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ŠKODA FABIA Euroopan AUTOBEST -finalisti  
 
› Neljännen sukupolven FABIA on "Euroopan paras auto-ostos 2022" -sarjan finalisti  
› AUTOBEST-raadin muodostavat Euroopan 32 maan johtavien autolehtien toimittajat  

› Voittaja valitaan marraskuun lopulla Itävallan Teesdorfissa järjestettävien koeajojen jälkeen 

 
Mladá Boleslav 19. lokakuuta 2021. Johtavien autolehtien toimittajista koostuva, Euroopan 32 

maata edustava raati on valinnut Fabian yhdeksi "Euroopan paras auto-ostos 2022" -sarjan 

kuudesta finalistista. Jo vuodesta 2001 järjestetyn AUTOBEST-palkintokisan raati kokoontuu tänä 

vuonna Itävallan Teesdorfin ajotekniikkakeskukseen 24. ja 25. marraskuuta koeajamaan kaikki 

finalistit, ja voittaja julkistetaan joulukuun puolivälissä. Vuonna 2002 ensimmäisen sukupolven 

FABIA valittiin Euroopan parhaaksi auto-ostokseksi; vuonna 2014 kolmannen sukupolven FABIA 

oli finalisti kuten kahtena viime vuonna myös KAMIQ ja OCTAVIA. 

 
Johtavien autolehtien toimittajista koostuva, Euroopan 32 maata edustava raati on valinnut Fabian 

yhdeksi "Euroopan paras auto-ostos 2022" -sarjan kuudesta finalistista. Suomea tuomaristossa edustaa 

Ilta-Sanomien tuottaja Tommi Lempinen. 

 

Neljännen sukupolven ŠKODA FABIA on aiempaa vahvemmin tunteisiin vetoava ja dynaamisempi. FABIA 

perustuu nyt Volkswagen-konsernin pienten etuvetoisten autojen skaalautuvaan perustekniikkaan MQB-

A0. FABIA on kokoluokkansa tilavin auto, jonka mukavuusominaisuuksia on entisestään kehitetty ja johon 

on saatavissa useita edistyksellisiä turvallisuus- ja ajoavustinjärjestelmiä. Škodan perinteiset vahvuudet, 

kuten hyvä vastine rahalle, erinomainen toimivuus ja lukuisat käytännölliset Simply Clever -ratkaisut, 

tekevät Fabiasta ŠKODA-automalliston mainion alkaen-mallin. Fabiassa käytetään Volkswagen-konsernin 

nykyisen EVO-moottorisukupolven bensiinimoottoreita. Tämän autokokoluokan paras ilmanvastuskerroin 

(cd) 0,28 ja saatavissa oleva 50 litran polttoainesäiliö mahdollistavat yli 900 kilometrin toimintamatkan 

(WLTP). 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda.fi/mallisto/fabia/uusi-fabia
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Lehdistökuva: 

 

 

ŠKODA FABIA ehdolla Euroopan AUTOBEST-
palkinnon saajaksi  
Neljännen sukupolven ŠKODA FABIA on "Euroopan 
paras auto-ostos 2022" -sarjan finalisti. Ensimmäisen 
sukupolven FABIA voitti tämän sarjan vuonna 2002.  
 
 

 
 
 

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 kiinnostavien 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 katumaasturimallit 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 autonvalmistajista.  
› Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen komponentteja, 

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

konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/54_skoda_fabia_wp01-1/
https://www.skoda-storyboard.com/en/54_skoda_fabia_wp01-1/
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 Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintitilastoissa 

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

