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Modernizovaná ŠKODA SUPERB přichází s full LED Matrix 
světlomety 
 

› Pro větší komfort a bezpečnost vlajková loď nabízí inovativní technologii osvětlení 

› Naftový motor generace Evo poprvé ve voze ŠKODA 

› Nový model ŠKODA SUPERB určuje měřítka v oblasti designu, komfortu, bezpečnosti a nabídky prostoru 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Čtyři roky po uvedení třetí generace na trh prochází 

vlajková loď značky ŠKODA rozsáhlou modernizací. Technickou novinku představují full LED 

Matrix světlomety, svou premiéru má také první naftový motor 2,0 TDI nové generace Evo. 

Modernizovaná ŠKODA SUPERB nabízí nejmodernější asistenční systémy a také tradiční 

velkorysou nabídku prostoru.  

 

Jako první sériově vyráběný model značky ŠKODA je modernizovaný SUPERB dodáván 

s inovativními full LED Matrix světlomety. U varianty SUPERB SPORTLINE a u vrcholného 

výbavového stupně L&K jsou součástí standardní výbavy. Světelný kužel se skládá z několika 

nezávisle ovládaných segmentů. To umožňuje mít neustále rozsvícená dálková světla, aniž 

by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud kamera zaregistruje v protisměru se blížící dopravní prostředky 

nebo osoby a objekty s reflexními prvky, řídicí jednotka okamžitě vypne daný segment světla. 

Bezpečnost a komfort dále zvyšují různé světelné módy pro různé jízdní situace a povětrnostní 

podmínky. Působivými detaily vozu jsou animovaná funkce Coming/Leaving Home a typické 

krystalické prvky na světlometech. Součástí zadních full LED světel jsou nově i dynamická směrová 

světla. 

 

Vylepšené asistenční systémy zvyšují úroveň bezpečnosti 

Kromě nových full LED Matrix světlometů nabízí ŠKODA SUPERB poprvé také dva vylepšené 

asistenční systémy. Prediktivní adaptivní tempomat nově zpracovává kromě údajů kamery v čelním 

skle i data z navigačního systému a automaticky s předstihem upravuje rychlost například před 

zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. Nový Emergency Assist pro víceproudé silnice, dostupný od 

poloviny roku 2020, dokáže v případě zdravotní indispozice řidiče navést vůz s ohledem na ostatní 

účastníky provozu přes více pruhů a zastavit u krajnice. Modernizovaný SUPERB je navíc standardně 

vybaven systémem Front Assist s prediktivní ochranou chodců. Na přání jsou pak dodávány asistent 

změny jízdního pruhu (Side Assist), který je aktivní až do vzdálenosti 70 m a rozpozná blížící se 

vozidla nebo vozidla nacházející se v mrtvém úhlu, a parkovací asistent (Park Assist). 

 

První naftový motor generace Evo 

Zcela nový agregát 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je první naftový motor nové generace Evo 

ve voze značky ŠKODA. Je lehčí, velmi úsporný a nabízí čistý provoz. Celkově je v nabídce modelové 

řady SUPERB šest motorů, resp. devět motorizací. Sportovní varianta SUPERB SPORTLINE se 

nabízí ve standardní výbavě se sportovním podvozkem sníženým o 15 mm. U vrcholného výbavového 

stupně L&K je součástí standardní výbavy adaptivní podvozek (DCC) snížený o 10 mm. Nová varianta 

SUPERB SCOUT je standardně dodávána s paketem pro špatné cesty, který zahrnuje kryt pohonného 

ústrojí, kryty prahů a zvětšenou světlou výšku o 15 mm. 
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Zvětšená maska chladiče a nová kola z lehké slitiny 

ŠKODA citlivě zmodernizovala přední část vozu SUPERB. Zvětšená maska chladiče má nově 

dvojité lamely a sestupuje níže do nárazníku, který byl také zmodernizován. Sportovní vzhled varianty 

SUPERB SPORTLINE umocňuje rámeček masky chladiče a ozdobná lišta na zádi vozu v leskle 

černém provedení. U ostatních výbavových verzí spojuje zadní full LED světla chromovaná lišta. 

