED matrixové světlomety, adaptivní podvozek (DCC), 

asistent hlídání jízdního pruhu (Lane Assist), asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), Traffic Jam Assist a 

aerodynamická 18" kola z lehké slitiny Propus Aero.   
ROZHOVOR 

 

Karl Neuhold 

Vedoucí designu exteriéru 

  

Pane Neuholde, jak rozvíjí model SUPERB designový jazyk značky ŠKODA?  

Přepracovaná verze naší vlajkové lodi ŠKODA SUPERB vychází z nových pravidel designu ŠKODA, které akcentují 

eleganci, pohodlí a dynamický vzhled, a posouvá je o nutný kus dále. 

 

Jaké jsou charakteristické prvky designu nového modelu SUPERB? 

Na přepracované přední části modelu SUPERB je vidět, že jsme věnovali pozornost i těm nejmenším detailům. Nová 

chromovaná maska chladiče s vertikálními lamelami je vzpřímenější a vyznačuje se velice skulpturálními tvary. Po stranách 

má SUPERB perfektně vyvážené proporce, a to jak v reprezentativní karosářské verzi liftback, tak i ve verzi kombi. Silueta 

evokující kupé a ostrá Tornado linie se skvěle doplňují s mohutnými předními a zadními podběhy vozu. Krystalický design 

prahů přispívá k ještě sebevědomějšímu postoji vozu. 

Zadní část nového modelu SUPERB se vyznačuje novým nápisem ŠKODA a novými LED zadními světly, jež svým vzhledem 

evokují broušené sklo. Jejich vzhled vylepšují tři krystalické prvky na každé straně. V nejvyšších výbavových verzích jsou 

světla navíc spojena chromovanou lištou podtrhující nápis ŠKODA. 

 

 



TISKOVÁ MAPA 
Strana 18 z 23 

 
 
 

  

Tisková mapa ŠKODA SUPERB || Obsah || Přehled || Citáty || Technologie osvětlení || Bezpečnost || Motory || Design || Interiér || 
Infotainment || Historie || Kontakty  
 
 
 

 

Interiér nabízí více pochromovaných detailů a kvalitní materiály 
 

› Sedadla potažená materiálem Alcantara
®
 a kůží s barevným kontrastním prošíváním 

› Pochromované detaily ve výplni dveří, na madle dveří a na palubní desce 

› Každodenní ovládání vozu ulehčuje majitelům vozu množství Simply Clever prvků 

 

Novým čalouněním sedadel, novými dekoračními lištami a kvalitním materiálem dále vylepšila ŠKODA 

interiér svého vrcholného modelu. SUPERB SCOUT nově doplňuje luxusně vybavený vrcholný 

výbavový stupeň L&K a dynamický model SUPERB SPORTLINE. Kromě toho je vůz SUPERB nabízen 

ve známých výbavových stupních Ambition a Style. Pro všechny výbavové stupně je charakteristická 

pro značku ŠKODA typická vysoká kvalita zpracování, skvělý poměr ceny a užitné hodnoty a mnoho 

Simply Clever prvků. 

 

Nové chromované aplikace na madle dveří a vnitřních kličkách dveří a ambientní osvětlení na přístrojové desce 

dodávají interiéru vozu ŠKODA SUPERB na ušlechtilosti a eleganci. Nové je také čalounění sedadel 

ve výbavových stupních Ambition a Style a kontrastní prošívání u sedadel potažených materiálem Alcantara
®
 

a kůží. Prošívání je i na loketních opěrkách ve dveřích. Ozdobné prošívání a prošívání sedadel jsou hnědé 

u vozu SCOUT, světle šedé u modelu SPORTLINE a černé u vcholného výbavového stupně L&K. Odkládací 

schránky pod loketními opěrkami dveří a prostor pro nohy vpředu a vzadu jsou osvětleny ambientním 

osvětlením. Bezklíčový systém otvírání KESSY, který je součástí výbavového stupně Style, L&K a vozů 

ŠKODA SUPERB SCOUT a ŠKODA SUPERB SPORTLINE, otevírá všechny čtyři dveře. Startovací tlačítko 

KESSY GO je poprvé součástí standardní výbavy stupně Ambition.  

 

Více komfortu a sportovních prvků ve výbavovém stupni L&K, vozu SCOUT a SPORTLINE 

Exkluzivní výbavový stupeň L&K nabízí nyní na přání potažení stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním 

materiálem Alcantara
®
 v černé nebo béžové barvě. Na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce 

se nachází nápis Laurin & Klement. Dekorativní lišta může být v broušeném provedení v béžové barvě nebo 

lesklá v provedení Piano Black. Nápis Laurin & Klement je také na opěradlech standardně dodávaných 

kožených sedadel. Přední sedadla jsou elektricky nastavitelná s pamětí. Ve výbavovém stupni L&K je 

standardně nabízena ventilace předních sedadel, sedadlo řidiče může být na přání vybaveno masážní funkcí. 

