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Uusi ŠKODA KAMIQ - Vuoden Auto Suomessa 2020  
 

› Uusi ŠKODA KAMIQ on valittu Vuoden Auto Suomessa 2020 -palkinnon voittajaksi 

› Äänestyksessä oli mukana 35 ehdokasta 

› Auto- ja liikennetoimittajien valinta julkistettiin 5.12.2019 
 

 

5.12.2019. Uusi ŠKODA KAMIQ on valittu Vuoden Auto Suomessa 2020 -palkinnon voittajaksi. Auto- 

ja liikennetoimittajien Vuoden Auto Suomessa 2020 -äänestyksessä uutuus valittiin finaaliin ja kil-

pailu huipentui 5.12.2019 järjestettävään Auto- ja Liikennegaalaan, jossa voittaja julkistettiin. 
 

Uusi crossover-katumaasturi ŠKODA KAMIQ on vakuuttanut suomalaiset auto- ja liikennetoimittajat. Vuoden 

Auto Suomessa 2020 tittelistä kilpaili tänä vuonna peräti 35 ehdokasta kaikista autokokoluokista. Ensimmäi-

sen kierroksen jälkeen finaaliin selvisivät seitsemän uutuutta, joista toisen kierroksen äänestyksen kautta 

ŠKODA KAMIQ nousi selväksi voittajaksi. 

 

Auto- ja liikennetiedottajat ry:n tiedote 5.12.2019 

”Pelkkä Kamiqin uutuusarvo ei kuitenkaan Vuoden Auto Suomessa -äänestyksessä ratkaissut, sillä kisa tär-

keimpänä valintaperusteena on rahalle saatava vastine. Lisäksi tuomarit painottivat arvioissaan ajettavuutta, 

mukavuutta, tiloja, teknistä edistyksellisyyttä sekä ympäristöystävällisyyttä – muotoiluakaan unohtamatta. 

Tuomaristo kehui voittaja Škoda Kamiqia muun muassa järkeväksi, tilavaksi ja räiskymättömäksi autoksi, 

joka on hyvä ajettava, ja jossa hinta ja ominaisuudet kohtaavat kiinnostavalla tavalla. Škodan todettiinkin 

vastaavan jopa lähes kaikkiin keskimääräisen autonkäyttäjän tarpeisiin.” 

 

Uusi ŠKODA KAMIQ on Škodan suositun katumaasturimalliston kolmas automalli. KAMIQ yhdistää katu-

maasturin tunnetut hyvät puolet kuten suuremman maavaran ja korkean istuma-asennon kompakteihin ulko-

mittoihin sekä Škodalle tyypilliseen tunteita herättävään muotoiluun. Nykyaikaisilla avustin- ja tietoviihdejär-

jestelmillä, reilun väljillä sisätiloilla sekä lukuisilla Simply Clever -ratkaisuilla uusi KAMIQ täyttää niin perhe-

keskeisten kuin lifestyle-suuntautuneiden asiakkaiden odotukset.  

 

KAMIQ-mallisto täydentyy vielä vuoden 2020 alussa Škodan ensimmäisellä bio-/maakaasukäyttöisellä katu-

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

leistaan markkinoille urheilullisen, lifestyle-varustellun MONTE CARLO -erikoismallin. Nyt se esitellään uu-

desta KAMIQ-crossover-katumaasturista. 

 

Vuoden Auto Suomessa 2020 finaalissa oli kaksi ŠKODA-mallia, kun Uuden KAMIQ -mallin lisäksi perheau-

toluokan SCALA valittiin seitsemän parhaan joukkoon. 

 

Lisätietoja: 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

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

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

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 2018 yli 1,25 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 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -strategiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintitilas-

toissa 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 automyyn-
nistä oli 4,2 %.  
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