Dodavatelé pro Auto roku 2017 v ČR
T
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představuje firmy, které v rámci ankety Auto roku
2017 v České republice získaly právo používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2017
v České republice“. Díly českých firem přitom nese nejen vítězný vůz, ale jsou součástí všech pěti
automobilů, které letos postoupily do finále soutěže. Přihlášené firmy AutoSAP dodávají díly i do
převážné většiny všech nominovaných vozů.
Autem roku 2017 v ČR se stal vůz Škoda Kodiaq, prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2017
v České republice“ tak získávají firmy:











3M Česko, s.r.o.
AGC Automotive Czech a.s.
Benteler ČR s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
BRISK Tábor a.s.
Continental Barum s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Gumárny Zubří, akciová společnost
GUMOTEX, akciová společsnost
HELLA AUTOTECHNIC NOVA, s.r.o.












HP-Pelzer s.r.o.
KAMAX s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Maxion Wheels Czech s.r.o.
MUBEA - HZP s.r.o.
PLASTIKA a.s.
Saar Gummi Czech s.r.o.
Tawesco s.r.o.
TRW Automotive Czech s.r.o.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Viceprezident AutoSAP Pavel Juříček k tomu řekl: „Rád bych především pogratuloval všem, kteří stojí
za úspěchem vítězného vozu, a věřím, že si ho oblíbí také zákazníci. I letos byla soutěž Auto roku v ČR
nejen přehlídkou špičkových aut, ale také důkazem silného zastoupení dodavatelského sektoru v ČR.
Firmy AutoSAP se prosazují v silné konkurenci mezi dodavateli a těžko byste hledali mezi 27 vozy
nominovanými do ankety takový, který by neobsahoval podstatné komponenty vyrobené v České
republice. Sílu našich dodavatelů nakonec potvrzuje i to, že české díly nebo příslušenství nesla také
vítězná auta této soutěže z minulých let.“
Sdružení automobilového průmyslu bylo i letos tradičním partnerem ankety Auto roku 2017 v České
republice a zároveň vyhlašovatelem doprovodné akce Dodavatel pro Auto roku 2017. Letos se do ní
zapojily téměř tři desítky členských firem AutoSAP. 13. ročník soutěže umožnil dodavatelům
automobilového průmyslu představit svoje produkty, které se uplatnily ve vozech přihlášených do
soutěže.
Vítězové prestižního označení „Dodavatel pro Auto roku 2017 v České republice“ dodávají na vítězný
vůz Škoda Kodiaq tyto díly:








3M Česko, s.r.o. – Akustická izolace Thinsulate, středová konzola
AGC Automotive Czech a.s. – Čelní sklo - WS
Benteler ČR s.r.o. – Držák přístrojové desky, výztuhy nárazníků
BRANO GROUP, a.s. – Jemné ovládání 5. dveří
BRISK Tábor a.s. – Snímače SHS55, SHS57, SHD56
Continental Barum s.r.o. – Osobní pneumatiky
Fehrer Bohemia s.r.o. – Zadní loketní opěrka
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Gumárny Zubří, akciová společnost – Záslepka klimatizace
GUMOTEX, akciová společnost – Sluneční clony, výplň podlahy, tlumící díly v blatníku, tlumící
díyl v motorovém prostoru
HELLA AUTOTECHNIC NOVA, s.r.o. – Hlavní světlomet
HP-Pelzer s.r.o. – Zvuková izolace podběhu kola
KAMAX s.r.o. – Pevnostní šrouby
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. - Písty
Maxion Wheels Czech s.r.o – Hliníková kola
MUBEA - HZP s.r.o. – Nápravové pružiny
PLASTIKA a.s. – Tlačítka, přední znak, zadní znak
Saar Gummi Czech s.r.o. – Těsnění dveří vnitřní, těsnění 5. dveří
Tawesco s.r.o. – Lisovací nářadí, výlisky, svařence
TRW Automotive Czech s.r.o. – Přední brzdy
WITTE Nejdek, spol. s r.o. – Klika bočních dveří, výztuha
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