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ŠKODA Scalalle haluttu Red Dot Award -palkinto 

 
 
› Uuden perheautokokoluokan automallin erinomainen muotoilu vakuutti raadin  
› SCALA on jo kolmastoista tämän kansainvälisesti arvostetun palkinnon voittanut ŠKODA-

automalli  
› Red Dot Award -raati arvioi noin 5 500 ehdokasta; 64. palkintoseremonia järjestetään 1. 

marraskuuta 
 

Mladá Boleslav 28. maaliskuuta 2019. Jo ennen myyntiin tuloaan ŠKODA SCALA on saanut 

ensimmäisen kunnianosoituksen. Noin 40 kansainvälisen asiantuntijan raati palkitsi uutuus-

mallin Red Dot Award 2019 -palkinnolla tuotemuotoilun sarjassa. Jo kolmannentoista kerran 

ŠKODA-automalli voitti tämän arvostetun palkinnon. SCALA on ensimmäinen sarjatuotanto-

malli, jossa Škodan uusi, tulevien automallien designin määrittävä muotokieli toteutuu. 

 
 

Scalan veistokselliset muodot, dynaamiset linjat ja tarkasti suunnitellut yksityiskohdat ulkonäössä ja 

sisätilojen ilmeessä henkivät Škodan uutta, vahvasti tunteisiin vetoavaa muotoilua. Tasapainoisten 

mittasuhteiden, selkeästi rajattujen pintojen, sulavalinjaisuuden ja hyvän aerodynamiikan ansiosta 

Scalan kokonaisilme on moderni ja urheilullinen. Edukseen erottuvia piirteitä ovat verrattain pysty 

jäähdyttimen säleikkö, dynaaminen kattolinja sekä perän leveyttä korostava diffuusoriosa. SCALA 

on myös ensimmäinen Euroopassa myytävä ŠKODA-automalli, jonka takaluukun pinnassa on 

ŠKODA-tekstilogo erillisillä kirjaimilla perinteisen merkkilogon sijasta. Malliversioissa, joissa on pi-

temmälle alas vedetty takalasi, tekstilogo on lasin pinnassa. 

 
Red Dot Award -palkinto on yksi maailman arvostetuimmista muotoilupalkinnoista. Kansainvälinen 

asiantuntijaraati koostuu muotoilijoista, korkeakouluasiantuntijoista ja teollisuusalan journalisteista. 

Tänä vuonna raati arvosteli noin 5 500 tuotetta kriteereinä mm. innovatiivisuus, muotoilun laatu, toi-

mivuus, pitkäikäisyys ja ympäristövaikutukset. Nyt vuonna 2019 Red Dot Award jaetaan jo 64. ker-

ran tunnustuksena kansainvälisesti erinomaisesta tuotedesignista. Palkintojen jakotilaisuus pide-

tään 1. marraskuuta. 

 
Uusi SCALA on jo kolmastoista Red Dot Award -palkinnon voittanut ŠKODA-automalli. Vuoden 

2006 voittaja ŠKODA OCTAVIA COMBI oli niistä ensimmäinen.  

 
Tässä palkinnon voittaneet ŠKODA-automallit: 

 
2019 ŠKODA SCALA  
2018 ŠKODA KAROQ  
2017 ŠKODA KODIAQ ja ŠKODA OCTAVIA III COMBI  
2016 ŠKODA SUPERB III  
2015 ŠKODA FABIA III  
2014 ŠKODA RAPID SPACEBACK  
2013 ŠKODA RAPID  
2010 ŠKODA SUPERB II ja ŠKODA YETI  
2008 ŠKODA FABIA II  
2007 ŠKODA ROOMSTER  
2006 ŠKODA OCTAVIA II COMBI 
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Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.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 yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen komponent-

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

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 35 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
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ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 
automyynnistä oli 4,2 %.  
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