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ŠKODA byla podruhé vyhlášena 

nejspolehlivější značkou ve Velké Británii 

 

› Druhé suverénní celkové vítězství v řadě pro značku ŠKODA v průzkumu J.D. Power 

› Česká automobilka zvítězila s náskokem 13 bodů před druhým v pořadí 

› Vítězství modelů ŠKODA FABIA a ŠKODA YETI ve svých třídách 

› Ankety se zúčastnilo 13.000 britských majitelů ročních až tříletých vozů 

 

Mladá Boleslav, 18. července 2016 – ŠKODA je i nadále nejspolehlivějí 

automobilovou značkou ve Velké Británii. Již podruhé za sebou dosáhla značka 

celkového vítězství ve studii agentury pro výzkum trhu J. D. Power. Kromě toho 

se modely ŠKODA FABIA a ŠKODA YETI umístily na prvních příčkách svých tříd. 

 

„J.D. Power UK Vehicle Dependability Study (VDS)“ se v roce 2016 konala podruhé. 

Výzkum se soustředil na automobily, poprvé registrované v letech 2013 a 2015, tedy 

provozované 12 až 36 měsíců. Agentura J.D.Power se dotazovala více než 13.000 prvních 

majitelů vozů ve Velké Británii na problémy, které se na jejich voze vyskytly v posledních 

12 měsících. Přitom bylo jmenováno 177 projevů nedostatků sdružených do osmi 

kategorií: motor a pohonné ústrojí, exteriér, požitek z jízdy, displeje a obsluha, 

infotainment, sedadla, klimatizace a interiér. 

 

Hodnocení studie VDS 2016 vychází z počtu uvedených závad na 100 vozů – čím nižší je 

bodová hodnota, tím lépe. S pouhými 66 body se značka ŠKODA umístila na čele 

hodnocení – 13 bodů před nejbližším konkurentem. Česká automobilka tím zároveň o 11 

bodů překonala svůj vlastní výsledek z loňského roku. Průměrný počet bodů za všechny 

zúčastněné značky byl 113 bodů. 

 

Také v hodnocení jednotlivých kategorií vozů přesvědčila značka ŠKODA svou vysokou 

kvalitou. V čele se umístila ŠKODA FABIA ve třídě malých vozů, zatímco ŠKODA YETI 

zvítězila ve třídě kompaktních SUV. ŠKODA OCTAVIA doplnila celkový výsledek o druhé 

místo ve třídě kompaktních vozů. Britské ostrovy mají pro značku ŠKODA velký význam 

– jsou druhým největším západoevropským trhem a čtvrtým největším trhem 

v celosvětovém měřítku. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen    Zbyněk Straškraba 

vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 785 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   zbyněk.straškraba@skoda-auto.cz   
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA byla podruhé vyhlášena 

nejspolehlivější značkou ve Velké Británii 

ŠKODA je nejspolehlivější automobilovou značkou 

ve Velké Británii – již podruhé za sebou. K tomuto 

výsledku dospěla nedávno zveřejněná studie 

agentury J. D. Power. ŠKODA FABIA (foto) 

dominuje kategorii malých vozů. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA byla podruhé vyhlášena 

nejspolehlivější značkou ve Velké Británii 

S pouhými 66 body se značka ŠKODA suverénně 

umístila na špičce hodnocení, náskok před druhou 

značkou v pořadí činí 13 bodů. Model ŠKODA YETI 

(foto) zvítězil ve třídě kompaktních SUV. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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