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COMPANYBEST 2020 -palkinto ŠKODA AUTOLLE 
 
› Kansainvälinen 31 toimittajan raati palkitsi Škodan dynaamisesta kasvusta monissa 
maissa ja innovatiivisista tuoteratkaisuista 
› ŠKODA OCTAVIA on yksi Euroopan vuoden auto 2021 -kilpailun finalisteista 

 
Mladá Boleslav 23. marraskuuta 2020. Euroopan suurin riippumaton autotoimittajaorgani-
saatio AUTOBEST on myöntänyt Škodalle COMPANYBEST 2020 -palkinnon. 31 maata edus-
tavien autotoimittajien raati palkitsi Škodan vakuuttavasta kasvusta kansainvälisillä auto-
markkinoilla ja innovatiivisten tuoteratkaisujen tuomisesta sarjatuotantoon. Kvasinyn teh-
taalla toteutetun dProduction-digitalisaatioprojektin ohella raati ylisti myös Škodan Mladá 
Boleslavin päätehtaallaan toteuttamaa automallien rinnakkaiskokoonpanoa, jossa MQB- ja 
MEB-perustekniikan automalleja tehdään samalla linjalla. Lisäksi Škodan myydyin automalli 
OCTAVIA on yksi Euroopan vuoden auto 2021 -kilpailun finalisteista. 

 
ŠKODA on voittanut COMPANYBEST 2020 -palkinnon. Riippumaton 31-jäseninen AUTOBEST-
raati myönsi palkinnon Škodalle perusteluna mm. vakuuttava markkinaosuuden ja ensirekisteröin-
tien kasvu eri puolilla maailmaa. Raati myös kehui ŠKODA-automallien muotoilua, asiakaskeskeis-
ten ratkaisujen toteuttamista koko automallistossa sekä Škodan käytännöllisiä Simply Clever -rat-
kaisuja ja teknisiä innovaatioita. 

 
ŠKODA vakuutti raadin myös tuotantoteknisillä ratkaisuillaan. Mladá Boleslavin tehtaalla ŠKODA 
valmistaa sähköautojen MEB-perustekniikan ENYAQ iV -malleja sekä polttomoottoriautojen MQB-
perustekniikan OCTAVIA- ja KAROQ-malleja rinnan samalla kokoonpanolinjalla, mikä merkitsee 
tuotannon maksimaalista joustavuutta. AUTOBEST antoi tunnustusta myös Škodan dProduction-
projektille. Tämä Kvasinyn tehtaalla toteutettu projekti toi käyttöön työntekijöiden digitaalisen oh-
jeistusjärjestelmän, joka kattaa tuotannon, dokumentoinnin ja laadunvarmistuksen kaikki vaiheet. 

 
Škodan nyt saaman palkinnon lisäksi uusi ŠKODA OCTAVIA on mukana Euroopan vuoden auto 
2021 -kilpailun finalistien ratkaisevissa koeajoissa. Voittaja julkistetaan joulukuun puolivälissä. 

 
Myös viime vuonna ŠKODA menestyi AUTOBEST-palkintojen jaossa, sillä digitaalinen avustaja 
Laura sai SMARTBEST-palkinnon. Škodan Lauraa pidettiin vuoden innovaationa, joka voitti kilpai-
levat järjestelmät auton kuljettajan ja tekoälyn välisenä linkkinä. 
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skodamagazine.fi 

 

 

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 kymmentä automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ. 
› 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. 
› 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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