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Vuoden työsuhdeautopalkinnot 2019: ŠKODA saavutti 
ennätystuloksen AUTO BILD -lehden lukijaäänestyksessä  
 
› Lukijat äänestivät ŠKODA-automallin parhaaksi työsuhdeautoksi neljässä eri sarjassa  
› Lippulaivamalli ŠKODA SUPERB voitti keskikokoluokan tuontiautojen sarjan  
› Myyntimenestys ŠKODA OCTAVIA äänestettiin perheautokokoluokan parhaaksi 

tuontiautoksi  
› ŠKODA KAROQ oli työsuhdeautojen katumaasturikokoluokan suosituin tuontiauto  

› Työsuhdeautojen pienten autojen kokoluokan parhaan tuontiauton palkinnon voitti 

ŠKODA FABIA 

 

Mladá Boleslav / Weiterstadt 17. lokakuuta 2019. ŠKODA menestyi eri automerkeistä 

parhaiten saksalaisen AUTO BILD -autolehden vuoden 2019 työsuhdeautoäänestyksessä: 

ŠKODA saavutti voiton neljällä eri mallistollaan. Samalla kun SUPERB äänestettiin 

parhaaksi keskikokoluokan autoksi ja OCTAVIA parhaaksi perheautokokoluokan autoksi, 

KAROQ vei voiton katumaasturikokoluokassa ja FABIA loisti pienten autojen kokoluokassa. 

Näistä malleista jokainen äänestettiin oman sarjansa parhaaksi tuontiautoksi. 

 
AUTO BILD -lehden lukijoita pyydettiin äänestämään verkossa omia suosikkejaan seitsemässä eri 
sarjassa 8.9.2019 mennessä. Saksan liittotasavallan liikenneministeriön (KBA) mukaan ehdokkaat 
olivat autoja, joilla oli eniten uusien autojen rekisteröintejä vuoden 2019 alkupuoliskolla.  
 
Pienen kokoluokan työsuhdeautoja käytetään pääasiassa kaupunkialueilla, ja niiden on oltava 
erityisen käytännöllisiä, ketteriä ja taloudellisia. ŠKODA FABIA voitti tämän työsuhdeautosarjan 
äänestäjien valitessa sen parhaaksi tuontiautoksi muiden ehdokkaiden joukosta. Auton etuihin 
lukeutuvat runsaat ja monikäyttöiset sisätilat, omassa kokoluokassaan harvinaisen kattava 
mukavuusvarustus, käytännölliset lisävarusteet ja maltillinen polttoaineen kulutus.  
 
Perheautokokoluokan autot ovat erityisen suosittuja niiden kuljettajien keskuudessa, jotka viettävät 
paljon aikaa tien päällä. OCTAVIA on Škodan vetonaula ja myydyin automalli. Tämä kolmannen 
sukupolven malli tarjoaa tasapainoisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät avarat tilat, erinomainen 
toiminnallisuus, lukuisat turvallisuus- ja mukavuusvarusteet sekä erinomainen vastine rahalle. 
Lukijat olivat asiasta täysin samaa mieltä, sillä he äänestivät OCTAVIA-mallin 
perheautokokoluokan parhaaksi tuontiautoksi.  
 
ŠKODA KAROQ vei tuontiautojen voiton katumaasturimallien kokoluokassa. Väljät sisätilat ja 
erityisen modernit lisävarusteet, kuten Virtual Cockpit -mittaristo, ovat tämän kompaktikokoisen 
katumaasturin vakuuttavia ominaisuuksia.  
 

ŠKODA SUPERB toimii liikkuvana toimistona, minkä lisäksi se tarjoaa myös runsaasti 

huipputekniikkaa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Näiden ominaisuuksien ansiosta se soveltuu 

täydellisesti työsuhdeautoksi. Runsaat tilat matkustajille ja matkatavaroille sekä modernit 

avustinjärjestelmät puhuivat Superbin puolesta, sillä se äänestettiin parhaaksi keskikokoluokan 

tuontiautoksi. Kesällä 2019 uudistetun lippulaivamallin uudet tekniikat, kuten ennakoiva 

vakionopeuden säädin ja Side Assist -kaistanvaihtovaroitin, sekä uudistetut sisätilat toivat myös 

pisteitä äänestyksessä. Kirsikkana kakun päällä Superbista on nyt tarjolla Škodan historian 

ensimmäinen ladattava hybridimalli.  
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Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

https://news.cision.com/fi/skoda 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
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ŠKODA AUTO 
› Perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ sekä 

KAMIQ ja SUPERB. 
› Valmisti vuonna 2018 yli 1,25 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista 

autonvalmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja 
vaihteistoja.   

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, 
Algeriassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -

strategiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa 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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