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ŠKODA AUTO partnerem soutěže Vesnice roku 2018 
 

› Oblíbená soutěž Vesnice roku poprvé za účasti domácí automobilky 

› ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC připravena pro vítěze, který ji bude mít zdarma zapůjčenou na 2 roky 

› Význam venkova roste, cílem soutěže je povzbudit obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova 

 

Mladá Boleslav, 21. února 2018 – ŠKODA AUTO hledá stále nové formy pro oslovení 

potenciálních i stávajících zákazníků. Letos poprvé se zapojuje do partnerství s tradiční 

soutěží Vesnice roku, kterou vyhlašují ministerstva místního rozvoje a zemědělství spolu se 

Svazem měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR. Vítězné obci věnuje dvouletou 

zápůjčku automobilu ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC. 

 

Letošní 24. ročník byl zahájen 20. února na výstavišti v pražských Letňanech, kde se uskutečnil 

Den malých obcí. Následovat budou další akce v průběhu celého roku, na nichž bude značka 

ŠKODA prezentována jako partner soutěže. Během hlavních prázdnin se uskuteční 13 krajských 

slavností – v každém kraji jedna. Do nich se aktivně zapojí autorizovaní dealeři dle regionální 

příslušnosti. Partnerem každého krajského kola se stane obchodník, který reprezentuje mikroregion 

vítězné obce v daném kraji. Celkový vítěz bude vyhlášen 15. září v Luhačovicích a 6. října 

proběhne ve vítězné obci celostátní slavnost, v jejímž rámci budou předány ceny výherci i obcím na 

dalších místech. 

 

ŠKODA AUTO jako jediný český výrobce automobilů se dlouhodobě těší značné oblibě tuzemských 

motoristů, přičemž vysoký podíl svých zákazníků má právě na venkově. „Jako domácí značka 

cítíme sounáležitost s prostředím, v němž žijí a pracují naši zákazníci i obchodní partneři,“ 

vysvětluje nové spojení šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vlček. 

„Partnerstvím se soutěží Vesnice roku akcentujeme mimo jiné zájem o retailovou klientelu, která 

tvoří stabilně zhruba polovinu našich prodejů. I díky ní dosahujeme výborných výsledků prodeje a 

tím náklonosti českých klientů, kterých si velmi vážíme „ dodává Luboš Vlček. Vedle kvalitních a 

spolehlivých vozů nabízí ŠKODA AUTO svým zákazníkům další zajímavé produkty – například 

výhodné značkové financování a pojištění, prodlouženou tovární záruku zdarma, předplacené 

balíčky servisních služeb nebo výkup stávajícího vozu na protiúčet. 

 

Kromě řady oficiálních ocenění získá vítězná obec letošního ročníku také osobní vůz ŠKODA 

OCTAVIA COMBI G-TEC, který bude moci bezplatně využívat po dobu 2 let pro vlastní potřeby. Při 

tom jistě ocení obecné přednosti nejprodávanější modelové řady mladoboleslavské automobilky i 

výhody alternativního pohonu na stlačený zemní plyn CNG. ŠKODA OCTAVIA G-TEC je vybavena 

přeplňovaným zážehovým motorem 1,4 TSI o výkonu 81 kW (110 k), který je konstruován pro 

spalování zemního plynu i benzinu. Zásluhou výhodného umístění tlakových nádob na speciálním 

rámu pod podlahou zavazadelníku, jehož základní objem činí u kombi 480 litrů, není omezena 

velkorysá nabídka prostoru pro posádku a její zavazadla. I OCTAVIA na zemní plyn tak poskytuje 

vysoký komfort cestování a dostatek místa, což patří k charakteristickým vlastnostem všech vozů 

ŠKODA. Tyto přednosti spolu s ekologickým a ekonomickým provozem oslovují stále více 

zákazníků privátních i firemních. 

 

Soutěž Vesnice roku měla premiéru v roce 1995. Jejím záměrem je snaha povzbudit obyvatele 

venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní 
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programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. V neposlední řadě si 

klade za cíl také propagovat aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 

zvelebovat svůj domov, ale současně rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života 

v obci. V uplynulých letech se do ní hlásily stovky obcí a vyhlašovatelé očekávají, že letošní účast 

bude ještě hojnější i díky motivaci v podobě bezplatné zápůjčky osobního automobilu ŠKODA. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

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

tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO partnerem soutěže Vesnice roku 2018 

Letos poprvé se zapojuje do partnerství s tradiční soutěží 

Vesnice roku, kterou vyhlašují ministerstva místního 

rozvoje a zemědělství spolu se Svazem měst a obcí ČR a 

Spolkem pro obnovu venkova ČR. Vítězná obec letošního 

ročníku získá hospodárný a ekologický vůz ŠKODA 

OCTAVIA COMBI G-TEC, který bude moci pro vlastní 

potřeby bezplatně využívat po dobu 2 let. 

 

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 2017 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. 
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