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ŠKODA AUTO ocenila nejlepší odborníky
prodejní a servisní sítě v České republice
› ŠKODA vyhlásila v rámci soutěže ‚ŠKODA Challenge 2016‘ nejlepší servisní
techniky, servisní poradce, lakýrníky a prodejce v České republice
› Šestého ročníku soutěže se zúčastnilo takřka 400 soutěžících
› Vítězové jednotlivých kategorií postupují do mezinárodního finále, které se
bude konat v červnu 2016
Mladá Boleslav, 9. listopadu 2015 – ŠKODA AUTO vyhlásila nejlepší odborníky
prodejní a servisní sítě v České republice. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
‚ŠKODA Challenge‘ se konalo o uplynulém víkendu v Liberci. Nejlepší servisní
poradce, servisní technik, lakýrník, prodejce ŠKODA Originálních dílů a
příslušenství i nejlepší prodejce nových vozů z České republiky postoupí do
mezinárodního finále, kde se v červnu 2016 utkají s kolegy z celého světa.
„Finalisté a zejména pak vítězové letošního ročníku ‚ŠKODA Challenge‘ reprezentují
vynikající odborné znalosti a vysokou angažovanost zaměstnanců prodejní a servisní sítě
ŠKODA v České republice,“ říká Karel Starý, vedoucí Servisních služeb ŠKODA AUTO
Česká republika. „Velmi nás těší zájem, který o ‚ŠKODA Challenge‘ zaměstnanci našich
autorizovaných partnerů projevují. Oproti pátému ročníku se počet účastníků zvýšil o 60
procent na takřka 400 soutěžících,“ dodává Starý.
Podmínkou účasti ve finále bylo úspěšné absolvování odborných testů v rámci on-line kol,
jejichž prostřednictvím bylo do národního finále vybráno deset nejlepších v každé
kategorii. Ve finále hodnotila komise teoretickou průpravu i řešení simulovaných situací.
Velký důraz byl kladen na schopnost uplatnit teoretické znalosti v každodenní praxi.
Mimo vítězů v kategoriích servisní poradce, servisní technik, lakýrník, prodejce ŠKODA
Originálních dílů a příslušenství a nejlepší prodejce nových vozů, byl vyhlášen také
„Challenge tým České republiky“. Tato kategorie oceňuje dealerství, které dosáhlo
nejlepšího umístění svých reprezentantů napříč všemi individuálními kategoriemi.
Pět vítězů jednotlivých kategorií českého finále se utká s kolegy z celého světa
v mezinárodním finále v červnu příštího roku.
Výsledková listina národního finále ŠKODA Challenge Česká republika 2015
Servisní poradce
Pořadí

Jméno

ŠKODA partner

1.

Zdeněk Pazderka

Autocentrum Ros, a.s. Brno

2.

Jakub Míšek

AUTO JAROV, s.r.o.

3.

Ladislav Novotný

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. České Budějovice
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Servisní technik
Pořadí

Jméno

ŠKODA partner

1.

Petr Moravec

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Hradec Králové

2.

Jakub Mejzlík

Auto Mercia, s.r.o.

3.

Václav Borovský

HAVEX-auto s.r.o. Praha

Pracovník prodeje vozů ŠKODA
Pořadí

Jméno

ŠKODA partner

1.

David Zeman

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. České Budějovice

2.

Petr Potužník

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Plzeň

3.

Jan Kubeš

AUTON CZ, a.s.

Pracovník prodeje ŠKODA Originálních dílů a příslušenství
Pořadí

Jméno

ŠKODA partner

1.

Petr Marko

AUTOPLUS II, s.r.o.

2.

Robert Míka

Autostop, spol. s r.o.

3.

Pavel Schmoranzer

AUTOPLUS II, s.r.o.

Lakýrník
Pořadí

Jméno

Škoda partner

1.

Michal Císař

AUTO JAROV, s.r.o.

2.

Miroslav Strejc

AUTO CB, s.r.o.

3.

Daniel Drobiš

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. České Budějovice

Challenge tým
Pořadí

ŠKODA partner

1.

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. České Budějovice
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Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO ocenila nejlepší odborníky prodejní a
servisní sítě v České republice
Tým Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. České Budějovice
byl vyhlášen Challenge týmem České republiky. Tato
kategorie oceňuje dealerství, které dosáhlo nejlepšího
umístění svých reprezentantů napříč všemi
individuálními kategoriemi.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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