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Vítěz 10. ročníku soutěže E.ON Energy Globe bude jezdit 
vozem ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC 
 

› ŠKODA AUTO je počtvrté hlavním partnerem E.ON Energy Globe ČR 

› Celkový vítěz národního kola této celosvětové soutěže získá vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC, 

vítězi hlasovací soutěže bude zapůjčeno SUV ŠKODA KODIAQ SPORTLINE na 4 měsíce 

› Mladoboleslavská automobilka se angažuje na poli alternativních pohonů již řadu let, 

aktuálně zkoumá další formy trvale udržitelné mobility 

 

Mladá Boleslav, 28. června 2018 – ŠKODA AUTO se stala hlavním partnerem národního kola 

celosvětové soutěže E.ON Energy Globe. Vítěz jejího 10. ročníku získá nový vůz ŠKODA 

OCTAVIA COMBI G-TEC. Klíče od automobilu si převezme 16. října, kdy budou výsledky 

národního kola slavnostně vyhlášeny. 

 

Již počtvrté bude značka ŠKODA hlavním partnerem E.ON Energy Globe ČR. Mladoboleslavská 

automobilka tak soutěž podpoří i v letošním roce, kdy probíhá její jubilejní desátý ročník. Celkový 

vítěz, který představí nejlepší počin v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí, letos získá automobil 

ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). „Vozy spalující zemní 

plyn produkují až o čtvrtinu nižší emise oxidu uhličitého než automobily na benzin nebo naftu,“ 

vysvětluje vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba. „Vozy ŠKODA 

v provedení G-TEC tak mají menší vliv na životní prostředí než konvenční vozy. Tuto přednost 

začíná vnímat stále více zákazníků, jak ukazuje stoupající zájem o alternativní pohony. Věříme, že 

nepopiratelný přínos pro životní prostředí ocení také vítěz soutěže E.ON Energy Globe,“ dodává 

Petr Janeba. 

 

CNG je stejně bezpečná pohonná hmota jako benzin nebo nafta. Nádrže uložené pod podlahou 

zavazadlového prostoru splňují nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Výhoda vozidel s pohonem 

na stlačený zemní plyn však nespočívá jen v čistších výfukových plynech. Pro uživatele je cenná 

také úspora nákladů. CNG je jedno z nejlevnějších paliv, provozní náklady dosahují ve srovnání 

s konvenčními palivy přibližně jedné poloviny. Řidiči oceňují rovněž uživatelský komfort, neboť 

automobily na stlačený zemní plyn se z hlediska ovládání nijak neliší od běžných benzinových 

verzí. V současnosti existuje v Česku kolem 150 veřejných plnicích stanic a jejich počet rychle 

roste. Očekává se, že za 5 let jich bude zhruba dvojnásobek. 

 

ŠKODA AUTO investuje v následujících 5 letech do alternativních pohonů a nových služeb mobility 

2 miliardy eur, což představuje nejrozsáhlejší investiční program v její historii. V roce 2025 chce mít 

10 elektrifikovaných modelů, z toho bude 6 čistých elektromobilů. Už za rok předvede svůj první 

plug-in hybrid v modelu SUPERB, následovat bude plně elektrické CITIGO. V roce 2020 přijde 

zcela nový elektromobil na základě loni představeného konceptu Vision E. Vozy na elektrický 

pohon jsou vyvíjeny v České republice a budou se tu i vyrábět. To zajišťuje bezpečnou budoucnost 

tuzemským závodům v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách. 

Soutěž E.ON Energy Globe ČR reprezentuje nejvýznamnější tuzemské ocenění v oblasti šetrnosti 

k životnímu prostředí. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti vlivu 

na životní prostředí a energetické úspory. Jedná se o mezinárodní soutěž, kterou v Česku již deset 

let pořádá energetická společnost E.ON. Za dobu své existence přilákala téměř 2 500 projektů. 
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Řada z nich přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky: například do iniciativy 

Ukliďme Česko se zapojily desítky tisíc lidí, ekologické programy TEREZA zase každoročně 

pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí. Z přihlášených projektů nominuje odborná porota vždy dva 

nejlepší v každé ze 6 kategorií. Všechny nominace byly představeny 28. června 2018 na tiskové 

konferenci, kde také bylo zahájeno hlasování veřejnosti o nejlepší projekty. Hlasování probíhá on-

line na webu soutěže www.energyglobe.cz. Vítězem se stane projekt s největším počtem získaných 

hlasů. 

 

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: 

 

 

Vítěz 10. ročníku soutěže E.ON Energy Globe 

bude jezdit vozem ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC 

Hlavním partnerem E.ON Energy Globe ČR bude i v letošním 

roce, kdy probíhá jubilejní 10. ročník, automobilka ŠKODA AUTO. 

Celkový vítěz, který představí nejlepší počin v oblasti šetrnosti 

k životnímu prostředí, získá automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI 

G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). 

 

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 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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