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ŠKODA KAMIQ ehdolla AUTOBEST-palkinnon voittajaksi 
 
› Škodan crossover-katumaasturi valittu Euroopan paras auto-ostos 2020 -palkinnosta ki-

saavan viiden finalistin joukkoon 

› AUTOBEST-raadissa Euroopan 31 maan johtavien autolehtien toimittajat 

› Istanbulin formula 1 -radalla marraskuun lopulla ajettavat testit ratkaisevat voittajan 

 

Mladá Boleslav 8. lokakuuta 2019. ŠKODA KAMIQ on valittu Euroopan paras auto-ostos 

2020 -palkinnosta kisaavan viiden finalistin joukkoon. Vuodesta 2001 alkaen vuosittain 

myönnettävän palkinnon voittajan valitsee raati, joka koostuu Euroopan 31 maan johtavien 

autolehtien toimittajista. Tänä vuonna voittaja ratkeaa testeissä, jotka finalistiautoilla aje-

taan Turkin Istanbulissa Intercity Istanbul Park -formularadalla 27. ja 28. marraskuuta. Voit-

taja julkistetaan joulukuun puolivälissä. 

 

Eurooppalainen AUTOBEST-organisaatio perustettiin 2000, ja se on jakanut vuotuiset palkintonsa 

vuodesta 2001 alkaen. Nykyisessä raadissa 31:tä Euroopan maata edustaa 31 autolehtitoimittajaa, 

joista kaksi on naisia. Raadin jokainen jäsen valitsee viidestä finalistista kolme suosikkiaan kaikki-

aan 13:ssa eri luokassa, joita ovat esimerkiksi ulkonäkö, sisätilojen design, käytännöllisyys, tek-

niikka, ympäristövastuullisuus ja hinta. Luokissa annetaan pisteitä eri asteikoilla välillä 100 ja 500. 

Palkinnon voittaa auto, joka saa eninten pisteitä 2 500 mahdollisesta. Vuoden 2002 Euroopan pa-

ras auto-ostos -palkinnon sai ŠKODA FABIA. 

 

Kompaktisti 4,24-metrinen ŠKODA KAMIQ on Škodan suositun katumaasturimalliston urbaani 

crossover-malli, joka sijoittuu myyntiään kasvattavaan pienempien katumaastureiden segmenttiin. 

Kamiqissa yhdistyvät katumaastureiden perinteisen hyvät ominaisuudet kuten suurempi maavara 

ja korkeampi istuma-asento kompaktinkokoisen auton ketteryyteen ja tunteisiin vetoavaan muotoi-

luun. Škodalle tyypilliseen tapaan edistykselliset avustinjärjestelmät ja nykyaikaiset tietoviihdejär-

jestelmät, reilut sisätilat sekä lukuisat Simply Clever -ratkaisut tekevät Kamiqista erinomaisen vaih-

toehdon sekä perheille että lifestyle-henkisille asiakkaille. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ.  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen kom-

ponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 

 

 

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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