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Kultainen ohjauspyörä ŠKODA Kamiqille 
 
› Ammattitoimittajat palkitsivat crossover-katumaasturin parhaana autona alle 25 000 euron 
hintaluokassa 
› Raati ylisti Kamiqin tiloja, laatua sekä hinnan ja ominaisuuksien suhdetta 
› Kultainen ohjauspyörä on yksi Euroopan halutuimmista autopalkinnoista 
 
Mladá Boleslav ja Berliini 13. marraskuuta 2019. Škodan uusi urbaani crossover-katumaas-
turimalli ŠKODA KAMIQ voitti Kultaisen ohjauspyörän, yhden halutuimmista autopalkin-
noista Euroopassa. ŠKODA KAMIQ palkittiin alle 25 000 euron hintaluokan parhaana au-
tona. Saksalainen autolehti Auto Bild ja saksalainen sunnuntailehti Bild am Sonntag jakoi-
vat tänä vuonna Kultaisen ohjauspyörän palkinnon yhdessätoista autoluokassa. Näiden leh-
tien toimittajien arvion mukaan KAMIQ on autoluokkansa uutuusmallien joukossa kokonai-
suutena paras. Teknisestä tuotekehityksestä vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen 
Christian Strube vastaanotti Kultaisen ohjauspyörän tiistai-iltana gaalassa, joka pidettiin 
Axel Springer -kustantamon tiloissa Berliinissä. 
 
 
“Koko Škodan puolesta minulla on ilo ja kunnia saada ottaa vastaan ŠKODA Kamiqille myönnetty 
Kultainen ohjauspyörä. Kamiqissa yhdistyvät ŠKODA-automallien parhaat puolet kuten erinomai-
sen runsaat tilat ja hinnan loistava vastine rahalle auton vaikuttavaan muotoiluun. Ensimmäinen 
crossover-katumaasturimallimme sijoittuu kiinnostavaan segmenttiin ja sillä valloitamme uusia 
asiakasryhmiä”, totesi teknisestä kehityksestä vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Chris-
tian Strube. 
 
Kultaisen ohjauspyörän palkinnosta kilpaili 11 luokassa kaikkiaan 58 kuluneen vuoden aikana esi-
teltyä automallia. Auto Bild -lehden koeajotoimittajat ratkaisivat Paras auto alle 25 000 euron hinta-
luokassa -palkinnon voittajan. He ottivat huomioon lukuisia osatekijöitä, esimerkiksi ajo-ominaisuu-
det, perusmallin hinnan, vakiovarustuksen, takuun ja lisävarusteiden hinnoittelun. He valitsivat 
ŠKODA Kamiqin luokkansa parhaaksi. Raati ylisti Kamiqin useita ominaisuuksia, mukaan lukien 
runsaita sisätiloja kompakteissa ulkomitoissa, korkeaa laatua ja erinomaista hinnan ja ominaisuuk-
sien suhdetta. 

 
Škodan kolmas katumaasturi 
ŠKODA KAMIQ täydensi Škodan suosittua katumaasturimallistoa Euroopan markkinoilla kesällä 
2019. KODIAQ- ja KAROQ-katumaasturimallien jälkeen ŠKODA tuli sillä mukaan nopeasti kasva-
vaan pienempien katumaasturien segmenttiin. Kamiqissa yhdistyvät katumaastureiden perinteisen 
hyvät ominaisuudet kuten suurempi maavara ja korkeampi istuma-asento kompaktinkokoisen au-
ton ketteryyteen ja Škodalle ominaiseen, tunteisiin vetoavaan muotoiluun. Uusimman sukupolven 
avustin- ja tietoviihdejärjestelmillä, reilun väljillä sisätiloilla ja lukuisilla Simply Clever -ratkaisuilla 
ŠKODA KAMIQ täyttää sekä perhekeskeisten että lifestyle-suuntautuneiden asiakkaiden odotuk-
set. 
 
Kamiqin Kultainen ohjauspyörä -palkinto Škodalle jo kuudes 
Bild am Sonntag -lehti on myöntänyt Kultainen ohjauspyörä -palkinnot vuodesta 1976 alkaen ja 
vuodesta 2009 alkaen yhteistyössä Euroopan suurimman autolehden Auto Bild kanssa. KAMIQ 
voitti Škodalle jo kuudennen ja nyt toisen perättäisen Kultaisen ohjauspyörän. Ensimmäisen voitti 
vuonna 1999 ensimmäisen sukupolven FABIA, ja sen seuraajamalli menestyi yhtä upeasti vuonna 
2007. Toisen sukupolven OCTAVIA palkittiin 2004, ja vuonna 2008 esitelty toisen sukupolven 
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SUPERB voitti myös Kultaisen ohjauspyörän. KAROQ palkittiin vuonna 2017; vuonna 2018 palkin-
toja ei jaettu lainkaan. 
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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 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, Al-
geriassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökump-
paneiden 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 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

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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