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ŠKODA valmisti 1,24 miljoonaa autoa vuonna 2019 
 

› ŠKODA toimitti asiakkaille yli miljoona autoa vuodessa jo kuudentena vuonna peräkkäin  

› Ennätysvuosi Euroopassa (+5,8 %) ja Venäjällä (+8,8 %)  

› Joulukuussa toimitetut 114 700 autoa merkitsivät 9,1 prosentin kasvua edellisvuoden joulukuuhun verrat-

tuna  

› Automallit: OCTAVIA jatkoi myynnin ykkösenä, katumaasturien kysyntä säilyi suurena  
 

 

Mladá Boleslav 13. tammikuuta 2020. ŠKODA toimitti asiakkaille 1,24 miljoonaa autoa vuonna 2019. Jo kuu-

dentena vuonna peräkkäin valmistusmäärä ylitti miljoonan auton rajan. Kokonaisuutena tämä tulos jää 0,9 

prosenttia edellisvuodesta (2018: 1,25 miljoonaa autoa). Siihen suurimpana syynä on ollut Kiinan automark-

kinoilla jatkunut supistuminen. Muualla maailmassa ŠKODA kasvatti autotoimituksiaan 5,3 prosentilla 960 

700 autoon; uusi ennätysvuosi kirjattiin Euroopassa (+5,8 %) ja Venäjällä (+8,8 %). Joulukuussa asiakkaille 

toimitettiin 9,1 prosenttia edellisvuoden joulukuuta enemmän autoja eli 114 700 kappaletta. Vuoden 2020 

mittaan lanseerataan neljännen sukupolven OCTAVIA ja ensiesittelyn saa ensimmäinen sähköautojen skaa-

lautuvaan perusrakenteeseen (MEB) perustuva täyssähköautomalli. 
 

 

ŠKODA AUTON pääjohtaja Bernhard Maier: “Vaikea geopoliittinen tilanne sekä taloudellinen ahdinko ja niistä ai-

heutuvat maailmanmarkkinoiden epävarmuustekijät asettivat vuonna 2019 meille lukuisia haasteita. Myrskyisistä 

olosuhteista huolimatta ŠKODA säilytti kurssinsa. Kiitän kaikkia asiakkaitamme eri puolilla maailmaa luottamuk-

sesta tuotteitamme kohtaan ja koko erinomaista ŠKODA-tiimiä sen upeasta sitoutumisesta.” 

 

Alain Favey, myynnistä ja markkinoinnista vastaava Škodan hallituksen jäsen: “Viime vuoden mittaan SCALA, KA-

MIQ ja uusi SUPERB iV -lataushybridi sekä uuden OCTAVIA-malliston esittely merkitsivät kiinnostavan automallis-

tomme uudistumista ja laajentumista. Eri puolilla maailmaa automallimme ihastuttavat reiluilla tiloilla, mainiolla toimi-

vuudella ja edistyksellisellä muotoilulla, Simply Clever -ratkaisuilla sekä vakuuttavalla hinnan ja ominaisuuksien 

suhteella.” 

 

Ennätysvuosi Euroopassa ja Venäjällä 

Vuonna 2019 ŠKODA toimitti Länsi-Eurooppaan 520 500 autoa, mikä on 7,0 prosenttia edellisvuotta enemmän 

(tammi-joulukuu 2018: 486 400 autoa). Edelliseen vuoteen verrattuna joulukuun toimitukset kasvoivat 23,0 prosen-

tilla 42 200 autoon (joulukuu 2018: 34 300 autoa). Myynnillisesti toiseksi suurimmassa yksittäisessä maassa eli 

Saksassa Škodan myynti vuonna 2019 kasvoi 8,3 prosentilla 191 200 autoon (2018: 176 600 autoa). Vuonna 2019 

ŠKODA ylsi Länsi-Euroopassa kaksinumeroisiin kasvuprosentteihin Ranskassa (37 200 autoa; +16,2 %), Sveitsissä 

(22 600 autoa; +27,5 %), Alankomaissa (19 200 autoa; +12,8 %) ja Tanskassa (15 600 autoa; +14,6 %). 

 

Itäiseen Keski-Eurooppaan ŠKODA toimitti 215 800 autoa vuonna 2019, missä lisäystä oli 1,3 prosenttia edellis-

vuoteen verrattuna (2018: 212 900 autoa). Edelliseen vuoteen verrattuna joulukuun toimitukset kasvoivat 13,2 pro-

sentilla 17 700 autoon (joulukuu 2018: 15 600 autoa). Kotimaassaan Tšekissä ŠKODA luovutti asiakkailleen 94 200 

autoa (2018: 93 600 autoa; +0,6 %). Kroatiassa myynti kasvoi 11,3 prosentilla 5 900 autoon (2018: 5 300 autoa). 

 

Itä-Eurooppaan (ei sisällä Venäjää) ŠKODA toimitti 50 200 autoa eli 8,9 prosenttia edellistä vuotta enemmän 

(2018: 46 100 autoa). Joulukuun aikana ŠKODA luovutti 4 300 autoa (joulukuu 2018: 3 700 autoa; +16,8 %). 
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Vuonna 2019 ŠKODA ylsi kaksinumeroisiin kasvuprosentteihin Ukrainassa (6 200 autoa; +16,8 %) ja Kazaksta-

nissa (1 000 autoa; +27,5 %). 

 

Venäjällä ŠKODA toimitti vuonna 2019 asiakkaille 88 600 autoa, mikä on 8,8 prosenttia edellisvuotta enemmän 

(2018: 81 500 autoa). Autotoimitukset kasvoivat myös joulukuussa: 9 200 autoa on 12,1 prosenttia edellistä vuotta 

enemmän (2018: 8 200 autoa). 

 

Autotoimitukset maailman suurimmilla automarkkinoilla eli Kiinassa laskivat 17,3 prosentilla 282 000 autoon 

(2018: 341 000 autoa). Syynä on ollut Kiinan henkilöautomarkkinoilla jatkunut laskusuunta, joka aiheutuu mark-

kinoiden epävakaudesta ja ihmisten kokemasta epävarmuudesta. Joulukuussa ŠKODA ylsi 34 200 autoon. 

 

Intiassa ŠKODA luovutti vuonna 2019 asiakkaille 15 100 autoa (2018: 17 200 autoa; -12,3 %). Päättyneen joulu-

kuun aikana ŠKODA pystyi saavuttamaan kasvua 1 800 autoon, mikä on 17,2 prosenttia edellisvuotta enemmän 

(joulukuu 2018: 1 500 autoa). 

 

 

ŠKODA AUTON toimitukset vuonna 2019 (kappaletta, pyöristetyt automallikohtaiset luvut; +/- prosen-

tit verrattuna vuoteen 2018):  

 

ŠKODA OCTAVIA (363 700; -6,3 %) 

ŠKODA FABIA (172 800; -9,5 %) 

ŠKODA KODIAQ (171 800; +15,1 %) 

ŠKODA KAROQ (152 700; +32,0 %) 

ŠKODA RAPID (142 100; -25,8 %) 

ŠKODA SUPERB (104 800; -24,2 %) 

ŠKODA KAMIQ (64 600; +131,8 %) 

ŠKODA SCALA (39 100; –) 

ŠKODA CITIGO (myynnissä vain Euroopassa: 31 200; -20,3 %) 

 

  

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

https://news.cision.com/fi/skoda 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

Lataa ŠKODA Media app 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. 

Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.   
› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Algeriassa 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 -strategiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintitilas-

toissa 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 Suomen auto-
myynnistä oli 5%.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50% koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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