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Myyntiennätys 2017: yli 1,2 miljoonaa Škodaa   
 

› Škodan valmistamien autojen määrä kasvoi 6,6 prosentilla 1 200 500 autoon 

› ŠKODA AUTO toimitti asiakkailleen yli miljoona autoa neljäntenä vuonna peräkkäin  

› Kaikkien aikojen paras joulukuu: 107 500 autoa (+19,2 %) 

› Merkittävä kasvu Euroopassa (+8,3 %) ja Intiassa (+31,4 %) 

› Kaksi uutta katumaasturia: ŠKODA KODIAQ ja KAROQ aloittivat vahvasti  
 

 
Mladá Boleslav 16. tammikuuta 2018. ŠKODA AUTO teki vuonna 2017 uuden 
tuotantoennätyksen. Tšekkiläisen autonvalmistajan tuotanto kasvoi 6,6 prosentilla 1 200 500 
autoon (2016: 1 126 500). Neljäntenä vuonna peräkkäin ŠKODA AUTO myi yli miljoona autoa. 
Suosituinta ŠKODA OCTAVIA-mallia täydentäen tuotannon kasvuun ovat vaikuttaneet 
ŠKODA SUPERB sekä uudet katumaasturimallit KODIAQ ja KAROQ, joista kummastakin on 
tullut suosittu heti markkinoille tulonsa myötä.   

 

"Vuosi 2017 oli Škodan 122-vuotisen historian paras. Se antaa meille lisäpotkua, ja haluamme 

kiittää kaikkia asiakkaitamme meihin kohdistamastaan luottamuksesta. Päättynyt vuosi on 

osoittanut, että olemme oikealla tiellä muokkaamassa autoteollisuuden syvällekäyviä 

muutoksia. Samalla tämä saavuttamamme menestys motivoi meitä jatkamaan täyttä vauhtia myös 

tänä uutena vuotena. Täsmälleen niin olemme tekemässä useilla uusilla tuotteillamme ja 

liikkuvuusratkaisuillamme, joista asiakkaamme tulevat ilahtumaan," kertoo Škodan pääjohtaja 

Bernhard Maier.  

 

Myynnistä ja markkinoinnista vastaava Škodan hallituksen jäsen Alain Favey lisää: "Vahva 

myyntiverkostomme ansaitsee kiitoksen kummankin uuden katumaasturimallimme erinomaisesta 

menestyksestä heti markkinoille tulosta alkaen. ŠKODA-jälleenmyyjät kautta maailman tekivät 

upeaa työtä vuonna 2017. He ovat menestyksemme tärkeä perusta."  

 

Škodan kannalta vuosi 2017 päättyi kuten alkoikin: myyntiennätyksellä. Škodan 122-vuotisen 

historian paras tammikuu sai seurakseen kaikkien aikojen parhaan joulukuun. Joulukuun 107 500 

autolla ŠKODA ylitti edellisen vuoden lukeman 19,2 prosentilla.  

 

Länsi-Euroopassa ŠKODA toimitti asiakkaille 477 700 autoa, mikä tarkoittaa 5,2 prosentin kasvua 

(2016: 454 000 autoa). Joulukuussa ŠKODA kirjasi Länsi-Euroopassa 7,0 prosentin kasvun 

kaikkiaan 33 600 autoon (edellisenä vuonna 31 400 autoa). Vuonna 2017 myydyllä 173 300 autolla 

Saksa on edelleen Škodan toiseksi suurin yksittäinen markkina. Siellä myynti kasvoi 4,9 % (2016: 

165 200 autoa). Tällä myyntisaavutuksella ŠKODA on jälleen kerran Saksan tuontiautomerkkien 

ykkönen, mikä entisestään vahvistaa Škodan tunnettavuutta. Viime vuoden joulukuussa Škodan 

myynti Saksassa kasvoi 12,2 prosentilla 13 500 autoon (samaan aikaan edellisenä vuonna 12 100 

autoa). Vuonna 2017 ŠKODA ylsi kaksinumeroisiin kasvuprosentteihin Ranskassa (27 300 autoa, 

kasvua +18,5 %), Italiassa (24 700 autoa, +20,3 %), Itävallassa (24 300 autoa, +17,9 %) ja 

Norjassa (8 600 autoa, +11,7 %). Vahvaa kasvua tapahtui myös Kreikassa (3 200 autoa, +116,5 

%). 

