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Uusi ŠKODA OCTAVIA on Vuoden Auto Suomessa 
2021  
 
› Škodan suosituimman automallin neljäs sukupolvi on Vuoden Auto Suomessa 2021  
› Valinnan teki yli 100-henkinen Auto- ja liikennetoimittajien raati 
› Äänestyksessä oli mukana 27 ehdokasta 
› Auto- ja liikennetoimittajien valinta julkistettiin 27.1.2021 
  
 
27. tammikuuta 2021. Uusi ŠKODA OCTAVIA on saanut seuraavan palkintonsa. Škodan suo-
situimman automallin neljäs sukupolvi on valittu Vuoden Auto Suomessa 2021 -palkinnon 
voittajaksi. Kisassa alun perin mukana olleista, vuoden 2020 aikana ensiesitellyistä 27:stä 
uudesta automallista ŠKODA OCTAVIA on Auto- ja liikennetoimittajien valinta. Yli 100 auto-
toimittajan raati äänesti voittajan finaaliin päässeistä kuudesta automallista. Kilpailu huipen-
tui 27.1.2020 järjestettyyn Auto- ja Liikennegaalaan, jossa voittaja julkistettiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti virtuaalisesti. ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut titte-
lin kahdesti jokavuotisessa palkintogaalassa. ŠKODA teki tämän peräkkäisinä vuosina, sillä 
vuonna 2020 voittajaksi valittiin ŠKODA-malliston kompakti katumaasturi KAMIQ.  
 
Vuoden Auto Suomessa -palkinto on yksi tärkeimmistä Suomessa autoteollisuudelle annettavista 
tunnustuksista, sillä raatiin kuuluu yli 100 suomalaista auto- ja liikennetoimittajaa. Joka vuosi ää-
nestykseen pääsevät mukaan kaikki kuluneen vuoden aikana ensiesitellyt uudet automallit. Vuo-
den Auto Suomessa 2021 -palkinnosta kilpaili tänä vuonna kaikkiaan 27 automallia, joista kuusi 
pääsi finaaliin ja lopulta yksi valittiin Vuoden Autoksi Suomessa. Uusi ŠKODA OCTAVIA vakuutti 
raadin ja nousi toisen kierroksen äänestyksen kautta selväksi voittajaksi. 
 
ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut tittelin kahdesti jokavuotisessa palkintogaa-
lassa. ŠKODA teki tämän peräkkäisinä vuosina, sillä vuonna 2020 voittajaksi valittiin ŠKODA-mal-
liston kompakti katumaasturi KAMIQ. Tätä ennen finaaliin on päässyt edellisinä vuosina myös Ško-
dan katumaasturit KAROQ (2019) sekä KODIAQ (2018).  
 
Auto- ja liikennetoimittajat AuLi ry:n tiedote 27.1.2021 
”Auto- ja liikennetoimittajat AuLi ry:n valitsema vuoden tärkein autouutuus Suomessa on huomatta-
valla äänienemmistöllä Škoda Octavia. Täyssähköauto Volkswagen ID.3 sijoittui toiseksi Vuoden 
Auto Suomessa 2021 -kilpailussa, jonka tulokset julkistettiin Helsingissä 27.1. ilman yleisöä järjes-
tetyssä Auto- ja Liikennegaalassa. Uusi Octavia jatkoi tšekkimerkin vuosi sitten Kamiq-mallilla aloit-
tamaa Vuoden Auto Suomessa -kilpailun voittoputkea. Kilpailun on vuodesta 2014 alkaen järjestä-
nyt päätyökseen autoista ja liikenteestä kirjoittavia yli sataa toimittajaa edustava Auto- ja liikenne-
toimittajat ry.”  
 
