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Brittiläinen Auto Express -lehti valitsi ŠKODA Octa-
vian vuoden 2020 uudeksi autoksi 
 
› Uusi ŠKODA OCTAVIA voitti sarjat paras kompaktikokoluokan perheauto, paras farmari ja 
vuoden auto 
› Farmareiden sarjassa ŠKODA OCTAVIA ylsi jo viidenteen peräkkäiseen voittoon 
› ŠKODA SUPERB sijoittui kärkeen paras perheauto -sarjassa 

› Tuomaristo kiitti erityisesti Škodan muotoilua, laatua, mukavuutta ja rahalle saatavaa vas-

tinetta 

 
Mladá Boleslav ja Milton Keynes 14. lokakuuta 2020. Täysin uusi neljännen sukupolven 
ŠKODA OCTAVIA puhdisti palkintopöydän brittiläisen Auto Express -lehden vuoden 2020 
uusien autojen valinnoissa. OCTAVIA voitti kaksi sarjaa ja vuoden auto -tittelin. OCTAVIA 
voitti koko joukon korkeatasoisia uutuusmallikilpailijoitaan selvällä erolla yltäen kärkisijoille 
jokaisessa sarjassa, jossa se oli mukana. 

 
OCTAVIA voitti kaksi sarjaa: erittäin kilpaillun kompaktikokoisten perheautojen sarjan ja farmariau-
tojen sarjan. Farmariautosarjan voitto oli Škodalle jo viides peräkkäinen. Näin neljännen sukupol-
ven OCTAVIA jatkoi edellisen sukupolven menestystä ja Škodan palkintosijojen ketjua. 

 
Liftback-korimallinen OCTAVIA ei jäänyt tavaratilaltaan suuremman farmarimallisisarensa varjoon, 
sillä Auto Express -lehden raati valitsi sen vuoden 2020 kompaktikokoiseksi perheautoksi. OCTA-
VIA peri tämän sarjan voiton Scalalta, joka palkittiin samassa sarjassa vuonna 2019. Kaikissa sar-
joissa, joissa uusi OCTAVIA oli mukana, se menestyi niin hyvin, että tuomaristo valitsi sen vuoden 
autoksi. Tämä tunnustus on yksi automaailman arvostetuimmista. 

 
OCTAVIA ei suinkaan ollut ainut Auto Expressin tänä vuonna palkitsema ŠKODA-malli. Uudistunut 
SUPERB valittiin vuoden perheautoksi – saman tunnustuksen se sai vuonna 2017. Viime vuonna 
perusteellisesti uudistunut SUPERB nousi sarjavoittoon erityisesti entistä paremman rahalle saata-
van vastineen ja uuden teknologiansa ansiosta. 

 
Auto Express on yksi Britannian tunnetuimmista autolehdistä. Britannian automarkkinan kaikki au-
tosegmentit kattavissa Auto Expressin 25 palkintosarjoissa painotetaan autojen jokapäiväistä erin-
omaisuutta. 

 
Vuoden 2020 Auto Express -palkinnot tuskin jäävät ainoiksi neljännen sukupolven Octavian voi-
toiksi. Sen edeltäjämalli keräsi valmistusvuosiensa mittaan Britanniassa yli 20 merkittävää tunnus-
palkintoa, joita myönsivät esimerkiksi autolehdet Auto Express, What Car? ja Car Buyer. 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

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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