 

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/
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Keski-Euroopassa Škodan myynti tammi-joulukuussa 2017 kasvoi 12,7 prosentilla 207 100 autoon 

(2016: 183 800 autoa). Päättyneen vuoden joulukuussa ŠKODA-autoja myytiin 5,6 prosenttia 

enemmän eli 14 200 autoa (joulukuussa 2016: 13 400 autoa). Kotimaassaan Tšekin tasavallassa 

ŠKODA toimitti asiakkaille 95 000 autoa, mikä on 8,0 % enemmän kuin edellisvuonna (2016: 88 

000 autoa). Kaksinumeroiset kasvuprosentit ŠKODA saavutti Puolassa (66 600 autoa, +18,5 %), 

Slovakiassa (21 000 autoa, +11,4 %), Unkarissa (12 700 autoa, +16,2 %), Sloveniassa (7 100 

autoa, +12,7 %) ja Kroatiassa (4 700 autoa, +35,7 %).  

 

Myös Itä-Euroopassa (ilman Venäjää) ŠKODA kirjasi vahvaa kasvua koko vuodelta. Kaikkiaan 41 

300 autoa merkitsi 17 9 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna (2016: 35 100 autoa). Joulukuussa 

ŠKODA saavutti tällä markkina-alueella 36,2 prosentin kasvun 3 900 autoon (joulukuu 2016: 2 800 

autoa). Vahvaa kehitystä vuoden mittaan tapahtui Baltian maissa (7 400 autoa, +13,3 %) ja 

Serbiassa (6 700 autoa, +17,5 %) sekä Ukrainassa (6 100 autoa, +69,4 %) ja Bosniassa (1 600 

autoa, +16,5 %). Venäjällä ŠKODA ylsi vuoden aikana 12,5 prosentin kasvulla 62 300 autoon 

(2016: 55 400 autoa).  

 

Škodan vahvin markkina-alue on kuitenkin Kiina. Siellä ŠKODA kasvatti myyntiään 2,5 prosentilla 

325 000 autoon vuonna 2017 (2016: 317 100 autoa). Joulukuussa ŠKODA luovutti asiakkaille 42 

400 autoa, mikä on 41,8 prosenttia edellisvuoden joulukuuta enemmän (joulukuu 2016: 29 900 

autoa).  

 

Huomattavaa kasvua vuonna 2017 tapahtui myös Israelissa (23 400 autoa, +14,5 %) ja Intiassa 

(17 100 autoa, +31,4 %).  

 

Asiakkaille toimitetut ŠKODA-autot vuonna 2017 (pyöristetyt kappalemäärät automalleittain 

ja muutos +/- verrattuna vuoteen 2016): 

ŠKODA OCTAVIA (418 800, -3,9 %)  

ŠKODA RAPID (211 500, -0,6 %) 

ŠKODA FABIA (206 500, +2,1 %) 

ŠKODA SUPERB (150 900, +8,7 %) 

ŠKODA KODIAQ (100 000, - ) 

ŠKODA YETI (69 500, -27,8 %) 

ŠKODA KAROQ (6 300, - ) 

ŠKODA CITIGO (myynnissä vain Euroopassa: 37 100, -8,8 %) 

 

 

Kaikkien aikojen paras vuosi – 2017 ennätyksellinen Škodalle Suomessa 

 

 

ŠKODA menestyi myös Suomessa vuonna 2017 erinomaisesti. ŠKODA oli jo kuudetta kertaa 

kolmanneksi rekisteröidyin automerkki ja teki samalla uuden myyntiennätyksen Suomessa. Uusia 

ŠKODA-henkilöautoja rekisteröitiin yhteensä 11 505 kappaletta ja markkinaosuus oli 9,8 %. 

ŠKODA oli Suomen suosituin yritysautomerkki ennätysmäisellä 16,9% markkinaosuudella. 

 

Suomen myydyin automalli oli myös vuonna 2017 ŠKODA OCTAVIA, joita rekisteröitiin 5 694 

kappaletta. Octavian markkinaosuus yksinään oli 4,9 % koko Suomen automarkkinoista. OCTAVIA 

oli samalla myydyin yritysauto yli 8,8 % markkinaosuudella sekä tämän lisäksi myydyin kaasuauto. 

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/
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Myös kompakti FABIA-malli jatkoi suosiotaan kasvattamalla osuutta (+10,7 %) ja malliston 

lippulaiva SUPERB-mallin myyntiä vauhditti uusi varustellumpi BusinessLine-mallisto. SUPERB oli 

4. suosituin yritysauto Suomessa.  

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)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 2017 yli miljoona autoa.  
› 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 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 

 

  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
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