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Čtenářská anketa ,Best Cars‘: ŠKODA Octavia 

se potřetí za sebou umístila na prvním místě  
 

› Úspěch: ŠKODA Octavia byla čtenáři časopisu ,auto, motor und sport‘ potřetí 

za sebou zvolena nejlepším importovaným kompaktním vozem v Německu 

› Bestseller: Dodávky vozu ŠKODA Octavia zákazníkům v roce 2015 vzrostly o 

11 procent 

› Pestrá paleta modelů: ŠKODA Octavia je k dispozici v celkem 13 modelových 

variantách 

 

Mladá Boleslav/Stuttgart, 28. ledna 2016 – ŠKODA Octavia byla čtenáři 

odborného motoristického časopisu ,auto, motor und sport‘ (,ams‘) potřetí za 

sebou zvolena nejlepším importovaným kompaktním vozem. S 18,1 procenty 

všech odevzdaných hlasů se bestseller značky ŠKODA v této silně obsazené 

kategorii prosadil proti mezinárodní konkurenci.   

 
„Volba čtenářů časopisu ,auto, motor und sport‘ je pro nás velice cenným 

vyznamenáním. V této anketě rozhodují lidé, pro které jsme tento vůz vyvinuli a vyrobili. 

Třetí úspěch v řadě je důkazem toho, že jsme v případě Octavie mnohé provedli dobře. 

Proto je pro nás toto vyznamenání také oceněním intenzivního nasazení celého týmu 

zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, kteří odvedli velký kus práce, aby z Octavie 

udělali mimořádné auto,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier. 
 

V roce 2015 dodala ŠKODA svým zákazníkům na celém světě přes 430 000 vozů řady 

Octavia. V porovnání s předchozím rokem to představuje zvýšení prodeje o 11,1 procent. 

Z toho bylo v roce 2015 téměř 58 000 vozů řady Octavia zaregistrováno v Německu. To 

odpovídá šestému místu ve statistice registrací německého Spolkového úřadu pro 

motorová vozidla (KBA). Octavia je tak i počtem registrací nejúspěšnějším importovaným 

vozem v Německu.  

 

Po zahájení prodeje verze ŠKODA Octavia RS 4×4 v listopadu loňského roku je v nabídce 

celkem 13 variant špičkového modelu značky ŠKODA: Od šetrného modelu ŠKODA 

Octavia GreenLine přes verzi ŠKODA Octavia 4×4 až po model Octavia RS 230, 

nejrychlejší Octavii všech dob. 

 

Čtenářská anketa „Best Cars“ renomovaného odborného časopisu ,auto, motor und sport‘ 

se letos konala již počtyřicáté. Čtenáři vybírali z celkem 364 modelů v jedenácti 

kategoriích. Ve třídě kompaktních importovaných vozů se s 18,1 procenty všech 

odevzdaných hlasů na prvním místě umístila ŠKODA Octavia.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace produktu 

T +420 326 811 785 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA Octavia: Nejoblíbenější importovaný 

automobil v Německu   

ŠKODA Octavia byla čtenáři odborného časopisu  

,auto, motor und sport‘ (,ams‘) potřetí za sebou 

zvolena nejlepším importovaným kompaktním 

vozem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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