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minik ka
ardinál Duka
a převz
zal nov
vý Sup
perb
Eminence Dominik
D
kar
rdinál Duka
a rozšiřuje řady
ř
významných uživ
vatelů
o modelu ŠKODA
Š
Superb
čování trad
dice: Arcibis
skup pražsk
ký využívá vůz značky
y ŠKODA od
d svého
pu do úřadu
u
b ve službá
ách Arcibisk
kupství pra žského má černou me
etalickou ba
arvu
, motor 2,0 TSI/206 kW,
k
dvousp
pojkovou př
řevodovku DSG, pohon
n všech
stupeň výba
avy Laurin & Klement
A Superb: Bezpečný
B
vůz nejen prro vrcholné
é představit
tele
2. července
e 2015 – Arc
cibiskup prražský a primas český
ý Dominik k
kardinál
e stává dalš
ším význam
mným předs
stavitelem veřejného
v
života,
ž
kterrý
á do nového
o vozu ŠKODA Superb . Na Arcibis
skupství pr
ražském sla
avnostně
vlajkovou loď
l
mladob
boleslavské
é automobilky, které vzápětí
v
pož
žehnal.
inence Domiinik kardinál Duka má trradičně vřelý
ý vztah k auttomobilům
leslavské značky, od nás
stupu na sva
atovojtěšský
ý stolec mu v úřadě sloužžila
Superb předc
chozí genera
ace. „Jsem p
potěšen, že mohu
m
i nadále využívat sslužeb
mácí provenience. Předch
hozí Superb byl velmi prrostorným, spolehlivým
s
a
ým automobilem, který mi
m přirostl k srdci. Věřím
m, že ten nov
vý bude ješttě lepší,“
íležitosti pře
evzetí vozu kardinál
k
Duka
a. Kardinál při
p slavnostn
ním předání nový vůz
a pronesl žehnací modlittbu.
e nás hrdosttí, že jedním
m z uživatelů nového mod
delu ŠKODA Superb je n
nejvyšší
itel katolické
é církve,“ uv
vedl při slavn
nostním před
dání Miroslav
v Bláha, ved
doucí
ŠKODA AUTO
O Česká republika.
muzínu pražs
ského arcibiskupa pohán
ní nejvýkonn
nější z palety
y pohonných
h jednotek
Superb, motor 2,0 TSI/2
206 kW v kom
mbinaci se šestistupňov
š
ou převodov
vkou DSG
em všech kol prostřednic
ctvím spojky
y Haldex páté generace. S působivým
m točivým
em 350 Nm dostupným v rozsahu od
d 1 700 do 5 600 min-1, zrychluje
z 0 na 100 km
m/h za pouh
hých 5,8 s a dosahuje maximální
m
ryc
chlosti 250 k
km/h.
je vyveden v hnědé kůži, exteriér v černé barvě Magic s perrleťovým efe
ektem.
v provedení L&K
L
je vybav
ven nejmode
ernějšími be
ezpečnostním
mi a komforttními
držákem arcibiskupské standarty,
s
je
eho Eminence může využ
žívat napříkl ad
ychlostního in
nternetového připojení b
během jízdy. Špičkový komfort
k
odprružení a
úroveň aktiv
vní bezpečno
osti zajišťuje
e adaptivní podvozek
p
DC
CC s možnosttí volby
režimu, kterrým je nový Superb vyba
aven jako prrvní vůz znač
čky ŠKODA v historii.
něž Jeho
dnosti nyní kromě
k
prezid
denta České republiky Miloše
M
Zeman
na ocení rovn
e Dominik ka
ardinál Duka
a.
možnou ochranu posádk
ky zajišťuje v součinnostti s tuhou ka
aroserií a cíle
eně
zovanými deformačními zónami také
é devět airba
agů. Ke zvýš
šení aktivní
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bezpečno
osti přispívá nová modullární platform
ma MQB-B, která
k
má zás
sluhu na vyn
nikající
stabilitě podvozku. ŠKODA
Š
Superb znovu pottvrdila svou příslušnost k elitě v ned
dávných
nárazový
ých testech Euro
E
NCAP, v nichž dle n
nové zpřísněné metodiky
y získala plný
ý počet 5
hvězd.

