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ŠKODA OCTAVIA ehdolla Euroopan vuoden au-
toksi 2021  
 
› Škodan suosituimman automallin neljäs sukupolvi on yksi seitsemästä Vuoden auto 2021 -
finalistista  
› Valinnan tekee 23:a Euroopan maata edustava autotoimittajaraati, jonka 60 paikkaa on ja-
ettu maiden kokosuhteen mukaan 
› Arvostettu kansainvälinen palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1964 
 

 
Mladá Boleslav 11. tammikuuta 2021. Uusi ŠKODA OCTAVIA on lähellä saada seuraavan 
kansainvälisesti tunnustetun palkintonsa. Škodan suosituimman automallin neljäs suku-
polvi on ehdolla arvostetun Vuoden auto -palkinnon voittajaksi. Kisassa alun perin mukana 
olleista, kuluneen vuoden aikana esitellystä 29:stä uudesta automallista ŠKODA OCTAVIA 
on selvittänyt tiensä finalistien joukkoon. Kansainvälinen, 23:a eri maata edustava 60 auto-
toimittajan raati äänestää voittajan finaaliin päässeistä seitsemästä automallista. Suomea 
raadissa edustaa Tekniikan Maailma -lehden tuottaja Velimatti Honkanen, joka toimii myös 
tuomariston pääsihteerinä. Jokavuotinen palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran jo 1964. 
Vuoden auto 2021 -voittaja julkistetaan 1. maaliskuuta. Jo vuoden 2020 viimeisellä neljän-
neksellä uusi OCTAVIA menestyi keräten palkintoja Britanniassa, Itävallassa, Saksassa ja 
Sveitsissä. 

 
Vuonna 1964 ensimmäisen kerran jaettu Vuoden auto -palkinto on yksi tärkeimmistä Euroopan au-
toteollisuudelle annettavista palkinnoista. Palkintokisan järjestävät yhdeksän Euroopan maan yh-
deksän autolehteä. Joka vuosi äänestykseen pääsevät mukaan kaikki edellisen vuoden aikana vä-
hintään viidessä Euroopan maassa esitellyt uudet automallit. Vuoden auto 2021 -palkinnosta pääsi 
kilpailemaan kaikkiaan 29 automallia, joista seitsemän finalistia on nyt valittu. ŠKODA OCTAVIA 
pääsi finaaliin nyt toisen kerran: ensimmäiseen finaalisijoitukseen ylsi toisen sukupolven OCTAVIA 
vuonna 2014. Raadissa istuu 60 autotoimittajaa kaikkiaan 23:sta Euroopan maasta, ja raatipaikko-
jen maakohtainen lukumäärä vastaa eri maiden automarkkinoiden kokoa: Saksalla, Ranskalla, Bri-
tannialla, Italialla ja Espanjalla on kullakin kuusi paikkaa. Suomea raadissa edustaa Tekniikan 
Maailma -lehden tuottaja Velimatti Honkanen, joka toimii myös tuomariston pääsihteerinä. 
 
Tähän mennessä jo yli seitsemän miljoonaa kappaletta valmistettu ŠKODA OCTAVIA on Škodan 
suosituin automalli. Sen uusin neljäs sukupolvi on taloudellisempi ja ympäristövastuullisempi kuin 
koskaan, sillä nyt Octaviaan on tarjolla mallihistorian monipuolisin voimalinjavalikoima. OCTAVIA 
on saatavissa liftbackinä ja COMBI-farmarimallina, bensiini-, diesel- tai kaasumoottorilla varustet-
tuna, ladattavana hybridinä ja kevythybridinä sekä etu- tai nelivetoisena. Tehovaihtoehdot ovat 81-
180 kilowattia (110-245 hv). Edeltäneeseen sukupolveen verratuna uusi OCTAVIA on muotoilul-
taan tunteita herättävämpi ja dynaamisempi, sisältä vieläkin tilavampi, mukavuudessa sekä aktiivi-
sessa ja passiivisessa turvallisuudessa erinomainen ja liitettävyysmahdollisuuksissa edistykselli-
nen. Jokaisen ŠKODA-automallin tapaan OCTAVIA on mainion käytännöllinen, mitä lukuisat 
Simply Clever -ratkaisut vielä parantavat. 
 
OCTAVIA ehti viime vuonna jo voittaa useita palkintoja  
Pelkästään vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä uusi OCTAVIA voitti neljä arvostettua tunnus-
tuspalkintoa tärkeimmissä vientimaissaan eli Britanniassa, Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä. 
Brittiläinen Auto Express -lehti julisti Octavian vuoden autoksi; lisäksi OCTAVIA voitti samaisen 
lehden uusien automallien palkintokisassa kompaktien perheautojen luokan, ja OCTAVIA COMBI 
farmariautojen luokan. Itävallan autoliiton ARBÖ vuoden auto -kilpailussa OCTAVIA voitti 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/simply-unbeatable-skoda-octavia-crowned-auto-express-new-car-of-the-year-2020/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/all-new-skoda-octavia-wins-austrian-prestigious-car-award/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/auto-trophy-2020-six-wins-for-skoda/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-octavia-is-switzerlands-favourite-car-of-2021/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-octavia-is-switzerlands-favourite-car-of-2021/
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keskikokoluokan autojen sarjan hintaluokassa 20 001 – 50 000 euroa. Saksalaisen Auto Zeitung -
lehden Auto Trophy 2020 - lukijaäänestyksessä ŠKODA OCTAVIA ylsi kaksoisvoittoon: OCTAVIA 
äänestettiin parhaaksi kompaktikokoluokan tuontiautoksi ja OCTAVIA RS parhaaksi kompaktikoko-
luokan urheilulliseksi tuontiautoksi. Sveitsissä useamman lehden, esimerkiksi “Schweizer Illust-
rierte” ja “Blick”, lukijat valitsivat Octavian ”sveitsiläisten suosikkiautoksi 2021”. Jo kesäkuussa 
2020 saksalaisen Auto Bild Allrad -nelivetoautolehden ja AUTO Straßenverkehr -lehden lukijat ää-
nestivät ŠKODA Octavian vuoden nelivetoautoksi alle 40 000 euron hintaluokassa ja vuoden per-
heautoksi parhaiten muotoiltujen alle 25 000 euron hintaisten autojen sarjassa. 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-

tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 696 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

