Autem roku je Škoda Kodiaq
Již třiadvacátý ročník ankety Auto roku v České republice vyvrcholil v úterý 14. března 2017
závěrečným galavečerem. Dějištěm této významné akce se stal Kongresový sál Clarion
Congress Hotelu Prague.
V jejím průběhu byly oznámeny výsledky ankety, jejímž vyhlašovatelem byl Svaz dovozců
automobilů (SDA) a organizátorem agentura Sport-Press. Přítomní hosté včetně ministryně
pro místní rozvoj ČR Karly Šlechtové byli zvědavi především na to, který z pěti kandidátů
získá prestižní titul Auto roku 2017 v České republice. Ve hře byly modely Alfa Romeo
Giulia, SEAT Ateca, Škoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan a Volvo V90. Napětí zvyšoval fakt,
že obálky s hlasovacími lístky členů odborné motoristické poroty byly otevírány teprve
v průběhu večera. Po jejich sečtení a zohlednění verdiktu veřejnosti, která hlasovala
prostřednictvím oficiální internetové stránky ankety www.autoroku.cz, se ukázalo, že nejvíce
bodů obdržela Škoda Kodiaq. Trofeje za prvenství převzal z rukou zástupce generálního
partnera, jednatele společnosti Zetka-MB Karla Zetky, ředitel prodeje Škoda Auto Česká
republika. V naší republice působící společnosti, podílející se na výrobě Škody Kodiaq, pak
mohou od nynějška používat označení Dodavatel pro Auto roku 2017 v České republice.
Ještě předtím byli zveřejněni držitelé dalších cen. Společensky odpovědnou firmou roku se
stala Škoda Auto a.s. za svůj projekt Škoda Zaměstnanecké sbírky. Výrobním závodem roku
se může pyšnit společnost Robert Bosch s.r.o. Manažerem roku byl za největší procentuální
nárůst prodeje osobních automobilů na českém trhu dle statistik SDA prohlášen management
firmy Jaguar Land Rover Czech Republic.
Ekologickým autem roku je Kia Niro. V kategorii Technická inovace roku zaznamenaly
největší počet bodů hned dvě technologie: Jaguar Activity Key v modelu F-Pace a
Poloautonomní řízení Volvo Pilot Assist ve voze V90.
Na pódium vystoupili i vítězové soutěží pro veřejnost. Šek na 250 tisíc korun, určený
k nákupu některého z nominovaných automobilů, si z něj odnesl Jaroslav Benák z Mostu.
Z bezplatného zapůjčení Auta roku na následujících dvanáct měsíců se zase radoval Ladislav
Martínek z Mladé Boleslavi.
Programem provázel moderátor Jakub Železný a přítomné potěšili svým uměním houslista
Pavel Šporcl, klavírista Karel Košárek a členky baletní skupiny Zet-Show.

Konečné pořadí 23. ročníku ankety Auto roku 2017 v České republice:
1.
2.
3.
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4-5.

Škoda Kodiaq
Volkswagen Tiguan
Volvo V90
Alfa Romeo Giulia
SEAT Ateca

139 bodů
92,5 bodu
77,5 bodu
63 bodů
63 bodů

