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Šestinásobný úspěch značky ŠKODA  

v soutěži Best Cars 2017 časopisu What Car? 
 

› Nová ŠKODA KODIAQ zvítězila ve třídě velkých SUV 

› ŠKODA FABIA získala titul Nejlepšího malého vozu roku  

› ŠKODA SUPERB COMBI byl vyhlášen jako nejlepší Back-to-Back - kombi  

› Modely ŠKODA CITIGO, ŠKODA FABIA COMBI a ŠKODA SUPERB byly oceněny 

za nejlepší poměr ceny a výkonu 

 

Mladá Boleslav / Milton Keynes, 12. ledna 2017 – Zdařilý start do nového roku 

pro značku ŠKODA: V soutěži Best Cars 2017 britského magazínu What Car? 

zvítězila česká značka hned ve třech kategoriích a je tak při udělování jedné 

z nejrenomovanějších britských automobilových cen nejúspěšnější 

automobilkou. Modely ŠKODA KODIAQ, FABIA a SUPERB COMBI získaly 

vyznamenání ve svých třídách. Úspěšnou sérii doplňují modely ŠKODA CITIGO, 

ŠKODA FABIA COMBI a ŠKODA SUPERB, které si ve svých segmentech vysloužily 

tituly vítězů v poměru ceny a výkonu. 

 

„Ceny časopisu What Car? jsou vyznamenáním pro všechny zaměstnance společnosti 

ŠKODA AUTO. Pro nás jsou tato ocenění potvrzením správnosti našeho počínání a 

zároveň i motivací. Dokazují, že jsme se s rozšířením, modernizací a emocionalizací naší 

modelové palety vydali správnou cestou,“ říká předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „Úspěch našich vozů zároveň potvrzuje rostoucí 

atraktivitu naší značky na mezinárodních trzích. Zejména ve Spojeném království  se 

ŠKODA v posledních letech velice dobře rozvíjela. Jen v roce 2016 vzrostly naše prodeje 

na Britských ostrovech o 7,3 procenta na více než 80.000 vozů a Velká Británie je tak pro 

nás celosvětově 4. největším trhem.“ 

 

Rok 2017 pro značku ŠKODA snad ani nemohl začít lépe. Se třemi jasnými vítězstvími a 

třemi oceněními za poměr ceny a výkonu je česká automobilka velkým vítězem 

slavnostního udílení cen Best Cars 2017 britského automobilového časopisu What Car? 

v hotelu Grosvenor House v Londýně.  

 

„Skvělé SUV“ 

V podobě ocenění pro nejlepší velké SUV získává nová ŠKODA KODIAQ krátce před svým 

uvedením na trh jednu z nejvýznamnějších evropských automobilových cen.  

 

„Byli jsme na první velké SUV značky ŠKODA hodně zvědaví. Dnes už je jasné, že ŠKODA 

KODIAQ porotce nezklamala. Je to skvělé sportovně-užitkové vozidlo se sedmi sedadly, 

pohonem všech kol, silným naftovým motorem, velkorysou výbavou – a to vše za 

fantastickou cenu,“ říká Steve Huntingford, šéfredaktor časopisu What Car?. 

 

S délkou 4,70 m, s až sedmi místy a největším zavazadlovým prostorem ve své třídě je 

ŠKODA KODIAQ prvním velkým SUV české automobilky. Nejnovější model značky ŠKODA 
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bude na trhy postupně uváděn od února. SUV přesvědčí svým designem 

nezaměnitelného charakteru, mimořádnou nabídkou prostoru, praktickou inteligencí a 

inovativními technologiemi, které lze jinak nalézt pouze ve vozech vyšších tříd. ŠKODA 

KODIAQ představuje začátek široce pojaté ofenzívy značky ŠKODA v oblasti vozů SUV. 

Motorovou paletu při zahájení prodeje modelu ŠKODA KODIAQ tvoří pět agregátů, dva 

motory TDI a tři motory TSI se zdvihovými objemy 1,4 a 2,0 l a s výkonem v rozsahu od 

92 kW (125 k) do 140 kW (190 k).  

