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ŠKODA OCTAVIA si podmanila anketu Fleet derby-Flotila roku 
 

› Bestseller značky ŠKODA si kromě absolutního vítězství odnesl další dvě ceny, 

mezi manažerskými vozy zabodovalo nové SUV KODIAQ 

› Fleetová centra vycházejí vstříc požadavkům firemních zákazníků, v současnosti jich je 

na území ČR již 37 

› Odborná anketa určená pro fleetové manažery letos v novém – větší a významnější než 

kdy dříve 

 

Mladá Boleslav, 25. ledna 2018 – Vozy značky ŠKODA opět potvrdily svoji oblíbenost 

u českých flotilových zákazníků. Inovovanou anketu Fleet derby-Flotila roku ovládla 

ŠKODA OCTAVIA, která si kromě absolutního vítězství odnesla i dvě ceny z internetového 

hlasování. V něm uspělo i SUV ŠKODA KODIAQ, které získalo 5. místo mezi manažerskými 

automobily. 

 

Značka ŠKODA opět uspěla v anketě, kterou ovládla již mnohokrát v minulosti. Zejména díky 

svému nejprodávanějšímu modelu OCTAVIA se stala absolutně nejúspěšnější značkou letošního 

ročníku. Mladoboleslavský bestseller triumfoval nejen v absolutním pořadí, v němž porazil silné 

soupeře jako Opel Insignia nebo BMW řady 5, ale prosadil se také v internetovém hlasování. 

V něm OCTAVIA ovládla kategorii referentských vozů a díky provedení G-TEC také kategorii vozů 

s ekologickým pohonem. Úspěch modelu OCTAVIA doplnilo nové SUV KODIAQ, které se umístilo 

v první pětici kategorie nejžádanějších manažerských vozů. 

 

„Tento skvělý výsledek nás velmi těší a potvrzuje již dobře známé přednosti naší nejprodávanější 

modelové řady,“ komentoval přesvědčivé vítězství vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 

Miroslav Bláha. „Naši zákazníci oceňují spolehlivost, kvalitu a vysokou užitnou hodnotu vozů 

ŠKODA. K jejich oblibě dále přispívají příznivé provozní náklady a stabilní zůstatková hodnota při 

následném prodeji, což jsou velmi podstatné parametry právě pro fleetové manažery. To vše se 

pochopitelně odráží v jejich hodnocení,“ doplnil Miroslav Bláha.  

 

V hodnocení fleetových manažerů se odrážejí nejen kvality vozů ŠKODA, ale také exkluzivní 

služby, které jim v oblasti prodeje i servisu poskytují tzv. fleetová centra. Těch je v současnosti 37 a 

jejich rovnoměrné rozmístění na území ČR vychází vstříc flotilovým klientům ze všech regionů. 

Kromě přímého prodeje poskytují další specifické služby zaměřené na potřeby fleetových 

zákazníků v oblastech předprodejního poradenství, optimalizace vozových parků a nákladů na 

flotilovou mobilitu, servisu, distribuce ŠKODA Originálních dílů či flotilového financování a 

značkového ŠKODA Pojištění. Fleetová centra disponují rovněž certifikovanými klempírnami, 

lakovnami a sortimentem ŠKODA Care produktů. V případě potřeby poskytnou zákazníkovi 

náhradní vůz stejné nebo vyšší třídy po dobu servisního zásahu. Další výhodu pro každého 

velkoodběratele představuje záruka rychlého příjmu jeho vozu do servisu a stanovení přesného 

termínu dokončení opravy. Předváděcí vozy ve fleetových centrech jsou specifikovány právě tak, 

aby odpovídaly nejčastějším požadavkům velkoodběratelů. 

 

Letošní ročník odborné ankety Fleet derby-Flotila roku získal na významu tím, že v něm spojily síly 

magazíny Business Car a Flotila, které dosud pořádaly své akce samostatně. Vytvořením jediné 

ankety výrazně vzrostla její prestiž a transparentnost. Výběr nejlepších flotilových automobilů 
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probíhal ve dvou kolech. V tom prvním zvolila odborná porota jedno flotilové auto roku. V druhém 

kole pak všichni čtenáři obou titulů volili prostřednictvím internetového hlasování automobily v 

jednotlivých kategoriích. Anketa Fleet derby-Flotila roku vybírá vedle nejlepších vozidel také 

nejlepší flotilové produkty a služby. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA OCTAVIA si podmanila anketu Fleet derby-

Flotila roku  

Inovovanou anketu Fleet derby-Flotila roku ovládla 

ŠKODA OCTAVIA, která si kromě absolutního vítězství 

odnesla i dvě ceny z internetového hlasování.  

 

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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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