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Vozy ŠKODA se těší oblibě u fleetových zákazníků 
 

› Tři první, dvě druhá a jedno třetí místo pro značku ŠKODA v anketě Flotila 

roku 2015 

› Vozy ŠKODA Fabia, Rapid a Octavia vítězí ve svých kategoriích 

› ŠKODA Octavia G-TEC obsadila druhé místo v kategorii Flotilová novinka roku 

2015 

 

Mladá Boleslav, 26. března 2015 – Vozy ŠKODA opět potvrdily svoji oblíbenost 

mezi českými firemními zákazníky. V anketě Flotila roku 2015 se ve svých 

kategoriích umístily třikrát na prvním, dvakrát na druhém a jednou na třetím 

místě. Díky tomu se ŠKODA stala absolutně nejúspěšnější značkou letošního 

ročníku. 

 

Modely ŠKODA Fabia, Rapid a Octavia se umístily na prvních místech ve svých třídách. 

Na druhých místech skončily vozy Octavia G-TEC a Superb. ŠKODA Yeti si odnesla třetí 

místo. Česká značka tak znovu uspěla v anketě, kterou ovládla už v minulých letech. 

„Tento vynikající výsledek nás pochopitelně těší,“ říká vedoucí obchodní organizace 

ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vlček. „Právě firemní zákazníci dokážou nejlépe 

ocenit spolehlivost, kvalitu a vysokou užitnou hodnotu našich vozů. Když se k tomu 

připočítají příznivé provozní i servisní náklady a stabilní zůstatková hodnota automobilů 

ŠKODA, výsledkem je pozitivní hodnocení ze strany nejen fleetových manažerů,“ dodává 

Luboš Vlček. 

 

V rámci ankety hlasovalo 1350 fleetových manažerů, jejichž hodnocení mělo váhu 60 

procent celkového výsledku. Zbývajících 40 procent představovaly body za počet vozů, 

které se od ledna do října 2014 prodaly na českém trhu dle statistik SDA.  

 

Letos se soutěžilo v 7 kategoriích, speciální kategorie Flotilová novinka roku 2015 pak 

byla vyhodnocena pouze na základě hlasů. V kategorii Malý referentský vůz suverénně 

zvítězila ŠKODA Fabia. Také v kategorii Referentský vůz si připsala vítězství ŠKODA 

zásluhou modelu Rapid. V kategorii Manažerský vůz získala mladoboleslavská značka 

dokonce první dvě místa. Zvítězila ŠKODA Octavia, na pomyslné druhé příčce skončil vůz 

ŠKODA Superb. ŠKODA Yeti zabodovala třetím místem v kategorii Manažerský vůz SUV. 

Velmi cenného úspěchu dosáhla ŠKODA Octavia G-TEC, když se umístila na druhém 

místě v nově vypsané kategorii Flotilová novinka roku. 

 

Anketu Flotila roku každoročně pořádá český odborný magazín Flotila zaměřený na řídicí 

pracovníky v oblasti firemních vozových parků. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku 

proběhlo v pražském klubu The Loop Jazz Club. „Zvláštností naší ankety je kombinace 

individuálního hodnocení ze strany fleetových manažerů a skutečného počtu 

registrovaných vozů. Pro letošní ročník jsme se rozhodli posílit význam hlasování 
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 fleetových manažerů. Jejich hlasy a prodejní čísla se na celkových výsledcích ankety 

Flotila roku 2015 podílejí poměrem 60:40,“ vysvětluje šéfredaktor časopisu Flotila Michal 

Žďárský. 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Vozy ŠKODA se těší oblibě u fleetových 

zákazníků 

Ocenění převzal pan Ladislav Koubek z oddělení 

prodeje velkoodběratelům a VIP zákazníkům   

ŠKODA AUTO Česká Republika. 

 

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 sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, 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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