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ŠKODA tarjoaa tutkitusti parasta palvelua 
 
› ŠKODA palkittiin jälleen parhaasta palvelusta Auto Bild Suomen tuoreessa Palvelu1-osto-
tutkimuksessa 
› Voittotulos perustui testitulosten mukaan tasaisen hyvää suoritukseen 
 
23. syyskuuta 2020. ŠKODA palkittiin jälleen parhaasta palvelusta Auto Bild Suomen tuo-
reessa Palvelu1-ostotutkimuksessa. Valtakunnallinen Palvelu1-ostotutkimus toteutettiin jo 
16. kerran. Tutkimuksessa kartoitettiin tuttuun tapaan Suomen autokaupan palvelun sekä 
myynnin laatua asiakkaan silmin ja kokemuksen kautta.  

 
Auto Bild Suomi -lehden valtakunnallinen Palvelu1-ostotutkimus toteutettiin jo 16. kerran. Tutki-
muksessa kartoitettiin tuttuun tapaan Suomen autokaupan palvelun sekä myynnin laatua asiak-
kaan silmin ja kokemuksen kautta. Mukana oli 10 automerkin jälleenmyyjäliikettä. 
 
Palvelu Plus Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa testiasiakkaat asioivat autoliikkeissä asiakaspalve-
lua havainnoiden. Jokaiseen autoliikkeeseen tehtiin 20 testikäyntiä eli yhteensä 400 käyntiä helmi- 
ja heinäkuun välisenä aikana. Asiakkaista 54 prosenttia oli miehiä ja 46 prosenttia naisia. 

 
Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta 

Testiasiakkaiden asioinnin jälkeen havainnot purettiin mitattavaan muotoon. Škodan voittotulos pe-

rustui tasaisen hyvään suoritukseen. Testitulosten mukaan Škodan myyjät huomioivat aktiivisim-

min asiakkaat sekä tarjosivat oma-aloitteisimmin apuaan.  

 

Škodan myyjät kysyivät asiakkailta eniten myös auton käyttötarkoituksesta ja lisävarusteiden tar-

peista sekä selvittivät parhaiten rahoitustarpeen ja vaihtoauton tilanteen. Myös koeajot hoituivat kii-

tettävästi. Myös vuonna 2018 ŠKODA palkittiin parhaasta palvelusta Palvelu1-ostotutkimuksessa 

ja vuoden 2020 tulos sai nyt jatkoa tälle.  

 

”Tulos ilahduttaa, sillä olemme tehneet vuosia aktiivista ja tavoitteellista työtä asiakaspalvelun ke-

hittämiseksi sekä panostaneet siihen, että ŠKODA-merkkiliikkeistä asiakkaat saavat parasta palve-

lua. Pitkäjänteinen työ asiakaspalveluun ja ŠKODA-jälleenmyyjäverkoston koulutukseen tuottaa 

tulosta”, Škodaa maahantuovan Helkama-Auton Head of Business Management Tommi Häkkinen 

sanoo. 

 

”Kaikki lähtee siitä, miten onnistumme kohtaamaan asiakkaan odotukset, kun hän astuu liikkee-

seen. Hyvä asiakaskokemus koostuu monien osien summasta asiantuntevasta myyjästä autoliik-

keen miljööseen. Meille on tärkeää, että jokainen asiakas osataan huomioida henkilökohtaisella 

tasolla”, sanoo Häkkinen. 

 

”Haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme niin, että pystymme tarjoamaan jokaiselle juuri hänelle 

yksilöllisesti parhaiten sopivan liikkumisratkaisun”, Škodaa maahantuovan Helkama-Auton toimi-

tusjohtaja Maija Koskela sanoo. 
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Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

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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