U výbavového stupně L&K a u nového vozu SUPERB SCOUT přivítá řidiče po nastoupení do vozu speciální 

logo na obrazovce infotainment systému. U verze SCOUT zobrazuje displej dodatečné údaje o jízdě v terénu. 

Dalším charakteristickým prvkem nového dobrodružně laděného modelu jsou dekorační lišty se speciálním 

dřevěným dekorem s logem SCOUT. Logo SCOUT se nachází i na předních sedadlech. Potahy sedadel mají 

pro verzi SCOUT specifický vzor s kontrastním prošíváním. Součástí standardní výbavy je čalounění sedadel 

v kombinaci materiálu Alcantara
®
 a kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé také s paspulí v kontrastní 

barvě v přední části předních sedadel. Převážně černý interiér modelu SUPERB SPORTLINE doplňují přední 

sportovní sedadla čalouněná materiálem Alcantara
®
 a kůží s integrovanými opěrkami hlavy. Nastavení délky 

sedáku je na přání. Vůz SPORTLINE také nabízí na přání potažení stropu, sloupků a sluneční clony 

materiálem Alcantara
®
 v černé barvě. Dekorační lišty mají karbonový dekor. 

 

Seznam Simply Clever prvků se znovu rozšiřuje 

Vozy ŠKODA SUPERB jsou skvělým příkladem využití mnoha Simply Clever prvků, které majitelům vozů 

ulehčují každodenní ovládání vozu. S modernizací přibyly další tři. Zvětšený Phone Box umožňuje bezdrátové 

nabíjení chytrých telefonů a bezdrátové připojení k vnější anténě. Poprvé u značky ŠKODA je k dispozici 

ve voze SUPERB také prostorový organizér v zavazadlovém prostoru pod dvojitou podlahou, sestávající 
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z dělené nízké přihrádky zabezpečující převoz různých věcí. Kromě toho ještě u modelu SUPERB přibyl 

flexibilní organizér s posuvnou zajišťovací tyčí na dvojité podlaze. 

 

Variabilní dvojitá podlaha zavazadlového prostoru a multifunkční taška pod krytem zavazadlového prostoru 

jsou dostupné pouze pro variantu COMBI. V kombinaci s elektricky ovládanými pátými dveřmi se také kryt 

zavazadlového prostoru vozu SUPERB COMBI automaticky svine. U všech verzí jsou elektricky ovládané páté 

dveře doplněny o virtuální pedál, který otevírá páté dveře pohybem nohy pod zadním nárazníkem. V nabídce 

je také mechanicky sklopné, mechanicky odjistitelné tažné zařízení, USB konektory vpředu a vzadu, 230V 

zásuvka s dvěma USB konektory vzadu, speciální přihrádka na bezpečné uložení tabletu v Jumbo Boxu nebo 

držák tabletu v hlavových opěrkách předních sedadel. Na přání nabízí vůz SUPERB elektricky seřiditelné 

sedadlo spolujezdce ze zadních sedadel nebo paket pro spaní se zvýšenými opěrkami hlavy a dekou pro 

cestující na zadních sedadlech. Boční okna lze zastínit stínicími roletami. Bezpečnost zvyšuje elektricky 

ovládaná dětská pojistka pro zadní dveře. Dlouhé předměty lze bezpečně a flexibilně přepravovat ve vaku 

na lyže. 

 

Vybrané prvky Simply Clever pro vůz ŠKODA SUPERB: 

 

› Phone Box 

› Prostorový organizér v zavazadlovém prostoru – SUPERB COMBI 

› Flexibilní organizér v zavazadlovém prostoru  

› Automatické odjištění roletového krytu – SUPERB COMBI 

› Dva USB konektory vpředu a vzadu  

› Multifunkční taška pod krytem zavazadlového prostoru – SUPERB COMBI 

› Stínicí rolety pro zadní boční skla  

› Virtuální pedál 

› 230V zásuvka s dvěma USB konektory vzadu 

› Speciální přihrádka na bezpečné uložení tabletu v Jumbo Boxu  

› Držák tabletu vzadu  

› Elektricky seřiditelné sedadlo spolujezdce ze zadních sedadel  

› Odnímatelný vak na lyže  

› Elektricky ovládaná dětská pojistka  

› Paket pro spaní 

› Mechanicky sklopné, mechanicky odjistitelné tažné zařízení  
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Infotainment: Prvotřídní konektivita a mobilní online služby 
 

› V nabídce tři infotainment systémy, z nichž dva mají funkcí navigace 

› Mobilní online služby ŠKODA Connect a na přání Wi-Fi připojení pro všechny cestující 

› Na přání nabízený Virtuální Kokpit má displej, který nabízí několik režimů zobrazení 

 

Vůz ŠKODA SUPERB překvapí cestující kromě vysoké úrovně komfortu i moderním infotainmentem 

a prvotřídní konektivitou. Rozsáhlé možnosti komunikace zajišťují tři infotainment systémy a mobilní 

online služby ŠKODA Connect. Díky na přání dostupnému Wi-Fi připojení se mohou všichni cestující 

připojit k internetu. Řidič může na displeji na přání dostupného Virtuálního Kokpitu volit mezi několika 

režimy zobrazení. 

