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ŠKODA FABIA byla nominována do finále ceny  
European AUTOBEST 
 

› Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA se dostala mezi finalisty ocenění „Best Buy Car of Europe in 2022“ 

› Porota sdružení AUTOBEST je složená z uznávaných automobilových novinářů z 32 evropských zemí 

› Rozhodnutí padne po testovacích jízdách finalistů, které se budou konat koncem listopadu v rakouském 

Teesdorfu 

 

Mladá Boleslav, 19. října 2021 – Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA je mezi finalisty soutěžícími o titul „Best 

Buy Car of Europe in 2022“. Porota složená z uznávaných automobilových novinářů z 32 evropských zemí, 

která tento titul uděluje každoročně už od roku 2001, nominovala do závěrečných testovacích jízd kromě 

modelu FABIA dalších šest vozů. Ve dnech 24. a 25. listopadu otestuje 32členná porota všechny finalisty 

v testovacím centru v rakouském Teesdorfu. Vítěz bude vyhlášen v polovině prosince. V roce 2002 titul „Best 

Buy Car of Europe“ získala první generace vozu FABIA, třetí generace se mezi finalisty objevila v roce 2014. 

Do finále se v posledních dvou letech dostaly také modely KAMIQ a OCTAVIA. 

 

Sdružení European AUTOBEST bylo založeno v roce 2000 a svá výroční ocenění uděluje od roku 2001. Porotu 

momentálně tvoří celkem 32 novinářek a novinářů z 32 evropských zemí. Ti z nominovaných finalistů vyberou po třech 

favoritech v celkem 13 různých kategoriích, mezi které patří např. design exteriéru i interiéru, praktičnost, technologie, 

šetrnost vůči životnímu prostředí nebo pořizovací cena. Kategorie mají různé počty bodů – od 100 do 500. Vítězem 

bude ten vůz, který nasbírá nejvíce bodů z maximálně 2 500 dosažitelných. 

 

Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA, která je poprvé postavena na modulární platformě MQB A0 koncernu 

Volkswagen, má dynamičtější a emotivnější vzhled než kdy předtím. FABIA nabízí kromě nejvelkorysejšího prostoru 

ve své třídě i vyšší komfort a mnoho nových bezpečnostních a asistenčních systémů. Díky tradičním přednostem 

modelů ŠKODA, jako jsou přesvědčivý poměr ceny a užitné hodnoty, vysoká funkčnost a mnoho Simply Clever prvků, 

je FABIA perfektním vstupním modelem automobilky. Délkou 4 108 mm překonává FABIA poprvé hranici čtyř metrů. 

Objem zavazadlového prostoru, který byl i doteď největší ve své třídě, se zvětšil o dalších 50 l na 380 l. Čtyři 

benzinové motory aktuální generace Evo koncernu Volkswagen pokrývají výkonové spektrum od 59 kW (80 k) do 110 

kW (150 k). Díky nejlepší aerodynamice ve své třídě dosahuje FABIA součinitele odporu vzduchu cx 0,28. V kombinaci 

s 50litrovou nádrží dostupnou na přání tak dojezd v režimu WLTP činí více než 900 km. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Martin Preusker  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420    P +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/nova-skoda-fabia-media-launch-tiskova-mapa/
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA FABIA byla nominována do finále ceny 

European AUTOBEST 

Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA se dostala mezi 

finalisty ocenění „Best Buy Car of Europe 2022“ 

udělovaného sdružením European AUTOBEST za rok 2022. 

FABIA získala tuto cenu již v roce 2002. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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