
LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 1/3 

 
 
 
ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com; media.skoda-auto.com 
ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi   
 

 
 

Tammi-syyskuussa ŠKODA toimitti asiakkailleen  
913 700 autoa  

 
› ŠKODA kasvatti myyntiään itäisessä Keski-Euroopassa (+10,6 %) ja läntisessä Keski-Eu-

roopassa (+6,8 %) sekä Venäjällä (+7,0 %) 
› Syyskuussa ŠKODA ylsi maailmanlaajuisesti 102 000 autoon (+7,5 %) 
› Škodan katumaasturimallien myynti jatkaa kasvua 

 
Mladá Boleslav 16. lokakuuta 2019. Kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden ai-
kana ŠKODA toimitti asiakkailleen kaikkiaan 913 700 autoa. ŠKODA kasvatti autotoimituksia 
merkittävästi itäisessä Keski-Euroopassa (+10,6 %) ja läntisessä Keski-Euroopassa (+6,8 %) 
sekä Venäjällä (+7,0 %). Silti asiakkaille toimitettujen autojen kokonaismäärä laski 2,7 pro-
senttia viime vuoteen verrattuna (tammi-syyskuu 2018: 939 100 autoa). Siihen syynä on ollut 
Kiinan automarkkinoiden jatkuva supistuminen. Muilla kansainvälisillä markkinoilla ŠKODA 
toimitti syyskuun loppuun mennessä 719 300 autoa, missä on edellisvuoteen verrattuna 
kasvua 4,4 prosenttia. Syyskuussa ŠKODA toimitti yhteensä 102 000 autoa (+7,5 %), ja Ško-
dan katumaasturimallien kysyntä on pysynyt hyvänä. 
 
Myynnistä ja markkinoinnista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Alain Favey: "Tämän 
vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana toimitimme asiakkaillemme yhteensä 913 700 
autoa. Kasvumme Euroopassa ja Venäjällä on mahdollistanut Kiinan nykyisen heikon myyntikehi-
tyksen kompensoinnin. Hiljattain esitellyllä KAMIQ-crossover-katumaasturilla ja Kiinan markkinoilla 
marraskuussa esiteltävällä KAMIQ GT -mallilla jatkamme katumaasturimallistomme kehittämistä ja 
uusien asiakkaiden valloittamista." 
 
Läntisen Keski-Euroopan maissa ŠKODA lisäsi myyntiään 6,8 prosentilla 397 300 autoon tämän 
vuoden syyskuun loppuun mennessä (tammi-syyskuu 2018: 371 900 autoa). ŠKODA jatkoi hyvää 
suuntausta syyskuussa vahvalla kasvulla: 42 200 toimitettua autoa merkitsee 29,7 %:n kasvua 
edellisvuoteen verrattuna (syyskuussa 2018: 32 600 autoa). Toiseksi suurimmalla yksittäisellä 
markkina-alueella eli Saksassa ŠKODA ylsi 146 300 autoon (tammi-syyskuu 2018: 133 200 autoa, 
+9,9 %). 
 
Itäisessä Keski-Euroopassa ŠKODA luovutti syyskuun loppuun mennessä asiakkailleen 159 500 
autoa syyskuun loppuun mennessä, mikä pitää Škodan samalla tasolla kuin viime vuonna (tammi-
syyskuu 2018: 160 800 autoa, -0,8 %). Syyskuussa ŠKODA toimitti 16 500 autoa, missä on kasvua 
7,4 prosenttia edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna (syyskuu 2018: 15 300 autoa). Škodan koti-
maassa Tšekin tasavallassa asiakkaille toimitettiin syyskuun loppuun mennessä 70 300 autoa, 
mikä merkitsee lievää 2,7 %:n laskua edelliseen vuoteen nähden (tammi-syyskuu 2018: 72 200 au-
toa). Syyskuussa ŠKODA toimitti kotimaansa asiakkaille 7 400 autoa, missä on kasvua 8,8 pro-
senttia edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna (syyskuu 2018: 6 800 autoa). 
 
Itä-Euroopassa (ei sisällä Venäjää) ŠKODA luovutti asiakkaille 37 200 autoa kuluvan vuoden 
tammi-syyskuun aikana, mikä merkitsi 10,6 %:n lisäystä (samana aikana edellisenä vuonna: 33 
600 autoa). Syyskuussa autojen toimitukset tälle markkina-alueelle kasvoivat 13,0 prosentilla 4 100 
autoon (syyskuu 2018: 3 600 autoa). 
 
Venäjällä ŠKODA myi syyskuun loppuun mennessä 61 500 autoa. Se on 7,0 prosenttia edellis-
vuotta enemmän (2018: 57 500 autoa). 
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Suurimmalla yksittäisellä markkina-alueella eli Kiinassa ŠKODA luovutti asiakkailleen 194 500 au-
toa, mikä on 22,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (tammi-syyskuu 2018: 250 200 autoa). 
Syyskuussa ŠKODA luovutti Kiinassa 25 300 autoa (syyskuu 2018: 30 600 autoa, -17,2 %). Ško-
dan autotoimitusten kehitys Kiinassa heijastaa Kiinan automarkkinoiden yleistä laskusuuntaista ke-
hitystä, johon syynä edelleen ovat asiakkaiden varovaisuus ja markkinoiden epävarmuus. 
 
Intiassa asiakkaille luovutettiin syyskuun loppuun mennessä 10 800 autoa, mikä merkitsee 14,9 
%:n laskua viime vuoteen verrattuna (tammi-syyskuu 2018: 12 600 autoa). 
 
 
Škodan kuluvan vuoden toimitukset syyskuun 2019 loppuun mennessä (kappaletta, pyöris-
tetyt automallikohtaiset luvut, +/- prosentit verrattuna samaan aikajaksoon 2018): 
ŠKODA OCTAVIA (268 900; -9,6 %) 
ŠKODA FABIA (139 500; -6,0 %) 
ŠKODA KODIAQ (120 700; +9,7 %) 
ŠKODA KAROQ (111 200; +39,1 %) 
ŠKODA RAPID (109 800; -24,7 %) 
ŠKODA SUPERB (77 100; -25,6 %) 
ŠKODA KAMIQ (35 600; +232,7 %) 
ŠKODA CITIGO (myynnissä vain Euroopassa: 30 000; -0,7 %) 
ŠKODA SCALA (21 000; –) 
 
 
Škodan toimitukset syyskuussa 2019 (kappaletta, pyöristetyt automallikohtaiset luvut; +/- 
prosentit verrattuna syyskuuhun 2018): 
ŠKODA OCTAVIA (29 200; -1,2 %) 
ŠKODA KODIAQ (14 600; +60,8 %) 
ŠKODA FABIA (13 900; +2,9 %) 
ŠKODA KAROQ (13 300; +28,2 %) 
ŠKODA RAPID (10 400; -31,2 %) 
ŠKODA SUPERB (7 200; -27,2 %) 
ŠKODA KAMIQ (6 800; +50,9 %) 
ŠKODA SCALA (5 300; –) 
ŠKODA CITIGO (myynnissä vain Euroopassa: 1 300; -51,4 %) 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Kari Aalo 
Viestintäpäällikkö   
+358 10 436 2112    
kari.aalo(at)skoda.fi 
 
 
 
 
 

  

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:kari.aalo@skoda.fi


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 3/3 

 
 
 
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 
 
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.  

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

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

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
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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