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“Ауди А7 Шпортбек” е премиум автомобил на годината. “Шкода Фабия” е колата на годината в България.

Това са колите на годината

“Нисан Х-Трейл” спечели категорията за коли с 4х4. “Фолксваген Голф TGI” е екологичен автомобил №1. “Форд Куриер” е ванът на годината.

“Шкода Фабия” е кола
на 2015-а година в Бъл-
гария. Градският модел
спечели 18-ото издание
на традиционния кон-
курс, организиран от
“Прес Авто Клуб Бълга-
рия”. Автомобилът на
чешката марка се нало-
жи във финалния тур над
силна конкуренция от
други нови коли, ланси-
рани на пазара у нас
през 2014-а. До реши-
телното гласуване до-
стигнаха пет претенден-
та. Съперниците на
“Фабия” бяха “Ситроен
С4 Кактус”, “Мерцедес
С-класа”, “Мини” и БМВ
Серия 2 купе. Автомо-
билните журналисти
оценяваха колите по
различни критерии като
дизайн, задвижване,
функционалност и удоб-
ство, пътно поведение и
динамика, сигурност и
безопасност, цена и
предлагане. За втори по-
реден път “Шкода” пече-
ли конкурса след успеха
на “Октавия” преди годи-
на.
Излъчени бяха побе-

Уол Н6”.
“Помощникът” за се-

мейството и бизнеса
“ФордКуриер” сеокачи с
приза за ван на година-
та, изпреварвайки БМВ
Серия 2 Актив Турър. Ка-
то най-добър градскимо-
дел бе отличено новото
“Мини”, а за премиум ав-
томобил на годината бе
избран “Ауди А7 Шпорт-
бек”. Задвижваният с
природен газ (метан)
“Фолксваген Голф TGI”
спечелинаградата заек-
ологична кола.
По традиция “Прес Ав-

то Клуб” раздаде още от-
личия заразлични сфери
от автомобилния бизнес
(виж таблицата) на
бляскава церемония в
столичния хотел “Бал-
кан”, осъществена със
съдействието на гене-
ралния спонсор “Гу-
диър”. Много престижна
награда за цялостен
принос получи Кирил
Сандов - генерален ди-
ректор на вносителя на
“Ситроен” у нас “Автомо-
тор Корпорация”. Опит-
ният предприемач е

един от пионерите на мо-
дерната автомобилна
търговия в България. По-
добно отличие бе връче-
но и на “Литекс Моторс”
за създаването на спе-
циализирани български
серии на пикапа “Грейт
Уол Стийд”.
За най-добър PR спе-

циалист от фирмите ди-

стрибутори на нови коли
за втори път в последни-
те три години бе избрана
Мартина Христова.
Енергичната пиарка на
алианса “Рено-Нисан”
спечели наградата и
през 2012-а, когато ра-
ботеше в “Пежо”.
Страницата подготви
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дители и в още пет кате-
гории за “Кола на годи-
ната”. За автомобил със
задвижване 4х4 бе отли-
чен “Нисан Х-Трейл”.
Японският кросоувър ду-
блира отличието, което

заслужи и с предишното
сипоколение.Сеганови-
ят “Х-Трейл” събра пове-
че точки от конкуренти
като БМВ Х4, “Мерцедес
GLA”, “Опел Инсигния
Кънтритурър” и “Грейт

Награда за цялостен принос към развитието на автомобил-
ния бизнес получи Кирил Сандов, генерален директор на
вносителя на “Ситроен” у нас “Автомотор Корпорация”.

Пристигна новата “Корса”
Новото поколение “ОпелКорса” на-

прави премиера на българска земя.
Популярният градски модел паркира
на показ в столичниямол “Парадайз”,
където бе представен пред най-не-
търпеливите автомобилни почитате-
ли, гости и представители на медии.
И в петата си генерация “Корса” ще

се предлага като хечбек с три и пет
врати, свеж и младежки дизайн, мо-
дерни технологии и германско каче-
ство на изработката.
“Опел” оборудва колата с новата си

гама двигатели.
Сред тях е еднолитров бензинов аг-

регат с турбопълнене и директно
впръскване (90 к.с. и 115 к.с.), като
по-слабата версия изминава 100 км с
4,3 л гориво.
Дебют в модела прави 1,4-литрови-

ят турбомотор със 100 к.с. Усъвър-
шенствани са и дизеловите двигате-
ли с обем1,3 л и ресурс 75 к.с. и 95 к.с.
В “Корса” вече се монтират 6-степен-
на механична и ново поколение авто-
матична трансмисия. tНовата “Корса” привлече вниманието на хората при премиерата си в столичен мол.
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