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První ŠKODA SUPERB COMBI pro policii na Novém
Zélandu
› První z vice než 2 000 vozů ŠKODA SUPERB COMBI bude brzy předán policii na Novém
Zélandu
› SUPERB COMBI přesvědčil novozélandskou policii svými jízdními vlastnostmi, vysokou
úrovní bezpečnosti a velkým prostorem
› Policie využije varianty s pohonem předních kol i 4x4
Mladá Boleslav, 5. května 2021 - Společnost ŠKODA AUTO se chystá novozélandské policii
předat první z celkem asi 2 000 vozů SUPERB COMBI. V rámci výběrového řízení zvítězila česká
automobilka nad početnou konkurencí. SUPERB přesvědčil novozélandské policisty v
rozsáhlých testech svými jízdními vlastnostmi, vysokým bezpečnostním standardem a
velkorysým prostorem.
Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing, zdůrazňuje: „SUPERB COMBI se již osvědčil
v mnoha zemích jako policejní a pohotovostní vozidlo a dokazuje svou spolehlivost a robustnost. Jsme
rádi, že novozélandská policie tyto vlastnosti také oceňuje a v budoucnu se bude při své každodenní
práci spoléhat na vozidla značky ŠKODA.“
Ve výběrovém řízení hledala novozélandská policie pro svou flotilu nová vozidla. Po náročných
testech a vyhodnocení padla nakonec volba na vůz ŠKODA SUPERB COMBI. Tendru se zúčastnilo
sedm výrobců vozidel s celkem 27 různými modely. Dvanáct modelů bylo nakonec vybráno do užšího
výběru a otestováno policisty v autentických podmínkách. Kritéria výběru zahrnovala kromě jiného
výkon a účinnost brzdné soustavy, emisní hodnoty, servisní náročnost a celkové provozní náklady. V
hodnocení za sebou nechala ŠKODA SUPERB všechny konkurenty a zaujala zároveň svými jízdními
vlastnostmi, vysokou úrovní bezpečnosti a velkorysým prostorem.
ŠKODA SUPERB COMBI tak začne postupně nahrazovat 2 000 stávajících zásahových vozidel
novozélandské policie. Prvních 100 automobilů bude předáno do konce června, do konce roku bude
následovat dalších téměř 400 kusů. Dodávka všech zhruba 2 000 vozů ŠKODA SUPERB proběhne
maximálně do čtyř let.
I v jiných zemích se policie a záchranné služby spoléhají při každodenním provozu na modely značky
ŠKODA. Značka je zastoupena ve flotilách 30 evropských záchranných složek, včetně Rakouska,
Srbska, Chorvatska, Portugalska, Francie, Nizozemska a Velké Británie. Nejběžnější volbou jsou
modely SUPERB a OCTAVIA. Ve Velké Británii pak policie používá mimo jiné vozy ŠKODA SCALA. V
České republice dodala automobilka od roku 1993 policii a ministerstvu vnitra více než 20 000 vozidel.
Dnes se používají hlavně OCTAVIA, SUPERB a KODIAQ.
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Fotografie k tématu:
První ŠKODA SUPERB COMBI pro policii na Novém
Zélandu
Společnost ŠKODA AUTO se chystá novozélandské policii
předat první z celkem asi 2 000 vozů SUPERB COMBI. V
rámci výběrového řízení zvítězila česká automobilka nad
početnou konkurencí.
Stáhnout
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První ŠKODA SUPERB COMBI pro policii na Novém
Zélandu
ŠKODA SUPERB COMBI tak začne postupně nahrazovat
2 000 stávajících zásahových vozidel novozélandské
policie.
Stáhnout
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ŠKODA AUTO
› se s programem „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority budoucnosti: rozšíření modelového portfolia směrem k
segmentům základní úrovně, zkoumání nových trhů pro další růst v objemovém segmentu a hmatatelný pokrok v
udržitelnosti a rozmanitosti.
› v současné době nabízí svým zákazníkům deset řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA a SUPERB a také KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV.
› v roce 2020 dodala zákazníkům z celého světa více než jeden milion vozidel.
› již 30 let patří do koncernu Volkswagen. Koncern Volkswagen je jedním z nejúspěšnějších výrobců vozidel na světě. Ve
spolupráci se skupinou ŠKODA AUTO samostatně vyvíjí a vyrábí vozidla i komponenty, jako jsou motory a převodovky.
› působí na třech místech v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii zejména prostřednictvím
koncernových partnerství a také na Ukrajině s místním partnerem.
› zaměstnává přibližně 42 000 lidí po celém světě a je aktivní na více než 100 trzích.

