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ŠKODA s osmi vítězstvími nejúspěšnější značkou ve 
čtenářské anketě "Auto Trophy 2021"  
 

› ŠKODA dosáhla nejlepšího výsledku v historii ankety "Auto Trophy 2021" s osmi trofejemi 

› FABIA vyhrála jako nejlepší importovaný vůz v kategorii „Městské vozy/malé vozy“ 

› OCTAVIA se stala jedničkou mezi importovanými kompaktními modely 

› Nejlepším importovaným SUV v ceně do 25 000 eur je ŠKODA KAMIQ 

› Vítězství importovaných vozů v kategorii „Vyšší střední/luxusní třída“ získala ŠKODA 

SUPERB, která navíc přesvědčila nejlepším poměrem ceny a užitné hodnoty  

› ENYAQ iV triumfoval mezi importovanými vozy i v celkovém hodnocení kategorie 

„Elektrická SUV v ceně do 50 000 eur“ 

› ŠKODA již poosmé zvolena čtenáři nejlepší importovanou značkou 

 

Mladá Boleslav, 24. listopadu 2021 – Ve 34. ročníku čtenářské ankety "Auto Trophy", kterou 

pořádá německý odborný časopis Auto Zeitung, získala ŠKODA osm cen – to je více než 

kterákoli jiná značka. ŠKODA tak dosáhla nejlepšího výsledku v historii čtenářské ankety. 

ŠKODA FABIA za sebou nechala konkurenci mezi importovanými vozy v kategorii "Městské 

vozy/malé vozy", stejně jako model OCTAVIA mezi importovanými kompaktními modely. 

Nejlepším SUV mezi dováženými vozy v ceně do 25 000 eur je ŠKODA KAMIQ. SUPERB 

získal trofeje jako vítěz v kategorii "Vyšší střední/luxusní třída" a za nejlepší poměr ceny a 

užitné hodnoty. ENYAQ iV obsadil první místo v kategorii „Elektrická SUV v ceně do 50 000 

eur“, a to jak mezi dováženými vozy, tak i celkově. Čtenáři rovněž zvolili značku ŠKODA 

"Nejlepší importovanou značkou".  

 

12 126 čtenářů a internetových uživatelů německého odborného časopisu Auto Zeitung rozhodlo: 

Ve 34. ročníku soutěže "Auto Trophy" vybírali vítěze z 248 modelů a 138 značek ve 36 kategoriích. 

ŠKODA se stala nejlepší importovanou značkou s 34,9 % všech hlasů. V této anketě čtenářů 

zvítězil český výrobce automobilů již poosmé v řadě od roku 2014.  

 

V kategorii "Městské vozy/malé vozy" zvítězila ŠKODA FABIA mezi importovanými vozy se ziskem 

29,6 % hlasů. Čtvrtá generace oblíbeného malého vozu je postavená na modulární platformě MQB-

A0 koncernu Volkswagen a disponuje nejlepší nabídkou prostoru v segmentu: již tak velkorysý 

objem zavazadlového prostoru předchozí generace se zvětšil z 330 na 380 litrů. Novinka navíc 

nabízí ještě vyšší komfort a řadu nových bezpečnostních a asistenčních prvků. 

 

Již 14. cena „Auto Trophy“ pro vůz ŠKODA OCTAVIA  

ŠKODA OCTAVIA pokračuje ve své vítězné sérii a tento rok se stala nejlepším dováženým vozem 

v kategorii "Kompaktní modely": hlasovalo pro ni 28,9 % účastníků, což ji přineslo první místo. Pro 

bestseller české automobilky je letošní ocenění v anketě "Auto Trophy" již osmou trofejí v řadě a 

celkově čtrnáctým vítězstvím. Čtvrtá generace modelu ŠKODA OCTAVIA je úsporná a udržitelná 

jako nikdy předtím. Navíc má k dispozici nejrozmanitější nabídku pohonů v dosavadní historii 

modelu: kromě moderních benzinových motorů TSI a turbodieselů EVO je k dispozici také 

OCTAVIA iV s plug-in hybridním pohonem, e-TEC s mild-hybridní technologií a OCTAVIA G-TEC s 

pohonem na zemní plyn. 
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ŠKODA KAMIQ získala své první ocenění "Auto Trophy" hned po uvedení na trh v roce 2019 a na 

tento úspěch navázala i v letech 2020 a 2021: s 32,5 % čtenářských hlasů se umístila na prvním 

místě mezi dováženými vozy v kategorii "SUV do 25 000 eur". Městské SUV zespodu uzavírá 

rodinu SUV české automobilky, přitom kombinuje typické výhody tohoto segmentu vozů, jako je 

zvýšená poloha sedadel či agilita kompaktního automobilu. 

 

ŠKODA SUPERB nabízí nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty ze všech modelů 

ŠKODA SUPERB rovněž přesvědčila v anketě "Auto Trophy 2021" a umístila se hned ve dvou 

kategoriích na prvním místě. V kategorii "Vyšší střední/luxusní třída" získal tento model téměř 

každý čtvrtý hlas (24,7 %). Zároveň se ŠKODA SUPERB s 29,2 % hlasů umístila na prvním místě 

jako vůz s nejlepším poměrem ceny a užitné hodnoty. Rozsáhlá výbava zahrnuje i full LED Matrix 

světlomety a řadu inovativních asistenčních systémů. Kromě moderních a úsporných TSI a TDI 

motorů je k dispozici SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem. 

 

Dvě ocenění pro ŠKODA ENYAQ iV: SUV s elektrickým pohonem zvítězilo mezi 

importovanými vozy i celkově 

ŠKODA ENYAQ iV se podruhé zúčastnila klání o cenu "Auto Trophy". Stejně jako v roce 2020 i 

tento rok přesvědčilo čistě bateriové SUV čtenáře a internetové uživatele časopisu Auto Zeitung a s 

33,9 % hlasů zvítězilo v žebříčku dovozců v kategorii "Elektrické SUV do 50 000 eur". Zároveň vůz 

porazil všechny ostatní konkurenty se ziskem 24,6 % všech hlasů a zajistil si tak i celkové vítězství. 

Nová vlajková loď modelového portfolia ŠKODA se vyznačuje emocionálním designovým jazykem, 

typickým pro českou značku, a velkorysým prostorem. V interiéru nahradila klasické výbavové 

stupně nová struktura nabídky Design Selections. Díky této přehledné struktuře nabídky lze 

požadované vozidlo snadno nakonfigurovat několika kliknutími. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420 T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA nejúspěšnější značkou s osmi vítězstvími ve 

čtenářské anketě "Auto Trophy 2021" 

Ve 34. ročníku čtenářské ankety "Auto Trophy", kterou 

pořádá německý odborný časopis Auto Zeitung, získala 

ŠKODA osm cen – to je více než kterákoli jiná značka. 

FABIA za sebou nechala konkurenci mezi dováženými 

vozy v kategorii "Městské vozy/malé vozy".  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA nejúspěšnější značkou s osmi vítězstvími ve 

čtenářské anketě "Auto Trophy 2021" 

ENYAQ iV obsadil první místo v kategorii „Elektrická 

SUV v ceně do 50 000 eur“, a to jak mezi dováženými 

vozy, tak i celkově. Čtenáři rovněž zvolili značku 

ŠKODA "Nejlepší importovanou značkou". 

 

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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