Suosikkimalli on monipuolisempi kuin koskaan 
 
Tähän mennessä jo yli seitsemän miljoonaa kappaletta valmistettu ŠKODA OCTAVIA on Škodan 
suosituin automalli. Sen uusin neljäs sukupolvi on taloudellisempi ja ympäristövastuullisempi kuin 
koskaan, sillä nyt Octaviaan on tarjolla mallihistorian monipuolisin voimalinjavalikoima. OCTAVIA 
on saatavissa Liftbackinä ja Combi-farmarimallina, bensiini-, diesel- tai kaasumoottorilla varustet-
tuna, ladattavana hybridinä ja kevythybridinä sekä etu- tai nelivetoisena. Tehovaihtoehdot ovat 81-
180 kilowattia (110-245 hv).  
 

https://twitter.com/skodaautonews
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Edeltäneeseen sukupolveen verrattuna uusi OCTAVIA on muotoilultaan tunteita herättävämpi ja 
dynaamisempi, sisältä entistäkin tilavampi, mukavuudessa sekä aktiivisessa ja passiivisessa tur-
vallisuudessa erinomainen ja liitettävyysmahdollisuuksissa edistyksellinen. Jokaisen ŠKODA-auto-
mallin tapaan OCTAVIA on mainion käytännöllinen, mitä lukuisat Simply Clever -ratkaisut vielä pa-
rantavat. 
 
 
OCTAVIA ehti jo viime vuonna voittaa useita palkintoja  
 
Pelkästään vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä uusi OCTAVIA voitti neljä arvostettua tunnus-
tuspalkintoa tärkeimmissä vientimaissaan eli Britanniassa, Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä.  
 
Brittiläinen Auto Express -lehti julisti Octavian vuoden autoksi. Lisäksi OCTAVIA voitti saman leh-
den uusien automallien palkintokisassa kompaktien perheautojen luokan, ja OCTAVIA COMBI far-
mariautojen luokan. Itävallan autoliiton ARBÖ vuoden auto -kilpailussa OCTAVIA voitti keskikoko-
luokan autojen sarjan hintaluokassa 20 001 – 50 000 euroa.  
 
Saksalaisen Auto Zeitung -lehden Auto Trophy 2020 -lukijaäänestyksessä ŠKODA OCTAVIA ylsi 
kaksoisvoittoon: OCTAVIA äänestettiin parhaaksi kompaktikokoluokan tuontiautoksi ja OCTAVIA 
RS parhaaksi kompaktikokoluokan urheilulliseksi tuontiautoksi. Sveitsissä useamman lehden, esi-
merkiksi Schweizer Illustrierte- ja Blick-lehtien lukijat valitsivat Octavian ”sveitsiläisten suosikkiau-
toksi 2021”.  
 
Jo kesäkuussa 2020 saksalaisen Auto Bild Allrad -nelivetoautolehden ja AUTO Straßenverkehr -
lehden lukijat äänestivät ŠKODA Octavian vuoden nelivetoautoksi alle 40 000 euron hintaluokassa 
ja vuoden perheautoksi parhaiten muotoiltujen alle 25 000 euron hintaisten autojen sarjassa. 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Kari Aalo 
Viestintäpäällikkö  
+358 10 436 2112 
kari.aalo(at)skoda.fi 
 

 
ŠKODA Mediasivut 
 
skodamagazine.fi 
 
skoda-storyboard.com  
 
https://news.cision.com/fi/skoda 
 
skoda.fi 
 
 
 
 

 
 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/simply-unbeatable-skoda-octavia-crowned-auto-express-new-car-of-the-year-2020/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/all-new-skoda-octavia-wins-austrian-prestigious-car-award/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/auto-trophy-2020-six-wins-for-skoda/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-octavia-is-switzerlands-favourite-car-of-2021/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
 

 Facebook  YouTube  Instagram   
 
 
 
 
ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen, uusien 

markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden edistämiseen. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-

tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 %. 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 %. 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin. 
› Yritysautojen kymmenen kärjestä löytyy kolme ŠKODA-mallia: OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ. 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus oli yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020. 
 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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