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Dvě vítězství vozů ŠKODA ve čtenářské anketě Best Cars 2018 
 

› ŠKODA OCTAVIA byla popáté v řadě zvolena nejlepším importovaným kompaktním vozem v Německu  

› Nová ŠKODA KAROQ je nejlepším importovaným vozem v kategorii Kompaktní SUV / terénní vozy 

› ŠKODA OCTAVIA je celosvětově nejprodávanějším vozem značky se 419 000 dodanými vozy v roce 2017 

› Úspěšný vstup na německý trh: již 12 000 objednávek vozu ŠKODA KAROQ od října 2017  

 

Stuttgart/Mladá Boleslav, 25. ledna 2018 - Čtenáři časopisu Auto, motor und sport zvolili 

vozy ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA KAROQ ve čtenářské anketě Best Cars 2018 nejlepšími 

vozy ve svých kategoriích. V anketě hlasovalo přes 117 000 čtenářů. ŠKODA OCTAVIA 

získala v Německu, díky 18,6 % hlasů, titul nejlepšího importovaného automobilu v kategorii 

Kompaktní vůz už popáté v řadě. Nová ŠKODA KAROQ je jasným vítězem: sotva se objevila 

na trhu, tak už byla 16,5 % hlasů vybrána jako nejlepší importovaný vůz v kategorii 

Kompaktní SUV / terénní vozy. 

 

„Výsledek hlasování čtenářů časopisu ,auto, motor und sport' je pro nás mimořádným 

vyznamenáním. Rozhodují při něm totiž lidé, pro které jsme vůz vyvinuli a pro které jej 

vyrábíme. ŠKODA KAROQ je přesvědčil jedinečnou a nezaměnitelnou identitou značky a produktu. 

Teď víme, že naše nové kompaktní SUV rozšířilo modelovou paletu značky ŠKODA o velice silný 

model,“ řekl předseda společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier během předávání cen ve 

Stuttgartu, a dodal: „Pátý úspěch ikony naší značky v řadě ukazuje, že jsme v případě modelu 

OCTAVIA mnohé udělali správně.“ 

 

„OCTAVIA nabízí vynikající prostornost, vysokou funkčnost a moderní techniku,“ říká člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického vývoje Christian Strube a dodává: 

„Díky technologii ŠKODA Connect mohou být cestující ve voze OCTAVIA vždy online. Přesvědčivá 

je i paleta motorizací: V Německu je k dispozici 11 motorů - šest zážehových jednotek TSI, čtyři 

vznětové motory TDI a jeden agregát G-TEC, poháněný zemním plynem. A v nabídce je navíc také 

nejsilnější a nejdynamičtější OCTAVIA v historii automobilky – ŠKODA OCTAVIA RS 245 – 

přesvědčující dynamikou.“ 

 

Letos hlasovali čtenáři v anketě Best Cars magazínu Auto, motor und sport již po čtyřicáté druhé. 

Celkově čtenáři vybírali z 378 modelů v 11 kategoriích. Modely ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA 

KAROQ jsou mezi absolutními favority čtenářů prestižního automobilového magazínu. Oba vozy se 

těší velké popularitě i v celosvětovém měřítku: s téměř 419 000 dodanými vozy za minulý rok 

zůstává ŠKODA OCTAVIA i nadále nejprodávanějším modelem značky. V roce 2017 bylo v 

Německu těchto kompaktních vozů registrováno 60 000. V únoru 2017 byla ŠKODA OCTAVIA 

výrazně přepracována a nyní je ještě dynamičtější než kdy dříve, a to i díky nové přídi a zádi, 

ostřejším liniím a širšímu rozchodu kol. Zdokonalená verze tohoto kompaktního modelu vyniká 

osvědčenými přednostmi a ve svém segmentu nastavuje nová měřítka v oblasti vnitřního prostoru, 

funkčnosti, technologií, bezpečnosti, komfortu i poměru cena/výkon. Navíc je tato generace prvním 

vozem OCTAVIA, který přichází s mobilními online službami ŠKODA Connect.  

 

Atraktivitu modelu ŠKODA KAROQ dokazuje 12 000 objednávek, které byly provedeny v Německu 

od uvedení na trh v říjnu loňského roku. Kompaktní SUV vyniká svými dynamickými liniemi a 

množstvím originálních designových prvků. ŠKODA KAROQ v sobě ztělesňuje nový směr designu 
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SUV mladoboleslavské značky a přináší s sebou vysokou úroveň praktičnosti. 4,38 m dlouhá 

ŠKODA KAROQ se pyšní kapacitou zavazadlového prostoru v rozmezí 521 až 1 630 litrů a 

69milimetrovým prostorem pro kolena. Ještě větší variabilitu nabízí volitelná zadní sedadla 

VarioFlex. Každé z těchto tří sedadel je individuálně nastavitelné, nebo může být zcela vyjmuto z 

vozidla. Takto se kompaktní SUV promění na malou dodávku se zavazadlovým prostorem o 

maximálním objemu 1 810 l. V závislosti na specifikaci patří k četným novinkám také nové mobilní 

online služby ŠKODA Connect s podporou LTE, přední Full LED světlomety, moderní řešení 

konektivity, a také komplexní škála asistenčních systémů. K všestrannosti modelu ŠKODA KAROQ 

také přispívá až 30 Simply Clever prvků. 

 

Další informace: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí – Produkt a technologie 

T + 420 734 298 173     T +420 734 298 614 

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

 

Fotografie: 

 

 

Dvě vítězství vozů ŠKODA ve čtenářské anketě 

Best Cars 2018 

Bernhard Maier (vlevo), předseda představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO, a Christian Strube, člen 

představenstva ŠKODA AUTO za technický vývoj, 

převzali ceny pro vozy ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA 

KAROQ. 

 

Download                          Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Dvě vítězství vozů ŠKODA ve čtenářské anketě 

Best Cars 2018 

Sotva se objevila na trhu, tak už je s celkovým 

počtem 16,5 % hlasů zvolena nejlepším 

importovaným vozem v kategorii Kompaktní SUV / 

terénní vozy.  

 

Download                          Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Dvě vítězství vozů ŠKODA ve čtenářské anketě 

Best Cars 2018 

V roce 2017 bylo v Německu nově registrováno 

60 000 vozů ŠKODA OCTAVIA. V únoru 2017 byla 

OCTAVIA výrazně přepracována a nyní je ještě 

dynamičtější než kdy dříve, a to i díky nové přídi a 

zádi, ostřejším liniím a širšímu rozchodu kol.  

 

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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