Výbavový stupeň L&K má chromované prvky, které zdobí vzduchové clony Air Curtain, boční prahové 

lišty, zadní nárazník, a také plaketu L&K na předních blatnících. Nově tvarované mlhové světlomety 

využívají full LED technologii a skládají se ze čtyř diod. Ambientní osvětlení je nabízeno na přání. 

Jeho součástí je promítnutí nápisu ŠKODA na vozovku po otevření předních dveří. 

 

Model SUPERB doplňuje osm nových vzorů 18" a 19" kol z lehké slitiny. Součástí standardní výbavy 

exkluzivního výbavového stupně L&K jsou aerodynamická 18" kola z lehké slitiny Propus Aero. 

Součástí standardní výbavy varianty SUPERB SPORTLINE jsou 18" kola z lehké slitiny Zenith. 

Nabídku barev doplňují nové metalické odstíny černá Crystal a modrá Race. V rámci modernizace 

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. Objem zavazadlového prostoru modelu SUPERB činí 625 l, resp. 

660 l u modelu SUPERB COMBI. Jedná se tak o nejlepší hodnoty ve své třídě.  

 

Kvalitní materiály v prostorném interiéru 

Nové chromované aplikace na palubní desce, na madle dveří a vnitřních kličkách dveří dodávají 

prostornému interiéru vozu ŠKODA SUPERB na ušlechtilosti a eleganci. Ambientní osvětlení interiéru 

propůjčuje působivou atmosféru. Nové je také čalounění sedadel ve výbavových stupních Ambition 

a Style a barevné kontrastní prošívání u sedadel potažených materiálem Alcantara® a kůží. 

Prošívání je i na loketních opěrkách ve dveřích. Na opěradlech kožených sedadel exkluzivního 

výbavového stupně L&K se nachází dekorativní nápis Laurin & Klement. Nápis Laurin & Klement 

je také na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce, která může být v broušeném provedení 

v béžové barvě nebo lesklá v provedení Piano Black. Vrcholný výbavový stupeň L&K je v nabídce 

s potažením stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním materiálem Alcantara® v černé nebo béžové 

barvě. Další novinkou je ventilace předních sedadel a elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí. 

Sedadlo řidiče může být na přání vybaveno masážní funkcí. O skvělý hudební přednes ve voze 

se stará standardně dodávaný Sound System CANTON. 

 

Černý interiér ve variantě SUPERB SPORTLINE 

Sportovní vzhled modelu SUPERB SPORTLINE doplňuje převážně černý interiér. Přední sportovní 

sedadla potažená materiálem Alcantara® a kůží mají integrované opěrky hlavy a společně s novým, 

na přání dostupným nastavením hloubky sedáku zajišťují lepší držení těla a více komfortu. Černý 

tříramenný volant padne díky koženému potahu dobře do ruky, dekorační lišty mají černý karbonový 

dekor.   
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KESSY GO jako součást standardní výbavy 

Jako první model značky ŠKODA má SUPERB startovací tlačítko KESSY GO ve standardní výbavě. 

Bezklíčový systém otvírání KESSY, který je součástí výbavových stupňů Style, L&K a variant 

SPORTLINE a SCOUT, otevírá všechny čtyři dveře. Modernizovaný SUPERB nabízí také zvětšený 

Phone Box, prostorový organizér v zavazadlovém prostoru pod dvojitou podlahou a na přání dostupný 

flexibilní organizér na dvojité podlaze. Na přání je nabízen individuálně nastavitelný Virtuální Kokpit 

s displejem o velikosti 10,25". Displeje infotainment systémů mají velikost až 9,2". Technologii 

SmartLink nabízí standardně všechny infotainment systémy.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@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 modelům ŠKODA na IAA získáte pod hashtagem #SKODAatIAA19. 

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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