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Uusi ŠKODA KAMIQ ja OCTAVIA G-TEC palkittiin IL 
Vuoden Auto Suomessa 2020 tunnustuksilla 
 
› Uusi ŠKODA KAMIQ on valittu Iltalehden Vuoden Auto Suomessa 2020 -palkinnon voitta-
jaksi kategoriassa pienet katumaasturit / crossover -sarja 
› Lukijat valitsivat ŠKODA OCTAVIA G-TEC -kaasuhybridin vuoden kaasuautoksi   

 
29. tammikuuta 2020. Uusi ŠKODA KAMIQ on valittu IL Vuoden Auto Suomessa 2020 -pal-
kinnon voittajaksi pienet katumaasturit / crossover -luokassa. Myös OCTAVIA-malliston G-
TEC-kaasuhybridi sai tunnustusta, kun lukijat valitsivat sen vuoden kaasuautoksi. Voittajat 
julkistettiin Almamedian Autolun tulevaisuus -tapahtumassa, joka järjestettiin 29.1.2020 ta-
pahtumakeskus Koskenrannassa, Helsingissä. Raati koostui arvovaltaisesta eri medioiden 
autotoimittajista koostuvasta 15 hengen raadista. 

 

ŠKODA KAMIQ – IL Vuoden Auto Suomessa 2020 pienet katumaasturit / crossover -sarja 

Uusi crossover-katumaasturi ŠKODA KAMIQ saavutti jo toisen arvokkaan Vuoden Auto Suomessa 

2020 -tunnustuksen, kun uutuus palkittiin Almamedian 29.1.2020 järjestämässä Autoilun Tulevai-

suus -tapahtumassa Vuoden Auto Suomessa 2020 -tittelillä sarjassa pienet katumaasturit / crosso-

verit. ŠKODA KAMIQ on Škodan suositun katumaasturimalliston kolmas automalli, jossa yhdistyvät 

luokan tunnetut hyvät puolet kuten suurempi maavara ja korkea istuma-asento kompakteissa ulko-

mitoissa sekä Škodalle tyypillisessä tunteita herättävässä muotoilussa. 

Tuomariston kommentteja KAMIQ-mallista:  

- ”Tasaisen varma suorittaja” 

- ”Kaikki perheauton ainekset näppärässä paketissa”  

- ”Tarjoaa koko- ja hintaluokassaan hyvät tilat merkille tyypilliseen tapaan”  

 

Uusi ŠKODA KAMIQ sai tunnustusta jo aikaisemmin, kun uutuus valittiin Vuoden Auto Suomessa 

2020 -palkinnon voittajaksi. Auto- ja liikennetoimittajien Vuoden Auto Suomessa 2020 -äänestyk-

sessä KAMIQ valittiin finaaliin ja kilpailu huipentui 5.12.2019 järjestettävään Auto- ja Liikennegaa-

laan, jossa voittaja julkistettiin. Vuoden Auto Suomessa 2020 tittelistä kilpaili 35 ehdokasta kaikista 

autokokoluokista. Ensimmäisen kierroksen jälkeen finaaliin selvisivät seitsemän uutuutta, joista toi-

sen kierroksen äänestyksen kautta ŠKODA KAMIQ nousi selväksi voittajaksi. 

 

KAMIQ-mallisto täydentyi juuri Škodan ensimmäisellä bio-/maakaasukäyttöisellä katumaasturimal-

lilla 1.0 G-TEC, jonka teho on 66 kW (90 hv). ŠKODA jatkaa myös perinnettään tuoda automalleis-

taan markkinoille urheilullisen, lifestyle-varustellun MONTE CARLO -erikoismallin. Nyt se on tarjolla 

myös uudesta KAMIQ-crossover-katumaasturista. 
 
 

ŠKODA OCTAVIA G-TEC – IL Vuoden Auto Suomessa 2020 kaasuautojen sarja 

Maa/biokaasua hyödyntävä ŠKODA OCTAVIA G-TEC -kaasuhybridi palkittiin IL Vuoden Auto Suo-

messa 2020 tunnustuksella sarjassa vuoden kaasuauto lukijoiden valintana. ŠKODA OCTAVIA G-

TEC -mallissa on 96-kilowattinen (130 hv) 1.5 TSI -moottori. Combi-mallina ja Ambition- tai Style-

varustelulla tarjottava ŠKODA OCTAVIA G-TEC yltää jopa yli 400 kilometrin toimintamatkaan kaa-

sulla. Sen mahdollistavat kolme kaasusäiliötä, joihin mahtuu yhteensä 17,7 kilogrammaa 
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maa/biokaasua. Lisäksi autossa on 9 litran bensiinisäiliö, jolla turvataan matkanteko harvan maa-

kaasutankkausverkoston alueilla. 

 

Lukijoiden kommentteja OCTAVIA G-TEC -mallista:  
- ”Tyylikäs, luotettava ja käytännöllinen” 
- ”Se on taloudellinen ajettava” 
- ”Vaikuttaa järkevältä etenkin päästöjen kannalta” 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

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. 

› 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. 
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› 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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