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ŠKODA OCTAVIA ja ŠKODA SUPERB voittoihin 
Vuoden nelivetoauto -äänestyksessä 
 
› Saksalaisen Auto Bild Allrad -nelivetoautolehden lukijat äänestivät kaksi ŠKODA-mallia 
luokkiensa voittajiksi 
› OCTAVIA paras tuontiauto ja paras nelivetomalli alle 40 000 euron hintaluokassa 
› SUPERB paras 4×4-tuontiauto yli 40 000 euron hintaluokassa 
› ŠKODA-mallistossa neljä nelivetoista mallia: OCTAVIA, SUPERB, KAROQ ja KODIAQ 

 
Mladá Boleslav 5. kesäkuuta 2020. Saksalaisen Auto Bild Allrad -nelivetoautolehden lukija-
äänestyksessä kaksi ŠKODA-mallia voitti luokkansa Vuoden nelivetoauto -tittelin. Alle 40 
000 euron hintaisten nelivetoautojen sarjassa OCTAVIA 4x4 ylsi voittajaksi, ja OCTAVIA 4x4 
valittiin myös parhaaksi tuontiautoksi. Yli 40 000 euron hintaisten nelivetoautojen sarjassa 
Škodan lippulaivamalli SUPERB 4x4 äänestettiin parhaaksi tuontiautoksi. Euroopan eniten 
myydyn nelivetoautolehden lukijat valitsivat Octavian suosikikseen neljännen kerran ja Su-
perbin jo peräti 11. kerran. 

 
Teknisestä tuotekehityksestä vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Christian Strube: "Octa-
vian ja Superbin voitot Auto Bild Allrad -nelivetoautolehden lukijoiden Vuoden nelivetoauto -äänes-
tyksessä osoittavat neliveto-osaamisemme tason. 4x4-mallimme täyttävät asiakkaidemme odotuk-
set ja tarpeet, ja huipputasoisen, nerokkaan nelivetotekniikan ansiosta ne ovat hauskoja ajaa ja 
turvallisia käsitellä kaikissa tilanteissa. Koko teknisen tiimini puolesta haluan kiittää kaikkia auto-
jemme puolesta äänestäneitä lukijoita, jotka nostivat Škodan kärkeen kahdessa eri luokassa". 

 
Alle 40 000 euron nelivetoisten henkilöautojen sarjassa 13,8 prosenttia lukijoista valitsi suosikik-
seen ŠKODA OCTAVIA 4x4:n. Škodan suosituin automalli äänestettiin myös parhaaksi tuontiau-
toksi. Škodan suosituin automalli on ollut lukijoiden Vuoden nelivetoauto -valinta vuosina 2014, 
2015 ja 2019. Yli 40 000 euron hintaisten tuontiautojen sarjassa Škodan lippulaivamalli Superbin 
4x4-versio keräsi tämän vuoden äänestyksessä taakseen 6,59 prosenttia lukijoiden äänistä. Vuosi 
2020 on jo yhdestoista vuosi, kun Škodan lippulaiva sijoittuu lukijaäänestyksessä kärkeen. 

 
Vuoden nelivetoautot -lukijaäänestys järjestettiin nyt jo 19. kerran. Tänä vuonna kaikkiaan 11 auto-
luokassa oli äänestettävissä 218 automallia. Lukijat saivat äänestää suosikkejaan verkossa tammi-
kuun 10. päivän ja maaliskuun 6. päivän välillä. 

 
Škodan nelivetoautomallien menestystarina alkoi vuonna 1999 esitellyllä ŠKODA OCTAVIA 
COMBI 4x4 -farmarimallilla. Kolme vuotta myöhemmin ŠKODA esitteli nelivetoversion myös Octa-
vian liftbackistä. Nelivetoversiot sisältyivät sitten myös toisen sukupolven Octavian mallistoon. 

 
Vuonna 2019 lähes joka yhdeksäs Euroopassa myyty ŠKODA OCTAVIA oli nelivetoinen. Nyt uu-
den neljännen sukupolven Octavian myötä neliveto on tuttuun tapaan saatavissa useamman eri 
moottori- ja vaihteistovaihtoehdon yhteyteen. Uusi Octavia on entistä tilavampi, liitettävyysmahdol-
lisuuksiltaan monipuolisempi ja muotoilultaan vahvasti tunteisiin vetoava. 

 
ŠKODA esitteli nelivetoisen Superbin vuonna 2008, ja farmarimallinen SUPERB COMBI 4x4 seu-
rasi vuotta myöhemmin. Vuonna 2019 joka neljäs Euroopassa myyty Superb oli nelivetoinen. 
ŠKODA Superbin kattava malliuudistus vuonna 2019 lisäsi varustukseen esimerkiksi Matrix LED -
ajovalot ja uusia innovatiivisia avustinjärjestelmiä, minkä ansiosta SUPERB on teknisesti moderni 
ja entistäkin kiinnostavampi.  
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Škodan nelivetoiset automallit nyt neljässä eri kokoluokassa 
ŠKODA kehitti ensimmäiset useammalla akselilla vetävät prototyyppiautot jo 1930-luvun lopulla. 
Škodan nykyajan 4x4-menestys sai alkunsa vuonna 1999 mallilla OCTAVIA COMBI 4x4. ŠKODA 
AUTO on sen jälkeen valmistanut yli miljoona nelivetoista autoa; 157 000 kappaletta pelkästään 
vuonna 2019. Kiinnostus nelivetomalleihin on ollut niin suurta, että ŠKODA on jatkuvasti laajenta-
nut 4x4-mallistoaan. Nelivetoiset versiot ovat nykyään tarjolla Karoqista, Octaviasta, Kodiaqista ja 
Superbista. 
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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. 
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› 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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