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ŠKODA OCTAVIA vítězí ve čtenářské anketě  
„Best Cars 2022“ 
 

› Desátý triumf vozu OCTAVIA ve čtenářské anketě německého automobilového magazínu 

„auto motor und sport“ 

› Ikonický model ŠKODA obhájil titul nejlepšího importovaného vozu v kompaktní třídě 

› Do 46. ročníku této ankety se zapojilo přes 100 000 čtenářů a online uživatelů 

 

Mladá Boleslav, 10. února 2022 – Výjimečný úspěch pro model ŠKODA OCTAVIA: Nejnovější 

vítězství bestselleru české automobilky je zároveň i desátou výhrou v proslulé čtenářské 

anketě „Best Cars“ organizované německým automobilovým magazínem „auto motor  

und sport“. Ve 46. ročníku této ankety odevzdalo své hlasy více než 100 000 čtenářů a online 

uživatelů, kteří opět zvolili model OCTAVIA jako nejlepší v kompaktní třídě importovaných 

vozů. Do ankety „Best Cars 2022“ bylo zařazeno 386 vozidel ve dvanácti kategoriích. 

 

Čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu ŠKODA po úspěchu v roce 2021 znovu ovládla 

žebříček hodnocení v kompaktní třídě importovaných vozů roku 2022. ŠKODA OCTAVIA a další 

model z rodiny koncernu Volkswagen obdržely shodně 12,2 procent hlasů od více než 

100 000 čtenářů a online uživatelů magazínu „auto motor und sport“ a sdílejí tak své vítězství nad 

26 soupeři. Tento úspěch je zároveň desátým vítězstvím modelu OCTAVIA v anketě „Best Cars“: 

devětkrát byla OCTAVIA nejlepším importovaným modelem v kompaktní třídě a jednou nejlepším 

importovaným vozem ve střední třídě. V roce 2019 představená čtvrtá generace bestselleru značky 

ŠKODA je prostornější, bezpečnější, s více možnostmi konektivity a emotivnějším vzhledem než 

kdy předtím. OCTAVIA je dostupná v karosářských verzích liftback a kombi, a kromě úsporných 

benzinových a naftových motorů ji lze objednat také s pohonem na zemní plyn či mild hybridní a 

plug-in hybridní technologií. 

 

ŠKODA OCTAVIA dále sbírá ocenění 

Čtvrtá generace modelu OCTAVIA navazuje na úspěšnou sérii započatou v roce svého představení 

a pokračující v roce 2021, kdy nasbírala další prestižní ocenění. Na udílení cen „Auto Trophy 2021“ 

německého automobilového magazínu „Auto Zeitung“ byla opět korunována nejlepším 

importovaným vozem kompaktní třídy. Tuto čtenářskou anketu tak vyhrála poosmé v řadě a 

počtrnácté celkově. Dříve ve stejném roce OCTAVIA vyhrála svůj jedenáctý titul jako nejlepší 

importovaný firemní vůz v kompaktní třídě v anketě „Firemní auto roku 2021“ německého 

odborného časopisu „firmenauto“. 

 

  
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zbyněk Straškraba 
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christian.heubner@skoda-auto.cz   zbynek.straskraba@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-s-osmi-vitezstvimi-nejuspesnejsi-znackou-ve-ctenarske-ankete-auto-trophy-2021/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-ziskala-sedm-titulu-v-ankete-firemni-auto-roku-2021/
mailto:christian.heubner@skoda-auto.cz
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 z 2 

 
 
 
  
 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA OCTAVIA vítězí ve čtenářské anketě 

„Best Cars 2022“ 

ŠKODA OCTAVIA podesáté vyhrála čtenářskou anketu 

„Best Cars“ německého automobilového magazínu 

„auto motor und sport“. Čtvrtá generace bestselleru 

značky ŠKODA získala 12,2 procent hlasů, které 

odevzdalo více než 100 000 čtenářů a online uživatelů, 

a vyhrála tak v kategorii importovaných vozů kompaktní 

třídy, čímž zopakovala svůj úspěch z předchozího roku. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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