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ENYAQ iV on Vuoden Auto Suomessa 2022 fi-
nalisti 
 
10. marraskuuta 2021. Täyssähkökatumaasturi ŠKODA ENYAQ iV on edennyt Vuoden Auto 

Suomessa 2022 finaaliin. Arvostetun palkinnon voittaja julkistetaan 16.12.2021. 
 

Vuoden Auto Suomessa valitaan jo kahdeksannen kerran. Vuoden 2022 titteliä lähti tavoittelemaan pe-

räti 27 ehdokasta, joista yli puolet oli sähköautoja.  

 

Tuomaristona toimivien Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenten mukaan tämän vuoden uutuuksien vali-

koima tarjoili värikkään kattauksen. Kun ensimmäisen äänestyskierroksen äänet laskettiin yhteen, jat-

koon selvisi kuusi finalistia: ŠKODA ENYAQ iV, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Mercedes-Benz C-sarja, Peu-

geot 308 ja Polestar 2. 

 

Vuoden Auto Suomessa -valinnassa tärkeimpänä ominaisuutena pidetään rahalle saatavaa vastinetta, 

jonka jokainen tuomari saa määrittää oman näkemyksensä mukaisesti. Sen lisäksi äänestäjät painotta-

vat erilaisia ominaisuuksia, kuten teknistä edistyksellisyyttä, tiloja, ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. Jo 

finaaliin pääsyä voidaan pitää pienenä voittona. 

 

Jännitys tiivistyy finaalikierroksella 

 

Ennen Auto- ja Liikennegaalan voittajan julkistusta tuomariston jäsenillä on aikaa arvioida finalistien omi-

naisuuksia. Niistä otetaan vielä konkreettisesti mittaa Nummelassa 24.11. järjestettävän toisen koeajo-

päivän aikana. 

  

Finaalikierroksella tuomariston jäsenillä on käytettävissään 15 ääntä, jotka voi jakaa haluamallaan ta-

valla. Yksi kuudesta ehdokkaasta on nostettava omassa pistejaossa voittajaksi, mutta kaikille ei tarvitse 

antaa pisteitä.  

 

Eniten ääniä saanut automalli palkitaan arvostetulla Vuoden Auto Suomessa 2022 -tittelillä. Vuoden Auto 

Suomessa 2022 julkistetaan torstaina 16.12.2021. 

 

Škoda on voittanut Vuoden Auto Suomessa -tittelin kahtena edellisenä vuonna peräkkäin. Vuonna 2021 

tittelin voitti uusi ŠKODA OCTAVIA ja vuonna 2020 ŠKODA KAMIQ. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

  
 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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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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