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Nová ŠKODA KAROQ získala  Golden Steering 
Wheel 
 

› ŠKODA KAROQ získala ocenění ve čtenářské anketě časopisu „Bild am Sonntag“ a „Auto 

Bild“ ve třídě ,malých SUV‘ 

› „Golden Steering Wheel“ platí za jednu z nejrenomovanějších automobilových cen Evropy 

› ŠKODA KAROQ boduje prostorným interiérem a moderním informačním systémem  

 

Mladá Boleslav/ Berlín, 7. listopadu 2017 – Automobilový časopis „Auto Bild“ a nedělník 

„Bild am Sonntag“ vyznamenaly model ŠKODA KAROQ cenou  Golden Steering Wheel 2017. 

Čtenáři z více než 20 evropských zemí vynesli KAROQ svými hlasy do finále kategorie ,malá 

SUV‘. Po náročných testovacích jízdách nakonec odborná porota zvolila nové kompaktní 

SUV ŠKODA KAROQ vítězem ve své kategorii.  

 

„S vozem KAROQ, který v mnoha oblastech nastavuje laťku, důsledně pokračujeme v naší 

úspěšné SUV- ofenzívě,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO za technický vývoj Christian 

Strube. „Mám radost, že i nejmladší člen naší modelové palety se těší tak dobrému přijetí. Výsledek 

ankety  Golden Steering Wheel dokládá, že ŠKODA KAROQ momentálně představuje ve třídě 

kompaktních SUV nejatraktivnější nabídku,“ pokračuje Strube. 

 

Golden Steering Wheel platí za jednu z nejatraktivnějších automobilových cen Evropy. V letošním 

roce bylo na výběr celkem 42 modelů rozdělených do kategorií malé a kompaktní vozy, malá SUV, 

velká SUV, střední a vyšší třída a sportovní vozy.  

 

ŠKODA KAROQ nastoupila v kategorii ,malá SUV‘ – s dalšími dvanácti nominovanými – do 

nejpočetněji zastoupené skupiny. Na každou třídu vozů určili čtenáři titulů Auto Bild, Bild am 

Sonntag a dceřiných časopisů ve více než 20 evropských zemích nejdříve čtyři favority. Finalisté se 

představili v náročných testovacích jízdách v severoitalském Baloccu 53členné odborné porotě 

složené ze závodních jezdců, techniků, designérů a šéfredaktorů předních evropských 

automobilových časopisů.  

 

Model ŠKODA KAROQ přesvědčil porotce kvalitami jako je komfort a prostornost. Kromě toho 

udělovala porota body navíc za konektivitu: KAROQ okouzluje informačním systémem nejnovější 

generace, který lze ovládat přes kapacitní dotykový displej. Navíc nabízí KAROQ jako první 

ŠKODA volně programovatelný digitální přístrojový panel. Díky LTE-modulu a WLAN-hotspotu jsou 

cestující ve voze ŠKODA KAROQ ‚vždy online‘. Kromě toho ohromilo kompaktní SUV porotu svým 

přesvědčivým projevem hnacího ústrojí a zdařilým naladěním podvozku.  

 

 

Další informace: 

Silke Rosskothen    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí produkt a technika 

T + 420 734 298 173    T +420 734 298 614 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Nová ŠKODA KAROQ získala Zlatý volant  

Čtenáři z více než 20 evropských zemí vynesli KAROQ 

svými hlasy do finále kategorie ,malá SUV‘. Po náročných 

testovacích jízdách nakonec odborná porota zvolila 

nováčka značky ŠKODA vítězem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Nová ŠKODA KAROQ získala Zlatý volant  

Christian Strube, člen představenstva ŠKODA AUTO za 

technický vývoj, převzal Zlatý volant pro vůz ŠKODA 

KAROQ v kategorii ,malých SUV‘. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.  

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/10/SKODA_KAROQ_92.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/171107-New-%C5%A0KODA-KAROQ-wins-Golden-Steering-Wheel.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/10/SKODA_KAROQ_92.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/171107-New-%C5%A0KODA-KAROQ-wins-Golden-Steering-Wheel.jpg

