
SKODA Octavia är ”Årets familjebil” 2013
Tidningen ”Motorföraren” har låtit tio svenska motorjournalister utse ”Årets familjebil” 2013. Med åtta röster kammar
SKODA Octavia Combi hem segern.

Förra veckan fick SKODA Octavia utmärkelsen ”Årets smartaste bil” 2013 av Motormännens tidning ”Motor”. Nu kommer bilmodellens
nästa utmärkelse – ”Årets familjebil” 2013 enligt tidningen ”Motorföraren” och en jury bestående av tio motorjournalister. 
- Långsamt, som en smekning, har SKODA Octavia Combi förbättrats sedan starten. Nu kombinerar den hög kvalitet med goda
utrymmen och no-nonsense på ett oslagbart sätt. Den blir Årets familjebil 2013, säger en av jurymedlemmarna, Jonas Fröberg på
Svenska Dagbladet. 

Sverige är ett kombiland. Det avslöjar en snabb blick i försäljningsstatistiken och det framkom också i 2013 års upplaga av Årets
Familjebil, där medlemmarna i juryn, som består av erfarna motorjournalister, röstade fram SKODA Octavia Combi, Volkswagen Golf
Sportscombi och Mazda6 Wagon till final. Av trion i final fick Octavia Combi hela åtta av tio röster. Utrymmen, pris och säkerhet var
några av nyckelorden från jurymedlemmarnas motiveringar. 

När Motorföraren 1996 instiftade priset gick det till första generationen SKODA Octavia. Nu får tredje generationen av bilen samma
utmärkelse och även om det hänt otroligt mycket på 17 år, handlar det fortfarande om en rymlig och prisvärd bil. 
- Octavia kombinerar prestanda, utrymmen och snillrika detaljer som ska ge ett enklare liv. Det finns minuter att tjäna på att köra
SKODA; du behöver inte leta efter isskrapan som alltid sitter i tankluckan och kassarna från affären hänger du snabbt upp i krokarna i
bagageutrymmet, säger SKODAs Märkeschef Anders Bergman. 

Årets Familjebil - hela listan 
1996: SKODA Octavia 
1997: Renault Kangoo 
1998: Ford Focus 
1999: Opel Zafira 
2000: Opel Agila/Suzuki Wagon R+ 
2001: Peugeot 307 
2002: Mazda6 
2003: Opel Meriva 
2004: Toyota Corolla Verso 
2005: Renault Modus 
2006: SKODA Roomster 
2007: Kia Cee'd 
2008: Peugeot 308 SW 
2009: Toyota Verso 
2010: Opel Meriva 
2011: Ford Focus 
2012: Ford B-Max och Opel Zafira Tourer 
2013: SKODA Octavia Combi

Juryns motiveringar för SKODA Octavia Combi: 
Mikael Schultz, Vi Bilägare: 
”Generösa utrymmen och bra säkerhet till ett vettigt pris.”

Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet: 
”Långsamt, som en smekning, har SKODA Octavia Combi förbättrats sedan starten. Nu kombinerar den hög kvalitet med goda
utrymmen och no-nonsense på ett oslagbart sätt. Den blir Årets familjebil 2013.”

Ola Thelberg, (Härnösands) Allehanda: 
”Jag föll direkt för Octavia kombin! Bra utrymmen, fina vägenskaper, snål motor och snygg design. Fungerar perfekt för den lilla
barnfamiljen.”

Staffan Swedenborg, frilans: 
”Med ett överlägset lastutrymme på 1 740 liter som även slår större storlastare som Mazda6, Hyundai i40 och VW Passat Variant är
SKODA Octavia Combi en svenskfavorit till ett vettigt pris.”

Alrik Söderlind, auto motor & sport: 
”Bäst kubikmeterpris! En riktigt bra bil, till rätt pris. För den snabba familjen finns RS-modellen.”

Rolf Gildenlöw, TT Spektra: 
”Rymlig, praktisk och prisvärd bil som nu också fått avancerade säkerhetssystem, som exempelvis multikollisionsskydd och autobroms.”

Mikael Stjerna, Teknikens Värld: 
”Min röst faller på SKODA Octavia kombi. Bra, rymlig och billigare än Golf.”

Gustav Liljeberg, Motorföraren: 
”SKODA Octavia Combi är en praktisk och tilltalande kombi av traditionellt snitt. Med klassledande utrymmen till ett attraktivt pris är
det här en drömbil för familjen. Lägg till pengarna för förarassistentpaketet och säkerhetsutrustningen når en modern nivå.”



För ytterligare information kontakta Mikael Sandberg pressansvarig Skoda Sverige, 08-120 811 12, 073-26 26 043, mikael.sandberg@skoda.se 

Fabrikerna i Tjeckien och sex andra länder producerade 943 000 och sålde sammanlagt 939 200 bilar under 2012. Företaget tillverkar för närvarande sina
bilar i Tjeckien, Ukraina, Kazakstan, Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Indien och Kina. Totalt har Skoda Auto över 25 500 anställda och finns representerade
på över 100 marknader.


