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ŠKODA ENYAQ iV:lle tuotemuotoilun Red Dot -pal-
kinto 
 
› Täyssähköisen ENYAQ iV -katumaasturin ilmeikkään vahva muotokieli vakuutti tuomaris-
ton 
› Syksyllä 2021 saataville tuleva etumaskin Crystal Face -valolista luo ainutlaatuisen ilmeen 
› Škodan ensimmäinen täyssähkökatumaasturi toi Škodalle Red Dot -palkinnon jo 16. kerran 

 
14. huhtikuuta 2021. ENYAQ iV oli vakuuttava heti ensimmäisessä Red Dot -osallistumises-
saan: se voitti erinomaisen tuotemuotoilun Red Dot -palkinnon. Kansainvälinen tuomaristo 
palkitsi täyssähköisen katumaasturin ilmeikkäästä ja vahvasta muotokielestä. ENYAQ iV jat-
kaa Škodan palkintojen sarjaa; ŠKODA AUTO on tähän mennessä voittanut jo 16 Red Dot -
palkintoa. 

 
ENYAQ iV:n vahvailmeinen muotoilu korostuu tasapainoisissa mittasuhteissa, veistoksellisissa 
muotoilulinjoissa ja huomiota herättävässä etumaskissa. Ensimmäiseen täyssähkökatumaastu-
riinsa ŠKODA tulee tarjoamaan myös Crystal Face -valolistaa, jonka 131 lediä valaisevat etumas-
kia luoden kiehtovan keulailmeen. Crystal Face -valolistan toimintaan liittyvät lisäksi Coming/Lea-
ving Home -animaatiosaattovalot. Täyssähköisen katumaasturin kiinnostavan valoilmeenviimeiste-
levät huippumallisten takavalojen yhteydessä olevat dynaamiset suuntavilkut. 
 
ENYAQ iV on esimerkillinen myös erittäin väljillä sisätiloillaan. Sisätilat ovat suuren KODIAQ-katu-
maasturin luokkaa, vaikka ENYAQ iV on lyhyempi kuin perheautokokoluokan OCTAVIA. Moder-
neista elämänpiireistämme vaikutuksia saaneet sisätilan designvalinnat korvaavat perinteiset si-
sustusvaihtoehdot. Esimerkiksi Loft-designvalinta on syntynyt nykyaikaisen perheasunnon innoitta-
mana, Lodge-designvalintaa hallitsevat erityisen vastuulliset materiaalit ja Lounge-designvalintaa 
hienostuneisuus ja ylellisyys. Tämän katumaasturin nykyaikaisista varusteista esimerkkejä ovat tie-
toviihdejärjestelmän 13-tuumainen näyttö, Head Up -tuulilasinäyttö ja Digital Cockpit -mittaristo. 
ENYAQ iV soveltuu mainiosti arjen autoiluun ja jopa pidemmillekin matkoille, sillä sen toiminta-
matka (WLTP) paikallisia päästöjä tuottamatta on jopa 520 kilometriä. 
 

Viidenkymmenen asiantuntijan raati arvosteli tuotteita noin 60 maasta 
Red Dot on yksi maailman tunnetuimmista muotoilukilpailuista, ja Red Dot -palkinto tiedetään kor-
kealaatuisen tuotedesignin tunnustukseksi. Kansainvälinen tuomaristo koostuu puolueettomista toi-
mittajista, muotoilijoista ja muotoilun opettajista. Nyt jo 66. kerran järjestetyssä kilpailussa asiantun-
tijat tutkivat, testasivat ja arvioivat noin 7 800 erilaista tuotetta noin 60 maasta. Tuomaristo kiinnitti 
erityistä huomiota tuotteiden innovatiivisuuteen, muodon laatuun, toiminnallisuuteen, kestävyyteen 
ja ekologiseen vastuullisuuteen. 
 

ENYAQ iV:n voittama palkinto on jo kuudestoista tuotemuotoilulaadun palkinto Škodalle. ŠKODA 
on voittanut myös Brands & Communication Design Red Dot -palkinnon tuotemerkkien sarjassa 
vuonna 2019 menestyksellisellä tuotemerkkiviestinnällään. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
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Lehdistökuvat: 

 
ŠKODA ENYAQ iV:lle Red Dot -palkinto 
erinomaisesta tuotemuotoilusta 
ENYAQ iV oli vakuuttava heti ensimmäi-
sessä Red Dot -osallistumisessaan: se voitti 
erinomaisen tuotemuotoilun Red Dot -palkin-
non. Kansainvälinen tuomaristo palkitsi täys-
sähköisen katumaasturin ilmeikkäästä ja 
vahvasta muotokielestä. 
 
 
 
 
 

Lataa   Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA ENYAQ iV:lle Red Dot -palkinto 
erinomaisesta tuotemuotoilusta 
ENYAQ iV:n voittama palkinto on jo kuu-
destoista tuotemuotoilulaadun palkinto Ško-
dalle. ŠKODA on voittanut myös Brands & 
Communication Design Red Dot -palkinnon 
tuotemerkkien sarjassa vuonna 2019 me-
nestyksellisellä tuotemerkkiviestinnällään. 
 
 
 
 

Lataa   Lähde: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-enyaq-iv-awarded-red-dot-for-outstanding-product-design/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-enyaq-iv-awarded-red-dot-for-outstanding-product-design/
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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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ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, 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 kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

