Praha 8. ledna 2019

Dodavatelé pro Auto roku 2019 v ČR
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představuje firmy, které v rámci 25. ročníku ankety Auto roku 2019
v České republice získaly právo používat prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2019 v České republice“. Díly
tuzemských firem přitom nese nejen vítězný vůz Ford Focus nové generace, ale řada z nich je součástí všech pěti
automobilů, které letos postoupily do finále soutěže. Přihlášené firmy AutoSAP dodávají díly i do převážné většiny
všech 23 nominovaných vozů.
Zástupci firem automobilového průmyslu a Olomouckého kraje se shodli také na tom, že jak současné problémy,
tak budoucí výzvy lze úspěšně řešit jen vzájemnou spoluprací.
Autem roku 2019 v ČR se stal vůz Ford Focus, prestižní označení „Dodavatel pro Auto roku 2019 v České republice“
tak získávají firmy:



A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.



KAMAX s.r.o.



BORGERS CS spol. s r.o.



Koyo Bearings Česká republika s.r.o.



BOS Automotive Products CZ s.r.o.



Saar Gummi Czech s.r.o.



BRANO GROUP, a.s.



TRCZ s.r.o.



Continental Barum s.r.o.



Varroc Lighting Systems, s.r.o.



GUMOTEX, akciová společnost



WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Sdružení automobilového průmyslu bylo i letos tradičním partnerem ankety Auto roku 2019 v České republice
a zároveň vyhlašovatelem doprovodné akce Dodavatel pro Auto roku 2019. Letos se do ní zapojily téměř dvě desítky
členských firem AutoSAP. 15. ročník ankety dodavatelům automobilového průmyslu umožní představit svoje produkty,
které se uplatnily ve vozech přihlášených do soutěže.

Obr.: Zdeněk Petzl (AutoSAP) převzal diplomy pro dodavatele od Josefa Pokorného (SDA). Foto: AutoSAP

autosap.cz

Členy Sdružení automobilového průmyslu je 148 výrobců vozidel, dodavatelů a dalších subjektů zapojených v automobilovém průmyslu České republiky. AutoSAP
je aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. V zahraničí prosazuje zájmy svých členů prostřednictvím mezinárodních organizací ACEA,
ACEM a ODETTE. Členové AutoSAP vytvářejí více než 20 % průmyslové výroby a exportu ČR a zaměstnávají přes 115 000 pracovníků.