 

„Nesporný etalon“ 

Již potřetí za sebou byla ŠKODA FABIA v soutěži časopisu What Car? vyhlášena nejlepším 

malým vozem. „Za posledních dvanáct měsíců se objevila celá řada nových malých vozů 

– ale ŠKODA FABIA i nadále zůstává nesporným etalonem,“ říká šéfredaktor časopisu 

What Car? Steve Huntingford. „S vozem ŠKODA FABIA lze snadno a bezpečně jezdit po 

městě, ale i na dlouhých trasách po silnících a dálnicích je pohodlnější a kultivovanější 

než mnohá větší vozidla. Od konkurence se odlišuje přesvědčivou kvalitou zpracování a 

vysokou úrovní bezpečnosti, stejně jako řadou šikovných detailů v interiéru a výraznou 

praktičností“, dodává Huntingford.  

 

ŠKODA FABIA je na trhu už ve třetí generaci. Vyznačuje se dynamickým a emocionálním 

tvaroslovím a sportovními proporcemi. Malý vůz je vybaven celou řadou bezpečnostních a 

komfortních systémů i systémů infotainmentu, které jsou běžné ve vozech vyšších tříd.  

Pro model ŠKODA FABIA jsou k dispozici čtyři benzinové motory a dva vznětové agregáty 

ve výkonovém spektru od 44 kW (60 k) do 81 kW (110 k). ŠKODA FABIA je po modelech 

ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA RAPID třetí nejprodávanější modelovou řadou české 

automobilky. 

 

„Lídr v segmentu“ 

Také ŠKODA SUPERB COMBI v letošním ročníku soutěže Best Cars obhájil svůj loňský 

titul. Šéfredaktor Huntingford vyjmenovává důvody, které porotu k tomuto rozhodnutí 

vedly: „ŠKODA SUPERB COMBI je i nadále lídrem ve svém segmentu. Rozhodující je jeho 

výkon, nabídka prostoru a komfort. Praktičnost a – stejně jako u všech dalších modelů 

značky ŠKODA – atraktivní poměr ceny a výkonu. Podobně fenomenální kombinaci 

nenabízí žádný jiný vůz.“ 

 

ŠKODA SUPERB COMBI ve své aktuální verzi ztělesňuje ústřední hodnoty značky a je 

prostornější, praktičtější a více clever než kdykoli předtím. S největším interiérem a 

největším zavazadlovým prostorem ve své třídě zaujme tento pětidveřový vůz stejně tak, 

jako se svým dynamicky-elegantním a emocionálním designem. Vysoký komfort, 

rozsáhlá bezpečnostní výbava, vysoká funkčnost a dobrý poměr ceny a užitné hodnoty 

jsou typické i pro třetí generaci vlajkové lodi značky ŠKODA. Zákazník může vybírat 

z nabídky pěti benzinových a tří naftových motorů o výkonu od 92 kW (125 k) do 206 kW 

(280 k). 

 

Nejlepší poměr ceny a výkonu 

Vedle tří vítězství v jednotlivých třídách vyhrála značka ŠKODA v soutěži What Car? také 
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třikrát v kategorii Nejlepší poměr ceny a výkonu - ŠKODA CITIGO ve třídě City Car, 

ŠKODA FABIA COMBI v kategorii vozů s karoserií kombi do £18,000 a ŠKODA SUPERB 

v kategorii Executive Cars do £25,000. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen Štěpán Řehák   

Vedoucí komunikace produktu  Komunikace produktu 

T +420 326  811 731 T +420 326 811 641 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

  
 

Šestinásobný úspěch značky ŠKODA v soutěži 

Best Cars 2017 časopisu What Car? 

S délkou 4,70 m, až sedmi místy a největším 

zavazadlovým prostorem ve své třídě je ŠKODA 

KODIAQ první velké SUV české automobilky. 

Nejnovější model značky ŠKODA bude od února 

postupně přicházet na jednotlivé trhy. 

 

Download                                        Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Šestinásobný úspěch značky ŠKODA v soutěži 

Best Cars 2017 časopisu What Car? 

Potřetí za sebou byla ŠKODA FABIA v soutěži časopisu 

What Car? oceněna jako nejlepší malý vůz. 

 

 

 

Download                                       Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Šestinásobný úspěch značky ŠKODA v soutěži 

Best Cars 2017 časopisu What Car? 

Model ŠKODA SUPERB COMBI obhájil v soutěži Best 

Cars 2017 svůj titul z minulého roku.  

 

 

Download                                      Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 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, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 již potřetí 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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