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Značka ŠKODA je díky pěti vítězstvím na čele 
ankety ,Auto Trophy 2022‘ 
 

› ŠKODA je nejúspěšnější značkou v anketě ,Auto Trophy 2022‘ 

› SUPERB zvítězil mezi importovanými vozy střední třídy a získal i další ocenění za nejlepší 

poměr ceny a výkonu 

› KAMIQ jako nejlepší importované SUV do 30.000 eur nechal konkurenci daleko za sebou 

› ENYAQ iV se prosadil jako vítěz mezi importovanými elektrickými SUV do 50.000 eur 

› ŠKODA byla čtenáři už podeváté za sebou zvolena nejlepší importovanou značkou 

 

Mladá Boleslav, 23. listopadu 2022 – Značka ŠKODA získala ve čtenářské anketě ,Auto 

Trophy 2022‘odborného magazínu Auto Zeitung s celkem pěti oceněními opět prvenství 

a stejně jako v minulém roce se jí tak dařilo lépe než kterékoli jiné značce. Model KAMIQ se 

umístil na čele v kategorii importovaných SUV do 30.000 eur, model ENYAQ iV se probojoval 

na první místo v hodnocení importovaných elektrických SUV do 50.000 eur. ŠKODA 

SUPERB byla zvolena čtenáři na první místo hned dvakrát: zvítězila mezi importovanými 

vozy střední třídy a navíc získala i ocenění za nejlepší poměr ceny a výkonu. Kromě toho 

zvolili účastníci ankety značku ŠKODA již podeváté za sebou nejlepší importovanou 

značkou. 

 

Letošního 35. ročníku čtenářské ankety ,Auto Trophy‘pořádané odborným magazínem Auto Zeitung 

se účastnilo 16.657 čtenářů a uživatelů internetu, kteří své vítěze vybírali z celkem 226 modelů a 

95 značek ve 32 kategoriích. Pro každého desátého účastníka byla ŠKODA nejlepší 

importovanou značkou. Česká automobilka tak tento titul získala od roku 2014 už podeváté 

v řadě. 

 

Městské SUV ŠKODA KAMIQ zvítězilo v kategorii importovaných SUV do 30.000 eur 

V kategorii importovaných SUV do 30.000 eur nechala ŠKODA KAMIQ se 16,3 % hlasů své 

konkurenty daleko za sebou a umístila se na prvním místě. Městské SUV v sobě spojuje klasické 

přednosti vozů SUV, jako je zvýšená pozice sedadel a větší světlá výška, s agilitou kompaktního 

automobilu a pro značku typickým emocionálním designem.  

 

ENYAQ iV je jedničkou mezi importovanými elektrickými SUV do 50.000 eur 

Mezi importovanými elektrickými SUV do 50.000 eur zvolili čtenáři na první pozici vůz ŠKODA 

ENYAQ iV. S 20,51 % tak elektrickou vlajkovou loď české automobilky preferoval každý pátý hlas. 

S dostatkem místa pro pět osob a s objemem zavazadlového prostoru 585 litrů, který po sklopení 

zadních sedadel vzroste až na 1.710 litrů, je ENYAQ iV pro rodiny ideálním každodenním 

společníkem. Díky dojezdu až 544 km v režimu WLTP (v závislosti na verzi) a krátké době nabíjení 

je plně vhodný i pro dlouhé cesty. 

 

Dvě ocenění pro vůz ŠKODA SUPERB 

ŠKODA SUPERB u čtenářů časopisu Auto Zeitung bodovala bohatou výbavou, úspornými 

pohonnými ústrojími a pro značku ŠKODA typickou velkorysou nabídkou prostoru. V anketě ,Auto 

Trophy 2022‘ tak získala hned dvě ocenění. Pro SUPERB v hodnocení importovaných vozů střední 

třídy hlasoval téměř každý čtvrtý účastník ankety (24,56 %), a tak se dostal až na první příčku. 

https://skoda-storyboard.com/
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Kromě toho se díky zisku 24,77 % všech hlasů umístil na špici i v kategorii Nejlepší poměr ceny a 

výkonu. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  Michaela Sklenářová 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 604 292 131  T +420 730 862 342 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz michaela.sklenarova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Značka ŠKODA je díky pěti vítězstvím na čele ankety 

,Auto Trophy 2022‘ 
Ve čtenářské anketě ,Auto Trophy 2022‘ odborného 

magazínu Auto Zeitung se model ŠKODA KAMIQ se  

16,3 % hlasů umístil na prvním místě v kategorii 

importovaných SUV do 30.000 eur. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Značka ŠKODA je díky pěti vítězstvím na čele ankety 

,Auto Trophy 2022‘ 

Mezi importovanými elektrickými SUV do 50.000 eur 

zvolili čtenáři na první pozici vůz ŠKODA ENYAQ iV.  

S 20,51 % tak elektrickou vlajkovou loď české 

automobilky volil každý pátý hlas. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO  

  

 

Značka ŠKODA je díky pěti vítězstvím na čele ankety 

,Auto Trophy 2022‘ 

ŠKODA SUPERB v hodnocení importovaných vozů 

střední třídy získala téměř každý čtvrtý hlas (24,56 %)  

a dostala se tak na první příčku. Kromě toho se díky 

zsiku 24,77 % všech hlasů umístila na špici i v kategorii 

Nejlepší poměr ceny a výkonu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO  
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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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní 

Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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