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ŠKODA je nejspolehlivější automobilovou 

značkou ve Velké Británii 
 

› ŠKODA na prvním místě v průzkumu spolehlivosti J.D.Power ve Velké Británii  

› Nejlepšího celkového výsledku dosáhla značka ŠKODA; všechny modely 

značky ŠKODA dosáhly lepších než průměrných hodnot; ŠKODA Fabia na 

třetím místě mezi malými vozy 

› Respondenty byli první majitelé nových vozů, registrovaných v období duben 

2012 až březen 2014 

 

Mladá Boleslav, 20. srpna 2015 – ŠKODA je nejspolehlivější automobilovou 

značkou ve Velké Británii. To je výsledek studie spolehlivosti J.D. Power 2015. 

ŠKODA dosáhla nejlepšího celkového výsledku. Navíc se všem modelům značky 

ŠKODA dařilo lépe než průměru celého odvětví. 

 

Pro potřeby každoročně prováděné studie spolehlivosti (Vehicle Dependability Study) se 

institut pro výzkum trhu J.D. Power dotazuje majitelů nejvýše tříletých vozů a zkoumá 

jejich zkušenosti s vozem. Nyní zveřejněná studie vychází z odpovědí majitelů nových 

vozů, registrovaných v období dubna 2012 do března 2014. Pořadí se stanovuje na 

základě počtu nahlášených připomínek, vyskytujících se na 100 vozů – čím nižší tato 

hodnota je, tím lépe. 

 

Výsledek roku 2015: žádná jiná značka nemá méně nahlášených připomínek než ŠKODA. 

S hodnotou 77 je česká značka daleko nad celkovým průměrem 114. Lepší než průměrné 

hodnoty dosahuje také každý jednotlivý model značky ŠKODA. Nová ŠKODA Fabia se 

v segmentu malých vozů umístila na třetím místě.  

 

Vítězství v renomované studii spolehlivosti J.D. Power opět potvrdilo oblibu vozů značky 

ŠKODA mezi zákazníky ve Velké Británii. V letošním roce zvolila britská spotřebitelská 

organizace Which? model ŠKODA Superb Combi nejlepším kombi střední třídy a model 

ŠKODA Yeti nejlepším kompaktním SUV. Na počátku roku dosáhla ŠKODA Fabia v anketě 

‚What Car? Awards’ hned trojnásobného triumfu: byla vyhlášena automobilem roku, 

nejlepším malým vozem a nejlepším rodinným vozem.  

 

Za prvních šest měsíců roku 2015 dodala ŠKODA svým zákazníkům ve Velké Británii přes 

41.000 vozů a dosáhla tak stejného odbytu jako v minulém roce. V roce 2014 dosáhla 

značka ve Spojeném království nového prodejního rekordu, když svým zákazníkům 

dodala 76.000 vozů. Velká Británie je druhým nejsilnějším trhem značky ŠKODA 

v západní Evropě a čtvrtým nejsilnějším trhem značky na celém světě. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace produktu  

T +420 326 811 737 

david.haidinger@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA je nejspolehlivější automobilovou 

značkou ve Velké Británii 

Vítězství v renomované studii spolehlivosti J.D. 

Power opět potvrdilo oblibu vozů značky ŠKODA mezi 

zákazníky ve Velké Británii. 
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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, Roomster, 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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