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Vuosi 2019 - menestysvuosi Škodalle Suomessa 
 

› Vuonna 2019 Škodan markkinaosuus 10,2% 
› ŠKODA-henkilöautoja rekisteröitiin 11 501 kappaletta 
› ŠKODA kahdeksatta vuotta TOP3:ssa rekisteröinneissä 
› ŠKODA oli Suomen suosituin yritysauto 17% osuudella 

 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› ŠKODA OCTAVIA: 

 5601 rekisteröityä autoa 

 Suomen myydyin auto 5% markkinaosuudella. 

 Suosituin kaasuhybridi 51% markkinaosuudella 

 Suomen yritysautojen ykkönen – 8,8% osuudella 
 

 

2. tammikuuta 2020. Vuosi 2019 oli menestys Škodalle Suomessa: Merkin myynti 11 501 ajoneuvoa 

(2018: 11 697 kpl). Škodan markkinaosuus ylsi Suomessa yli 10 prosentin (10,2%). ŠKODA oli 

Suomen rekisteröidyin yritysauto sekä ostetuin kaasuhybridi 2019. ŠKODA vahvistaa 

mallitarjontaansa entisestään vuoden 2020 aikana. 
 

 

ŠKODA menestyi Suomessa vuonna 2019 loistavasti. Uusia Škodia rekisteröitiin yhteensä 11 501 kappa-

letta markkinaosuuden ollessa 10,2 %. ŠKODA oli jo kahdeksatta kertaa kolmanneksi rekisteröidyin auto-

merkki.  

 

ŠKODA oli Suomen suosituin yritysautomerkki 17% markkinaosuudella. Yhteensä Suomen kymmenen suo-

situimman yritysautojen joukossa oli kolme ŠKODA-mallia (1. OCTAVIA, 6. SUPERB ja 8. KODIAQ).  

 

Škodan myydyin automalli vuonna 2019 oli myös samalla Suomen ostetuin auto ŠKODA OCTAVIA, joita re-

kisteröitiin 5 601 kappaletta. Octavian markkinaosuus oli 5% koko Suomen automarkkinoista, joten joka kah-

deskymmenes Suomessa rekisteröity auto oli OCTAVIA. Malli oli samalla myös Suomen myydyin yritysauto 

8,8% markkinaosuudella, kuten myös kaasuautojen ykkönen 51% markkinaosuudella koko Suomen kaasu-

automarkkinasta. ŠKODA OCTAVIA G-TEC -kaasuhybridejä rekisteröitiin yhteensä 1 089 kpl (kasvua 

104%).  

 

Škodan myyntiä vauhditti katumaasturimallisto, kun ison KODIAQ-katumaasturimallin ja KAROQ-mallin rin-

nalle tarjolle tuli jo Vuoden Auto Suomessa 2020 tittelin voittanut kompakti katumaasturi KAMIQ. Myös ke-

sällä 2019 lanseerattu perheautokokoluokan SCALA sai vahvan alun ja nousi suosikiksi segmentissään. 

ŠKODA-malliston lippulaiva SUPERB-malli jatkoi suosiotaan, kun syyskuussa lanseerattiin uudistunut SU-

PERB-mallisto, joka täydentyi lisäksi uudella SCOUT-malliversiolla.   

 

Vuosi 2020 tulee olemaan ennätysmäinen uudistusten vuosi Škodalle - heti alkuvuodesta kahden ensimmäi-

sen sähköä voimalinjassaan hyödyntävän automallin – SUPERB iV ja CITIGOe iV – sekä ŠKODA iV -alatuo-

temerkin esittelyllä ŠKODA astuu sähköllä ajamisen maailmaan. Vuoden Auto Suomessa 2020 tittelin voitta-

nut KAMIQ-mallisto laajenee keväällä lifestyle-henkisellä Monte Carlo -malliversiolla sekä maa/biokaasua 
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hyödyntävällä G-TEC -malliversiolla. Myös perheautokokoluokan SCALA-mallisto täydentyy niin ikään G-

TEC- sekä Monte Carlo -malliversioilla.  

 

Keväällä 2020 tullaan julkistamaan täysin uuden neljännen sukupolven OCTAVIA-mallin hinnat ja uutuus 

lanseerataan Suomessa alkukesästä. Mallisto tulee täydentymään vuoden aikana laajemmaksi kuin kos-

kaan. Uusi OCTAVIA on tilavampi, turvallisempi, liitettävyysmahdollisuuksiltaan runsaampi ja tunteita herät-

tävämpi. Myös voimalinjat tarjoavat entistä suuremman valikoiman, kun tarjolle tulee taloudelliset bensiini-, 

diesel- ja kaasumoottorit sekä näiden lisäksi ladattava hybridi sekä kevythybridivaihtoehdot. 

  

Vuonna 2020 esitellään kansainvälisesti vielä Škodan ensimmäinen Volkswagen-konsernin sähköautojen 

skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan perustuva täyssähköauto. 

  

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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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 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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