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ŠKODA OCTAVIA získává titul Nové auto roku 2020 časopisu 
Auto Express 
 

› Nová ŠKODA OCTAVIA oceněna tituly Nejlepší kompaktní rodinný vůz, Nejlepší kombi a Auto roku 

› OCTAVIA získává páté vítězství v řadě v kategorii Kombi 

› Návrat modelu SUPERB na první místo v kategorii Nejlepší rodinný vůz 

› Porotci u značky ŠKODA oceňují design, kvalitu, pohodlí a poměr mezi cenou a užitnou hodnotou 

 

Mladá Boleslav/ Milton Keynes, 14. října 2020: ŠKODA OCTAVIA čtvrté generace slaví velký úspěch v soutěži 

Auto Express New Car Awards 2020. Získala vítězství ve dvou kategoriích a také celkový titul Nové auto roku. 

OCTAVIA s přehledem překonala v bodovém a celkovém hodnocení řadu věhlasných konkurenčních novinek 

a získala první místo ve všech svých kategoriích.  

 
Dvě první místa v jednotlivých kategoriích získala OCTAVIA ve vysoce konkurenčních skupinách Kompaktní rodinný 

vůz a Kombi. Vítězstvím v kategorii Kombi dosáhla ŠKODA pozoruhodného úspěchu. OCTAVIA čtvrté generace 

převzala korunu po své předchůdkyni a podařilo se ji dosáhnout již pětkrát za sebou nejvyššího ocenění a zasadit se 

tak o stálou zásobu cenného kovu pro značku ŠKODA.   

 

Pozadu za provedením kombi však nezůstala ani OCTAVIA v karosářské verzi liftback, které porota časopisu Auto 

Express udělila titul Nejlepšího kompaktního rodinného vozu.  Vítězství v této kategorii převzala OCTAVIA po modelu 

SCALA, který toto nejvyšší ocenění získal v roce 2019. Nová OCTAVIA obdržela ve svých kategoriích natolik pozitivní 

hodnocení, že ji porotci udělili celkový titul Auto roku - jeden z nejprestižnějších titulů v automobilovém světě.   

 

OCTAVIA však nebyla jediným modelem ŠKODA, kterému časopis Auto Express předal cenný kov. Novému modelu 

SUPERB byl udělen titul Nejlepšího rodinného vozu roku, který naposledy získal v roce 2017. Model SUPERB prošel v 

minulém roce celkovou modernizací, která jej díky zvýšené přidané hodnotě a novým technologiím vynesla na špičku 

v dané třídě.   

 

Časopis Auto Express je jednou z předních motoristických publikací ve Velké Británii. Ceny časopisu Auto Express 

pokrývají svými 25 kategoriemi každou část britského automobilového trhu a oceňují výjimečné trvalé výsledky v tomto 

oboru.  

 

Očekáváme, že ocenění získaná v soutěži Auto Express 2020 jsou úvodem v řadě mnoha budoucích titulů udělených 

čtvrté generaci modelu OCTAVIA.  Jeho předchůdci bylo po dobu, kdy byl ve výrobě, uděleno více než 20 klíčových 

motoristických titulů, včetně série ocenění od publikací Auto Express, What Car? a Car Buyer.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz          
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ŠKODA OCTAVIA získává titul Nové auto roku 2020 

časopisu Auto Express  

ŠKODA OCTAVIA čtvrté generace slaví velký úspěch v 

soutěži Auto Express New Car Awards 2020. Získala vítězství 

ve dvou kategoriích a také celkový titul Nové auto roku. 
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ŠKODA OCTAVIA získává titul Nové auto roku 2020 

časopisu Auto Express 

Novému modelu SUPERB byl udělen titul Nejlepšího 

rodinného vozu roku, který naposledy získal v roce 2017. 
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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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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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