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ŠKODA ENYAQ iV ja ŠKODA SUPERB COMBI 
voittivat kuusi palkintoa Vuoden perheautot -lu-
kijaäänestyksessä 
 
› ŠKODA ENYAQ iV menestyi saksalaisen AUTO Straßenverkehr -autolehden lukijaäänes-

tyksessä parhaan tekniikan ja parhaan muotoilun sarjoissa  
› ŠKODA SUPERB COMBI äänestettiin 25 000 ‒ 35 000 euron hintaluokan autojen parhaaksi 

sarjoissa “Paras vastine rahalle” ja “Paras tekniikka”  

› Automerkkinä ŠKODA menestyi vuoden 2021 äänestyksessä parhaiten; ŠKODA on saavut-
tanut jo 40 voittoa saksalaisen AUTO Straßenverkehr -autolehden vuonna 2011 aloitta-
missa lukijaäänestyksissä 

 
Mladá Boleslav 3. syyskuuta 2021. Škodalle kuuden suora Vuoden perheauto -äänestyk-
sessä: uusi täyssähköinen ŠKODA ENYAQ iV -katumaasturi ja ŠKODA SUPERB COMBI toi-
vat saksalaisen AUTO Straßenverkehr -autolehden tämänvuotisessa lukijaäänestyksessä 
Škodalle peräti kuusi voittoa. Mikään toinen automerkki ei saavuttanut äänestykseen osal-
listuneilta 11 500 lukijalta yhtä suurta suosiota. ŠKODA ENYAQ iV voitti alle 25 000 euron 
hintaluokassa paras vastine rahalle -sarjan sekä tuontiautoissa että kokonaiskisassa ja li-
säksi tuontiautojen parhaan muotoilun sarjan. ŠKODA SUPERB COMBI puolestaan juhli 25 
000 ‒ 35 000 euron hintaluokan autojen joukossa kolmen sarjan voitolla: paras vastine ra-
halle sekä tuontiautoissa että kokonaiskisassa ja tuontiautojen paras tekniikka. Tähän men-
nessä ŠKODA on nyt yltänyt jo 40 voittoon saksalaisen AUTO Straßenverkehr -autolehden 
lukijaäänestyksissä. 
 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

Lehdistökuvat: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV ja ŠKODA SUPERB COMBI voit-
tivat kuusi palkintoa Vuoden perheautot -lukijaää-
nestyksessä  
Saksalaisen AUTO Straßenverkehr -autolehden järjes-
tämässä Vuoden perheautot -lukijaäänestyksessä 
ŠKODA ENYAQ iV voitti alle 25 000 euron hintaluo-
kassa paras vastine rahalle -sarjan sekä tuontiau-
toissa että kokonaiskisassa. Lisäksi se voitti tuontiau-
tojen parhaan muotoilun sarjan. 
 
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA ENYAQ iV ja ŠKODA SUPERB COMBI voit-
tivat kuusi palkintoa Vuoden perheautot -lukijaää-
nestyksessä  
ŠKODA SUPERB COMBI juhli 25 000 ‒ 35 000 euron 
hintaluokan autojen joukossa kolmen sarjan voitolla: 
tuontiautojen paras vastine rahalle, tuontiautojen pa-
ras kokonaisuus ja tuontiautojen paras tekniikka.  
 
 
 
 
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   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› 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 autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 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 
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