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Innovatieve verlichtingstechnologie biedt maximale 
veiligheid in de vernieuwde ŠKODA SUPERB 
 

 

› De vernieuwde SUPERB is het eerste productiemodel van ŠKODA met Full-

ledmatrixkoplampen en dynamische verlichtingsfuncties 

› Full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers verbeteren de zichtbaarheid 

› De herwerkte SUPERB wordt in mei onthuld op het IIHF-ijshockeywereldkampioenschap in 

Bratislava 

 

ŠKODA’s vernieuwde vlaggenschip SUPERB is het eerste productiemodel van het merk met 

innovatieve Full-ledmatrixkoplampen. Het herwerkte model mag uitpakken met nog meer 

veiligheid en comfort. Door een designschets en een video vrij te geven, geeft de 

Tsjechische autobouwer een eerste indruk van de nieuwe Full-ledmatrixkoplampen, de 

hertekende ledmistlampen en de Full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers. 

De wereldpremière van de gemoderniseerde ŠKODA SUPERB vindt plaats in mei als 

onderdeel van het 2019 IIHF-ijshockeywereldkampioenschap in Bratislava, in Slowakije. 

ŠKODA AUTO is voor een indrukwekkende 27e keer hoofdsponsor van het evenement. 

 

De schets van de Full-ledmatrixkoplampen onthult het ontwerp van het innovatieve 

verlichtingssysteem, dat bestaat uit een ledmodule voor de dim- en grootlichten en drie extra 

ledgrootlichtsegmenten. In de behuizing is de tekst ‘ŠKODA Crystal Lighting’ aangebracht. Een 

smalle ledstrip omvat de richtingaanwijzers, de dagrijlichten en de standlichten. Daarboven zitten 

fijne, naaldachtige ledstructuren die deel uitmaken van de nieuwe, geanimeerde Coming/Leaving 

Home-functie. Wanneer de auto wordt gestart of stilgelegd, schakelt deze functie automatisch 

elementen van de koplampen en achterlichten in en uit in een specifieke sequentie. 

 

De video toont de nieuwe Full-ledmatrixkoplampen en de Coming/Leaving Home-animatie in actie 

en illustreert hoe ze werken. De aandacht gaat eveneens naar de hertekende mistlampen met 

ledtechnologie en de Full-ledachterlichten. Die laatste krijgen op de ŠKODA SUPERB voor het 
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eerst ook dynamische richtingaanwijzers, die in een vegende beweging van binnen naar buiten 

oplichten. Dat ziet er niet alleen dynamischer uit, andere weggebruikers merken ze ook sneller op, 

wat de verkeersveiligheid verhoogt.  

 

Als het topmodel van de Tsjechische autobouwer mag de ŠKODA SUPERB ook uitpakken met de 

jongste innovaties op het vlak van veiligheid, rijcomfort, prestaties en milieuvriendelijkheid. Op die 

manier worden talrijke voordelen en elementen van modellen uit hogere segmenten geïntroduceerd 

in het middenklassesegment. 

 

De herwerkte SUPERB viert zijn werelddebuut in mei op het 2019 IIHF-wereldkampioenschap 

ijshockey in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. 

 

 

Verdere informatie: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 

 

 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO 
› was founded during the pioneering days of the automobile in 1895, making it one of the longest-established 

automobile companies in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ (in China) and the SUPERB. 
› delivered more than 1.2 million vehicles to customers around the world in 2017. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 39,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is transforming from being a traditional car manufacturer to a ‘Simply Clever Company for Optimal Mobility Solutions’ 

as part of ŠKODA Strategy 2025. 


