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ŠKODA AUTO získala šest ocenění v anketě
„Rodinné auto roku“ motoristického časopisu
AUTO Straßenverkehr
› Vozy ŠKODA získaly v hlasování čtenářů německého odborného časopisu AUTO Straßenverkehr více
prvních míst než vozy jakékoliv jiné značky
› OCTAVIA COMBI získala v kategorii vozů do 25 000 eur titul za „Nejlepší design“, a to jak mezi dováženými
vozy, tak i celkové prvenství
› Modely OCTAVIA COMBI a SUPERB COMBI vyhrály mezi dováženými vozy ve svých cenových kategoriích
titul za „Nejlepší technologii“
› SUPERB COMBI získal v kategorii vozů od 25 000 do 35 000 eur ocenění za „Nejlepší poměr ceny a užitné
hodnoty“, a to jak mezi dováženými vozy, tak celkové prvenství
› Od premiéry této ankety v roce 2011 v ní ŠKODA AUTO získala celkem 34 ocenění
Mladá Boleslav, 24. června 2020 – Čtenáři německého motoristického časopisu AUTO Straßenverkehr zvolili
modely ŠKODA „Rodinným autem roku“ celkem v šesti kategoriích. Česká automobilka tak získala více
ocenění než jakákoliv jiná značka. Ankety se zúčastnilo celkem 128 vozů, které byly rozděleny do kategorií
podle ceny a v nich soutěžily o titul „Nejlepší design“, „Nejlepší technologie“ a „Nejlepší poměr ceny a
výkonu“. V každé z těchto kategorií volili čtenáři vždy nejlepší dovážený vůz a celkového vítěze. OCTAVIA
COMBI získala v cenové kategorii do 25 000 eur titul za „Nejlepší design“ mezi dováženými vozy a zároveň se
v této kategorii stala celkovým vítězem. Kromě toho získala mezi dováženými vozy také titul za „Nejlepší
technologii“. SUPERB COMBI získal v cenové kategorii od 25 000 do 35 000 eur titul „Nejlepší poměr ceny a
užitné hodnoty“ mezi dováženými vozy i celkové prvenství. Kromě toho se ve své kategorii stal mezi
dováženými vozy také vítězem disciplíny „Nejlepší technologie“. Od prvního ročníku této ankety, který byl
vyhlášen v roce 2011, v ní vozy ŠKODA získaly celkem 34 ocenění.
Čtenářská anketa „Rodinné auto roku“ se konala již podeváté. Byly do ní zařazeny výhradně vozy karoserie kombi,
SUV a dodávky, které nabízejí minimálně 400 l objem zavazadlového prostoru a jejichž základní cena nepřesahuje
45 000 eur.
Od roku 2011 získala ŠKODA AUTO v anketě „Rodinné auto roku“ již 34 ocenění
Letošního online hlasovaní o nejlepší rodinný vůz se zúčastnilo 9 341 čtenářů německého odborného časopisu AUTO
Straßenverkehr. ŠKODA AUTO si z tohoto hlasování odnáší celkem šest ocenění, což je více, než kolik získala
jakákoliv jiná automobilka. Shodně po třech cenách získaly modely OCTAVIA COMBI a SUPERB COMBI. Tímto
úspěchem ŠKODA AUTO jen potvrzuje své výjimečné postavení mezi výrobci rodinných vozů. Tradiční česká
automobilka, která letos slaví 125. výročí svého založení, v této anketě od její premiéry v roce 2011 získala již 34
prestižních ocenění.
Podrobný pohled na umístění vozů ŠKODA
Čtenáři měli letos poprvé možnost hlasovat pro novou, čtvrtou generaci vozu ŠKODA OCTAVIA COMBI a zajistili jí
hned vícenásobný úspěch. V cenové kategorii do 25 000 eur získal nejprodávanější model značky titul „Nejlepší
design“ jak mezi importovanými vozy, tak i celkové vítězství. Kromě toho získal ocenění „Nejlepší technologie“ ve své
kategorii mezi dováženými vozy.
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Vícenásobného ocenění „Rodinné auto roku“ se letos dočkal také model ŠKODA SUPERB COMBI. Mladoboleslavský
vůz střední třídy soutěžil v cenové kategorii od 25 000 do 35 000 eur. V kategorii „Nejlepší poměr ceny a užitné
hodnoty“ za sebou nechal všechny soupeře a odnáší si z ní jak titul mezi dováženými vozy, tak celkové prvenství.
Získal také titul „Nejlepší technologie“ ve své kategorii mezi dováženými vozy.
Čtenářská anketa potvrzuje, že rodinné vozy ŠKODA slaví úspěch
Modely českého výrobce bodují díky velkorysé nabídce prostoru pro cestující, ale i pro zavadla či velký nákup. Další
velkou výhodou modelů ŠKODA je variabilita vnitřního prostoru: sklopná sedadla a řada Simply Clever prvků, jako
jsou háčky na tašky, držáky na nápoje, odkládací schránky či síťový program v zavazadlovém prostoru, zajišťují
vozům maximální využitelnost. K tomu se navíc přidává špičková bezpečnost modelů ŠKODA, které v nárazových
testech nezávislé organizace Euro NCAP pravidelně získávají nejlepší možné hodnocení 5 hvězd.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO získala v anketě „Rodinné auto roku“
odborného časopisu „AUTO Straßenverkehr“ šest
ocenění
Čtenáři měli letos poprvé možnost hlasovat pro novou,
čtvrtou generaci vozu ŠKODA OCTAVIA COMBI a zajistili jí
hned vícenásobný úspěch. V cenové kategorii do 25 000 eur
získal nejprodávanější model značky titul v disciplíně
„Nejlepší design“ jak mezi importovanými vozy, tak i celkové
vítězství. Kromě toho se ve své kategorii také umístil na
prvním místě mezi dováženými vozy v disciplíně „Nejlepší
technika“.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO
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ŠKODA AUTO získala v anketě „Rodinné auto roku“
odborného časopisu „AUTO Straßenverkehr“ šest
ocenění
Vícenásobného ocenění „Rodinné auto roku“ se letos dočkal
také model ŠKODA SUPERB COMBI. Mladoboleslavský vůz
střední třídy soutěžil v cenové kategorii od 25 000 do 35 000
eur. V disciplíně „Nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty“ za
sebou nechal všechny soupeře a odnáší si z ní jak titul mezi
dováženými vozy, tak celkové prvenství. Uspěl také v
disciplíně „Nejlepší technika“, ze které si ve své kategorii
odnáší titul mezi dováženými vozy.
Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních
automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ ,
KAROQ a KODIAQ,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových
partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“.
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