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Nová ŠKODA Fabia oceněna titulem Auto roku 2015
magazínu What Car?
›
›
›
›

Nová ŠKODA Fabia oceněna titulem What Car? Car of the Year 2015
Fabia zvítězila také v kategorii ,Nejlepší malý automobil‘
Nejlepším rodinným vozem roku 2015 vyhlášena ŠKODA Octavia
Rekordní rok pro ŠKODA AUTO na britském trhu i celosvětově

Mladá Boleslav, 8. ledna 2014 – Nová ŠKODA Fabia zvítězila v prestižní odborné
anketě spotřebitelského magazínu What Car? a odnesla si titul Automobil roku
2015 (What Car? Car of the Year 2015). Mimo celkového vítězství vystoupala
Fabia na nejvyšší příčky také v kategorii ,Nejlepší malý automobil‘. ŠKODA
Octavia získala titul ,Nejlepší rodinný automobil‘. ŠKODA Fabia se v Británii
dlouhodobě těší velké oblibě, Automobilem roku magazínu What Car? se model
Fabia stal již podruhé, poprvé se to podařilo první generaci v roce 2000.
„Nová ŠKODA Fabia představuje ve všech ohledech ,více auta‘, nabízí inovativní
technologie, emocemi nabitý design i vysokou míru praktičnosti. Je to ideální vůz pro
moderní městskou mobilitu dneška. Jsme pevně přesvědčeni, že nová Fabia naváže na
dosavadní úspěchy této modelové řady, osloví široké spektrum zákaznických skupin a
coby důležitý pilíř růstové strategie dále posílí značku ŠKODA,“ řekl Prof. Dr. h.c. Winfried
Vahland, předseda představenstva ŠKODA AUTO, při slavnostním převzetí ceny
v Londýně.
„Celkové vítězství modelu Fabia nelze přičítat pouze tomu, že jde o vynikající malé auto,
praktické, s dobrou výbavou a nízkými provozními náklady. Je třeba přihlédnout i ke
konkurenci. Pokud si uvědomíte, jak silné konkurenty musela Fabia postupně porazit, aby
zvítězila ve své třídě, zjistíte, že zkrátka musela vyhrát i celkově,“ vysvětluje šéfredaktor
magazínu What Car? Jim Holder.
„Velmi nás těší, že nová ŠKODA Fabia vyhrála svoji kategorii i titul Auto roku 2015 What
Car?. Britští zákazníci odborným hodnocením What Car? důvěřují, obě vítězství jsou pro
model Fabia tím nejlepším doporučením při vstupu na trh,“ říká Alasdair Stewart, ředitel
ŠKODA UK.
Odborný motoristický spotřebitelský magazín What Car? vychází od roku 1973 a v
současnosti je největším a nejrespektovanějším motoristickým poradenským měsíčníkem
a webem na britském trhu. Každoroční anketu Auto roku vyhlašuje What Car? již od roku
1978.
ŠKODA Fabia je ve Velké Británii úspěšným modelem, od vstupu první generace na trh
v roce 2000 si své zákazníky našlo přes 250.000 vozů. Značka ŠKODA dokazuje svoji
vynikající pozici na britském trhu nejen pěti lety nepřetržitého růstu, ale také více než
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76.000 vozy dodanými zákazníkům v roce 2014. Celosvětové dodávky vozů ŠKODA
zákazníkům v roce 2014 poprvé přesáhly 1 milion vozů.
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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 2013 dodala zákazníkům celosvětově 920.800 vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
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 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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