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Uusi ŠKODA KAROQ voitti Kultaisen ohjauspyörän  
 
› ŠKODA KAROQ on kompaktikokoisten katumaastureiden luokassa autolehtien ‘Bild am 

Sonntag’ ja ‘Auto Bild’ lukijoiden valinta  
› Kultainen ohjauspyörä on yksi Euroopan halutuimmista autopalkinnoista  
› ŠKODA KAROQ keräsi pisteitä suurilla sisätiloilla ja nykyaikaisilla tietoviihdejärjestelmillä  

 

 

Mladá Boleslav / Berliini 7. marraskuuta 2017. Autolehdet ‘Auto Bild’ ja ‘Bild am Sonntag’ 

myönsivät vuoden 2017 Kultainen ohjauspyörä -palkinnon ŠKODA Karoqille. Lukijat yli 

20:sta Euroopan maasta äänestivät Karoqin palkintokilpailun finaaliin kompaktikokoisten 

katumaastureiden luokassa. Haastavien testiajojen jälkeen asiantuntijaraati valitsi Škodan 

uutuusmallin voittajaksi.  

 

“Karoqilla, joka monella osa-alueella sijoittuu luokkansa ehdottomaan kärkeen, jatkamme 

menestyksellistä tuloamme mukaan katumaasturiluokaan,” totesi ŠKODA AUTON hallituksessa 

tuotekehityksestä vastaava jäsen Christian Strube. “Olen todella otettu automallistomme uusimman 

jäsenen hyvästä menestyksestä. Kultainen ohjauspyörä -palkinto osoittaa, että Karoqilla me 

tarjoamme katumaastureiden kiinnostavimman kokonaispaketin,” Strube lisäsi.  

 

Kultainen ohjauspyörä on yksi Euroopan halutuimmista autopalkinnoista. Tänä vuonna siitä kilpaili 

kaikkiaan 42 automallia, jotka jakautuivat seuraaviin luokkiin: pienet ja kompaktit autot, kompaktit 

katumaasturit, suuret katumaasturit, keskikokoluokan ja edustusluokan autot sekä urheiluautot.  

 

ŠKODA KAROQ oli mukana kompaktikokoisten katumaastureiden luokassa. Siinä ehdokkaita oli 

kaksitoista, mikä oli enemmän kuin yhdessäkään toisessa luokassa. Aluksi autolehtien ‘Auto Bild’ ja 

‘Bild am Sonntag’ sekä niiden sisarjulkaisujen lukijat yli 20:ssa Euroopan maassa äänestivät 

jokaisesta luokasta finaaliin neljä suosikkiaan. Sitten kisakuljettajista, insinööreistä, julkisuuden 

henkilöistä, suunnittelijoista ja johtavien eurooppalaisten autolehtien toimittajista koostunut 53-

jäseninen asiantuntijaraati ajoi finalisteilla rankat testit Pohjois-Italian Baloccossa.  

 

Škodalle tyypilliseen tapaan KAROQ teki raatiin vaikutuksen mukavuudella ja erittäin hyvillä tiloilla. 

Lisäksi raati antoi hyvät pisteet liitettävyydestä: Karoq erottui edukseen uusimman sukupolven 

tietoviihdejärjestelmillä, joita käytetään kapasitiiviselta kosketusnäytöltä. KAROQ on myös 

ensimmäinen ŠKODA-automalli, johon saa muunneltavan digitaalisen mittariston. LTE-moduulin ja 

langattoman Wi-Fi-lähiverkon ansiosta ŠKODA Karoqin matkustajat voivat aina pysyä online-

yhteydessä. Kompakti katumaasturimalli teki raatiin vaikutuksen myös voimalinjallaan ja 

erinomaisella alustasovituksellaan. 

 

 

 

Lisätietoja: 
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+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
mailto:kari.aalo@skoda.fi


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 2/2  
 

 

 

 

 

ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com; media.skoda-auto.com 

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi  

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 
ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä seitsemää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sekä KODIAQ ja 
SUPERB.  

› Valmisti vuonna 2016  1 127 700 autoa. (2015: 1 055 500 kpl).  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, 

Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 30 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2016 Suomessa rekisteröitiin 10 804 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 15,2 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5531 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,7 %.  
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