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ŠKODA Superb pro předsedy obou komor Parlamentu
České republiky
› Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a předseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch převzali nové vozy ŠKODA Superb
› ŠKODA Superb: Reprezentativní vůz s bezkonkurenční nabídkou prostoru
› Přednosti vozu ŠKODA Superb jsou oceňovány zákazníky i odbornou veřejností
Mladá Boleslav, 22. července 2015 – Nová ŠKODA Superb potvrzuje své ambice
a stává se vyhledávaným vozem významných reprezentantů byznysu a vysoké
politiky. Po prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi a arcibiskupovi
Dominiku Dukovi si model Superb převzal také předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Hamáček a předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.
Černé liftbacky šéfů horní i dolní komory zákonodárného sboru pohání výkonný
motor 2,0 TSI/206 kW.
Předsedům obou komor Parlamentu České republiky předali nový model Superb pánové
Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských
zdrojů, pan Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika a pan
Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO.
„Velmi nás těší zájem, který o vlajkovou loď značky ŠKODA projevují vrcholní
představitelé státní správy a veřejného života. Je to další důkaz, že se nový model
Superb povedl na výbornou a je nanejvýš vhodným vozem pro komfortní přepravu i
reprezentaci,“ vyzdvihl při slavnostním předání Bohdan Wojnar.
Předávané vozy ŠKODA Superb ve vrcholné verzi L&K nabízí to nejlepší, čím se
mladoboleslavská automobilka může prezentovat a byla na přání ochranné služby Policie
ČR dovybavena výstražným zařízením a vysílačkou. Kromě parkovacího asistenta s funkcí
robotizovaného parkování podélně i kolmo je vybavena adaptivním tempomatem,
adaptivní podvozek DCC umožňuje volbu jízdního režimu, virtuální pedál zase
bezdotykové otevírání zadní výklopné stěny. Hodnotné vnitřní prostředí vytváří
perforované kožené čalounění s vyhřívanými sedadly vpředu i vzadu, dekorační lišty
s ambientním LED osvětlením i vkládané tkané koberce Lounge Step. Elektricky
nastavitelné sedadlo spolujezdce lze ovládat ze zadního sedadla, kde významný politik
obvykle sedí a dále tak zvýšit bezkonkurenční nabídku prostoru pro pasažéry vzadu.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Superb pro předsedu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Zleva: Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Jan Hamáček přebírá nový vůz
ŠKODA Superb z rukou Bohdana Wojnara, člena
představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení
lidských zdrojů, Jaroslava Povšíka, předsedy
podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO a šéfa
prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika
Luboše Vlčka.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Superb pro předsedu Senátu
Parlamentu České republiky
Zleva odzadu: Pánové Luboš Vlček, šéf prodejní
organizace ŠKODA AUTO Česká republika, Jaroslav
Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO
ŠKODA AUTO a Bohdan Wojnar, člen představenstva
ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů
předávají vůz ŠKODA Superb ve vrcholném
provedení L&K s motorem 2,0 TSI/206 kW
předsedovi Senátu Parlamentu České republiky
Milanu Štěchovi.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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