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Nová ŠKODA Superb a její slavní předchůdci:
Výstava ve ŠKODA Muzeu
› Exkluzivní výstava nové generace vozu ŠKODA Superb ve ŠKODA Muzeu
› Tradici luxusních modelů značky ukazují veterány z poloviny 30. let
› Nevšedně pojatá prezentace se zapojením českého křišťálu
Mladá Boleslav, 17. dubna 2015 – Od 21. dubna do 3. května 2015 se nová
ŠKODA Superb představí na zvláštní výstavě ve ŠKODA Muzeu. Dvoutýdenní
výstava „ŠKODA Superb: Ve znamení luxusu“ ukáže návštěvníkům novou
vlajkovou loď značky ve společnosti stejnojmenných předchůdců ze 30. let.
Po mezinárodní premiéře v pražském Foru Karlín a výstavním debutu na autosalonu
v Ženevě se nová generace vozu ŠKODA Superb ukáže veřejnosti v moderních a
multifunkčních prostorech ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi. „Na návštěvníky čeká
exkluzivní expozice, která v sobě spojuje špičkové moderní technologie a moderní design
nové generace řady Superb s espritem a noblesou stejnojmenných vozů z 30. let,“ říká
Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea.
ŠKODA Superb byla vždy měřítkem schopností značky, nová generace je v tomto ohledu
skvělým příkladem. Navazuje na tradici luxusních a reprezentačních vozů, odráží
120letou tradici a zkušenosti značky s výrobou dopravních prostředků, české inženýrské
umění i potenciál automobilky koncernu Volkswagen.
Tradice a budoucnost značky
Nová ŠKODA Superb je prvním vozem aktuální modelové ofenzívy, který navazuje na
exkluzivní a výjimečné předválečné předchůdce: luxusní automobily stejného jména
patřily ve 30. a 40. letech k absolutním vrcholům nabídky. Zakladatelé automobilky,
pánové Václav Laurin a Václav Klement, razili výstižné heslo: „Jen to nejlepší je pro naše
zákazníky dost dobré.“ Tento slogan se odráží i v dnešní produkci značky, příkladem je
právě nová generace modelu Superb.
ŠKODA vychází vstříc stále rostoucím nárokům zákazníků, nabízí špičkově řešený design i
nejmodernější technologie, to vše ve velmi dynamické formě. Nová vlajková loď značky
je ztělesněním těchto atributů.
První vozy Superb se v nabídce automobilky ŠKODA objevily na sklonku roku 1934.
Název vozu byl odvozen od latinského výrazu „superbus“, který se překládá jako
„krásný“, „špičkový“ či „skvostný“. První vůz ŠKODA Superb 640 byl dlouhý 5,5 m,
poháněl jej řadový šestiválec 2492 cm3 o výkonu 55 koní. Do roku 1949 sjíždělo
z výrobní linky celkem pět typů: ŠKODA 640 Superb (1934-1936), ŠKODA Superb (typ
902, 1936-1937), ŠKODA Superb (typ 913, 1936-1939), Škoda Superb OHV (typ 924,

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva,

Strana 2 z 3

1938-1949) a ŠKODA Superb 4000 (typ 919, 1939-1941). Do roku 1949 bylo vyrobeno
přes 2500 vozidel této modelové řady.
Návštěvníci výstavy ve ŠKODA Muzeu si mohou prohlédnout nový Superb ve společnosti
dvou předchůdců: dvoubarevně lakovaná ŠKODA Superb 640 z roku 1935 s řadovým
šestiválcem patří k nejstarším dochovaným exemplářům, neméně majestátní černý
Superb 3000 OHV z roku 1939 pak ilustruje tradici výroby reprezentativních vozů
ŠKODA.
Výstava je k vidění od 21. 4. do 3. 5. v budově ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi,
otevřena je denně od 9 do 17 hodin a přístupná je v rámci běžného vstupného do hlavní
expozice muzea.
Pro další informace, prosím kontaktujte:
Vítězslav Kodym, Komunikace Sponzoring & Classic
P +420 326 8 11784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
Nová ŠKODA Superb a její slavní
předchůdci - Výstava ve ŠKODA Muzeu
Nová generace modelu ŠKODA Superb se po
výstavní premiéře v Ženevě ukáže domácímu
publiku ve ŠKODA Muzeu.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Nová ŠKODA Superb a její slavní
předchůdci - Výstava ve ŠKODA Muzeu
Tradici výroby luxusních vozů ŠKODA
připomene Superb 640 z roku 1935 (vlevo) a
Superb 3000 OHV z roku 1939.
Download

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Zdroj: ŠKODA AUTO

Tisková zpráva,

Strana 3 z 3

Nová ŠKODA Superb a její slavní
předchůdci - Výstava ve ŠKODA Muzeu
Výstava je přístupná od úterý 21. 4. ve
ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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