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Škodalle kaksi Paras auto -palkintoa 
 
› Saksalaisen auto motor und sport -autolehden lukijat äänestivät ŠKODA OCTAVIA -mallin 
oman kokoluokkansa parhaaksi tuontiautoksi kahdeksatta kertaa 
› ŠKODA SUPERB palkittiin parhaana keskikokoluokan tuontiautona 

 
Mladá Boleslav / Weiterstadt 6. helmikuuta 2020. Saksalaisen auto motor und sport -autoleh-
den lukijat ovat tehneet päätöksensä: ŠKODA OCTAVIA ja ŠKODA SUPERB kuuluvat mo-
lemmat Paras auto -lukijaäänestyksen voittajiin. OCTAVIA sai annetuista äänistä 15,4 pro-
senttia ja varmisti siten Saksan suosituimman tuontiauton tittelin perheautokokoluokassa jo 
kahdeksatta kertaa. Äänestykseen osallistuneista 17,9 prosenttia antoi äänensä ŠKODA Su-
perbille, minkä ansiosta se palkittiin parhaana keskikokoluokan tuontiautona. 

 
Stuttgartissa järjestetyssä palkintoseremoniassa ŠKODA AUTON pääjohtaja Bernhard Maier to-
tesi: "Iloitsemme näistä kahdesta voitosta. Palkinto on upea tunnustus OCTAVIA-mallille, joka on 
ŠKODA-mallistomme keulakuva. SUPERB-mallin saavuttama voitto on puolestaan todiste siitä, 
että olemme vastanneet malliuudistuksella täydellisesti asiakkaidemme toiveisiin. Haluan kiittää 
kaikkia lukijoita, jotka äänestivät näitä kahta ŠKODA-mallia. Nämä palkinnot toimivat erinomaisina 
kannustimina koko ŠKODA-tiimille. Jatkamme määrätietoisesti samaa rataa!" 
 
Tämä oli 44. kerta, kun saksalainen auto, motor und sport -autolehti pyysi lukijoitaan valitsemaan 
omat suosikkinsa yhdessätoista eri kategoriassa. Automalleja oli kaiken kaikkiaan 387. Paras auto 
-lukijaäänestykseen osallistui yhteensä noin 103 000 henkilöä. 
 
Vain päiviä ennen palkintojenjakotilaisuutta asiakkaat pääsivät aloittamaan OCTAVIA-autojen ti-
laukset Saksassa. Škodan menestysmallista tulee ensin myyntiin Combi-farmarimalli, ja muutamia 
viikkoja myöhemmin mallisto täydentyy Liftback-mallilla. Myydyimmän ŠKODA-mallin uusi suku-
polvi on edeltäjäänsä tilavampi, turvallisempi, liitettävyysmahdollisuuksiltaan runsaampi ja tunteita 
herättävämpi kuin koskaan aiemmin. OCTAVIA asettaa jälleen kerran oman kokoluokkansa uudet 
mittapuut, ja sillä on kaikki edellytykset jatkaa edeltäjiensä upeaa menestystarinaa: noin 400 000 
kappaleen vuosittainen myyntimäärä tekee Octaviasta yhden Euroopan suosituimmista autoista. 
Tähän mennessä Škodan suosituinta automallia on valmistettu kaikkiaan lähes seitsemän miljoo-
naa kappaletta. 
 
ŠKODA SUPERB sai viime vuonna laajamittaisen päivityksen. Škodan lippulaivamalli on nyt hie-
nostuneempi, modernimpi ja tilavampi kuin koskaan aiemmin. Matrix LED -ajovalot ja entistä katta-
vampi valikoima innovatiivisia avustinjärjestelmiä ovat esimerkkejä lukuisista teknisistä kohokoh-
dista, jotka tekevät Superbista yhden oman autokokoluokkansa turvallisimmista ja mukavimmista 
autoista. Ensimmäistä kertaa saatavilla on nyt myös ladattava hybridi SUPERB iV. Superbin me-
nestyksellä on ollut merkittävä vaikutus Škodan jatkuvaan kasvuun: maaliskuussa 2015 lanseerat-
tua kolmannen sukupolven Superbia on tehty nyt jo 500 000 kappaletta. Tähän mennessä Škodan 
huippumallia on valmistettu kaikkiaan noin 1,25 miljoonaa kappaletta 
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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 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ ja KODIAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja. 

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

› Työllistää yli 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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