 

Kromě Virtuálního Kokpitu, který je nabízen na přání a který umožňuje několik režimů zobrazení a také 

zobrazení navigační mapy, nabízí vůz ŠKODA SUPERB tři infotainment systémy. Dva z nich mají funkci 

navigace. Rádio Bolero a infotainment systém s navigací Amundsen s mapovými podklady uloženými 

na SD kartě se ovládají skrze 8" dotykový displej. Infotainment systém Columbus má displej o velikosti 9,2", 

nabízí ovládání hlasem i gesty a DVD přehrávač. Pevný disk nabízí kromě mapových podkladů také místo 

k ukládání hudby a videa. U všech výše zmíněných systémů je ve standardní výbavě technologie SmartLink 

pro rozhraní Android Auto, Apple CarPlay* a MirrorLink™, která umožňuje ovládání aplikací chytrého telefonu 

na displeji infotainment sytému. SIM karta zajišťuje permanentní připojení k internetu nebo zřízení Wi-Fi 

hotspotu a umožňuje přístup k mnoha mobilním online službám ŠKODA Connect. 

 

*Z důvodů nezávislých na společnosti ŠKODA AUTO nejsou funkce Apple CarPlay a Android Auto v době tisku na českém trhu externími 

poskytovateli oficiálně podporovány.  

 

Pomocí aplikace ŠKODA Media Command mohou cestující přes smartphone nebo tablet připojený k Wi-Fi 

ovládat odkudkoliv ve voze funkce infotainment systému. Díky držáku tabletu, který je nabízen na přání, lze 

tyto přístroje bezpečně připevnit do středové loketní opěry vzadu nebo do hlavových opěrek předních sedadel. 

Phone Box ve středové konzoli umožňuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů. Lepší příjem zajišťuje 

bezdrátové připojení k vnější anténě. O skvělý hudební přednes ve voze se stará Sound System CANTON 

s 11 reproduktory a subwooferem umístěným v zavazadlovém prostoru. Výbavový stupeň L&K nabízí Sound 

System CANTON ve standardní výbavě. 
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Historie modelu SUPERB: Třetí generace překonala hranici 
milionu vozů 
 

› První moderní generace modelu ŠKODA SUPERB byla představena v roce 2001 a navázala 

na předchůdce z 30. let 

› Více než 50 % dodaných vozů připadá na model SUPERB COMBI představený v rámci druhé generace 

› Největšími prodejními trhy vlajkové lodě značky ŠKODA jsou Čína a Německo 

 

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 od renomovaných 

evropských automobilových odborných časopisů. Nejvýznamnějšími prodejními trhy jsou Čína 

a v Evropě Německo, Velká Británie a Polsko.  

 

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. 

 

První generace: Nový začátek s kvalitami předchůdce 

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 překřížit nohy. Od roku 2001 do 2008 

bylo vyrobeno celkem 135 700 vozů SUPERB první generace. Vůz získal také mnoho renomovaných ocenění, 

mimo jiné také ocenění od motoristického časopisu Auto Bild za nejlepší importovaný vůz.  

 

Druhá generace: SUPERB COMBI zdvojnásobil prodej modelové řady SUPERB 

2. generace modelu SUPERB byla představena na ženevském autosalonu v roce 2008. Rok po představení 

modelu se splývavou zádí s inovativním otevíráním pátých dveří Twindoor byla v roce 2009 poprvé uvedena 

na trh karosářská varianta SUPERB COMBI. Od roku 2008 do roku 2015 bylo vyrobeno celkem 616 600 vozů 

SUPERB druhé generace. Kromě jiných cen získala tato generace například v roce 2009 titul „Luxusní auto 

roku“ od britského časopisu Top Gear. Vyhrála také v čtenářské anketě „Nejlepší vozy roku 2012“ německého 

motoristického časopisu Auto, motor und sport v kategorii importovaných vozů střední třídy. 

 

Třetí generace: Emocionálnější a dynamičtější 
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. Navíc má 

dynamičtější a elegantnější vzhled než dříve. Jen v roce 2016 nasbírala 31 mezinárodních novinářských cen. 

V roce 2017 získala dalších 16 ocenění. Již před modernizací modelové řady SUPERB dosáhla třetí generace 

v březnu 2019 hranice 500 000 vyrobených vozů. Vlajková loď značky ŠKODA je velmi oblíbená i jako 

služební, manažerský a fleetový vůz. Podíl firemní klientely tvořil v roce 2018 82 %. Přibližně 54 % všech 

vyrobených vozů ŠKODA SUPERB v Evropě tvoří od roku 2016 karosářská verze kombi. V Německu, 

na největším evropském trhu modelu SUPERB, činí podíl verze kombi dokonce více než 90 %. 
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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 

 

skoda-storyboard.com  

Download the ŠKODA Media Services app 

 

 

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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