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,Auto Trophy 2018‘: ŠKODA zvítězila ve čtyřech kategoriích
›
›
›
›
›

ŠKODA: Podeváté vyhlášena nejlepší importovanou značkou v Německu
ŠKODA OCTAVIA: Počtvrté za sebou oceněna jako nejlepší importovaný model kompaktní třídy
ŠKODA KAROQ: Opětovné vítězství v kategorii importovaných vozů třídy SUV v ceně do 25 000 eur
ŠKODA FABIA: Zvítězila v kategorii importovaných městských a malých vozů
V anketě ,Auto Trophy World’s Best Cars 2018‘ hlasovalo více než 23.000 čtenářů a internetových
uživatelů

Mladá Boleslav, 28. listopadu 2018 – ŠKODA byla zvolena čtenáři odborného magazínu Auto
Zeitung již podeváté za sebou nejlepší importovanou značkou v Německu. ŠKODA OCTAVIA už
počtvrté v řadě zvítězila v hodnocení importovaných kompaktních vozů. Také model ŠKODA
KAROQ zaznamenal další úspěch, kdy opět po roce zvítězil v kategorii importovaných vozů
SUV v ceně do 25 000 Euro. Čtvrtou cenu ,Auto Trophy’ pak získala ŠKODA FABIA, která se
umístila na prvním místě mezi importovanými městskými a malými vozy.
Pro čtenáře časopisu Auto Zeitung, kteří hlasují v anketě ,Auto Trophy', představuje ŠKODA již řadu
let jedničku mezi importovanými značkami. Se 14,5 procenty čtenářských hlasů vyhrála
mladoboleslavská automobilka tuto anketu již pošesté za sebou a získala celkem devátý titul v této
kategorii.
Model ŠKODA OCTAVIA se dlouhodobě drží na přední pozici této renomované ankety. Tento
bestseller značky triumfoval s 13,1 procenty odevzdaných hlasů v kategorii ,Nejlepší importovaný
kompaktní vůz'. ŠKODA OCTAVIA tak zvítězila už počtvrté za sebou a obdržela od Auto Zeitung už
celkem sedmou trofej.
Na seznam vítězů se podruhé rovněž zapsal model ŠKODA KAROQ, i když je na trhu teprve od
loňského roku. Po svém premiérovém úspěchu v roce 2017 letos opět potvrdil prvenství s 10,1
procenty hlasů v kategorii importovaných SUV v ceně do 25 000 euro.
ŠKODA FABIA získala prvenství s 9,9 procenty čtenářských hlasů v silně obsazené kategorii
importovaných městských a malých vozů. Tento oblíbený malý vůz v praktické verzi kombi zvítězil ve
své třídě už v letech 2007 a 2008. Pro hatchback je to ale první úspěch. ŠKODA FABIA v letošním
roce prošla výraznou modernizací a zákazníky zaujme nově tvarovanou přídí i zádí, včetně LEDsvítilen a nejnovějších technologii pro další zlepšení komfortu a bezpečnosti. Zážitek z jízdy dále
umocňují efektivní motory o objemu 1,0 litru.
Tradiční anketa mezi čtenáři časopisu Auto Zeitung se letos konala už po jednatřicáté. Od roku 2014
má soutěž ,Auto Trophy‘ přívlastek ,World's Best Cars‘, protože se hlasování mohou rovněž zúčastnit
čtenáři a online-uživatelé mezinárodních odborných titulů vydavatelství Bauer Media Group, jehož
součástí je časopis Auto Zeitung. V roce 2018 hlasovalo zhruba 23 100 čtenářů. V německy mluvících
zemích volili své favority v 21 kategoriích, v osmi kategoriích se hodnotilo v mezinárodním měřítku. Ve
čtyřech kategoriích, v nichž ŠKODA zvítězila, se hlasovalo v Německu.
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Fotografie k tématu:
,Auto Trophy 2018‘: ŠKODA zvítězila ve čtyřech
kategoriích
ŠKODA OCTAVIA již počtvrté v řadě zvítězila v hodnocení
importovaných kompaktních vozů. Také model ŠKODA
KAROQ (na snímku) zaznamenal opakovaný úspěch a již
podruhé zvítězil v kategorii importovaných vozů SUV
v ceně do 25 000 Euro. Čtvrtou cenu ,Auto Trophy’ pak
získala ŠKODA FABIA, která se umístila na prvním místě
mezi importovanými městskými a malými vozy.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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