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ŠKODA Fabialle pienten autojen sarjan Autonis-palkinto 
 
27. lokakuuta 2021. Saksalaisen autolehden ‘auto motor und sport’ lukijaäänestyksessä ŠKODA FABIA 

voitti vuoden parhaan muotoiluinnovaation palkinnon ‘Autonis – Best Design Innovation 2021’. Neljännen 

sukupolven FABIA päihitti pienten autojen sarjassa kuusi kilpailijaansa. Uudessa Fabiassa ihastuttavat 

tunteisiin vetoava muotoilu, runsaat sisätilat ja ŠKODA-malleille ominaiset kristallimaiset elementit. 

 

Lue lisää ŠKODA Storyboard -sivustolta tästä linkistä. 
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‘Best Design Innovation 2021’: ŠKODA Fa-
bialle pienten autojen Autonis-palkinto  
Saksalaisen auto motor und sport -autoleh-
den lukijaäänestyksessä ŠKODA FABIA voitti 
vuoden 2021 parhaan muotoiluinnovaation 
palkinnon. Neljännen sukupolven FABIA päi-
hitti pienten autojen sarjassa kuusi kilpaili-
jaansa. 
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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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