Pro dalš
ší informace
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k
e:
Jozef Baláž, Komunik
kace podniku
u
V
Vítězslav Pelc, Komunika
ace podniku
T +420 3
326 811 773
3
T +420 326 811 788
jozef.bala
az@skoda-auto.cz
v
vitezslav.pelc@skoda-au
uto.cz

Video a fotografie k tématu:
Video: D
Dominik kar
rdinál Duka
a převzal no
ový
Superb
Arcibisku
up pražský a primas česk
ký Dominik k
kardinál
Duka se stává dalším
m významným představittelem
veřejnéh o života, kte
erý přesedá do nového v
vozu
ŠKODA S
Superb. Na Arcibiskupstv
A
ví pražském
slavnostn
ně převzal vlajkovou loď
ď mladobolesslavské
automob
bilky, které vzápětí
v
požeh
hnal.
Download
d

Zdrroj: ŠKODA AU
UTO

Dominik
k kardinál Duka
D
převza
al nový Sup
perb
Jeho Emiinence kardinál Duka pře
ebírá nový v
vůz
ŠKODA S
Superb z ruk
kou Miroslava
a Bláhy, ved
doucího
prodejní sítě ŠKODA AUTO Česká
á republika.
Download
d
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Dominik
k kardinál Duka
D
převza
al nový Sup
perb
Novou lim
muzínu pražského arcibiskupa pohán
ní
modelu
nejvýkon
nnější z paletty pohonnýc
ch jednotek m
Superb, m
motor 2,0 TS
SI/206 kW v kombinaci se
šestistup
pňovou převo
odovkou DSG
G a pohonem
m všech
kol prosttřednictvím spojky
s
Halde
ex páté gene
erace.
Interiér jje vyveden v hnědé kůži, exteriér v černé
barvě Ma
agic s perleťo
ovým efekte
em.

Download
d

Zdrroj: ŠKODA AU
UTO

Dominik
k kardinál Duka
D
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al nový Sup
perb
Superb v
ve službách Arcibiskupstv
A
ví pražského
o
s motore
em 2.0 TSI/2
206 kW dosa
ahuje maxim
mální
rychlosti 250 km/h a na 100 km/
/h zrychlí za
a 5,8
sekundy.. Vnějším po
oznávacím zn
nakem je
arcibisku
upská standa
arta.
Download
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ŠKODA AU
UTO
› je jedna z nejstarších automobilek
a
na
a světě. Od rok
ku 1895 se v sídle
s
firmy v Mladé Boleslavi vvyráběla
nejprve jjízdní kola, brz
zy následovaly také motocyk ly a automobily
y,
› má v sou
učasnosti násle
edující modelov
vé řady osobníích automobilů
ů: Citigo, Fabia, Roomster, Ra
apid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zák
kazníkům, poprvé v jednom roce, celosvěto
ově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jed
dnomu z globál ně nejúspěšně
ějších automobilových koncerrnů. ŠKODA
ozů také kompo
onenty jako mo
otory a
AUTO v koncernovém svazku samosttatně vyrábí a vyvíjí vedle vo
převodov
vky,
› provozujje tři výrobní závody
z
v České
é republice; vy rábí v Číně, Ru
usku, na Slovensku a v Indii vvětšinou
prostřednictvím koncerrnových partne
erství, dále tak
ké na Ukrajině a v Kazachstán
nu ve spoluprá
áci
s lokálníími partnery,
› zaměstn
nává celosvětov
vě přibližně 25.900 pracovník
ků a je aktivní na více než 10
00 trzích.
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