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ŠKODA ENYAQ iV:lle Kultainen ohjauspyörä 2021  
 
› ŠKODA ENYAQ iV vakuutti asiantuntijaraadin Saksan Lausitzringillä ajetuissa testeissä  
› Ensimmäinen Volkswagen-konsernin sähköautojen skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan poh-

jautuva ŠKODA-automalli voitti Škodalle jo seitsemännen Kultainen ohjauspyörä -palkinnon  
› ENYAQ iV:ssä yhdistyvät Škodalle ominaiset vahvuudet, kuten tunteisiin vetoava muotoilu, rei-

lut sisätilat, pitkä toimintamatka ja erinomainen vastine rahalle  
› Kultaisesta ohjauspyörästä kisaavat vuoden parhaat uudet automallit, ja se on yksi Euroopan 

halutuimmista autopalkinnoista 

 
11. marraskuuta 2021. ŠKODA ENYAQ iV on voittanut vuoden 2021 Kultainen ohjauspyörä -pal-
kinnon. Ensin Auto Bild -autolehden ja Bild am Sonntag -sanomalehden lukijat valitsivat ENYAQ 
iV:n täyssähköisten katumaastureiden sarjan finalistiksi. Sitten Saksan Lausitzringillä ajetuissa 
testeissä ENYAQ iV vakuutti myös asiantuntijaraadin ja päihitti kilpailijansa vahvalla kokonaisuu-
dellaan. 

 
ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer: "ENYAQ iV:n voittama Kultainen ohjauspyörä 2021 osoit-

taa, että täyssähköinen lippulaivamallimme on vakuuttanut sekä Auto Bild- ja Bild am Sonntag -lehtien 

lukijat että ammattilaisraadin. Kaikkien škodalaisten puolesta lausun kiitokset tästä arvostetusta auto-

palkinnosta. ENYAQ iV on vasta alku, joka saa pian jatkoa". 

 

Auto Bild- ja Bild am Sonntag -lehtien lukijat valitsivat suosikkinsa kaikkiaan 70 uudesta automallista. 

Ehdokkaat jaettiin ensimmäistä kertaa polttomoottoriautojen ja täyssähköautojen sarjoihin. Kultainen oh-

jauspyörä -palkinto jaettiin kaikkiaan 12 sarjassa. Täyssähköisten katumaastureiden sarjan seitsemästä 

ehdokkaasta lukijat valitsivat ŠKODA ENYAQ iV:n yhdeksi kolmesta finalistista. Saksan Lausitzringillä 

lokakuun alussa järjestetyissä finalistien testeissä ammattilaisraati arvioi autot monin kriteerein, esimer-

kiksi ajettavuuden, sisätilojen ja näkyvyyden perusteella. Raadin mielestä ENYAQ iV oli kokonaisuutena 

paras täyssähköisten katumaastureiden sarjassa. 

 
Škodan ensimmäinen täyssähkökatumaasturi  

Škodan täyssähköinen lippulaivamalli ihastuttaa kaikille ŠKODA-automalleille tyypilliseen tapaan suurilla 

sisätiloilla ja tunteisiin vetoavalla muotoilulla. Varustelumahdollisuuksissa uudet designvalinnat ja teema-

paketit ovat korvanneet perinteiset sisustus- ja varustevaihtoehdot. ENYAQ iV on saatavissa sekä taka- 

että nelivetoisena. WLTP-mittauksen mukainen toimintamatka on malliversion mukaan parhaimmillaan 

jopa yli 500 kilometriä1
 , joten ENYAQ iV soveltuu hyvin myös pidemmille matkoille. 

 
ENYAQ iV toi Škodalle seitsemännen Kultaisen ohjauspyörän  

Bild am Sonntag -lehti jakoi ensimmäiset Kultaiset ohjauspyörät vuonna 1976. Euroopan johtava auto-

lehti Auto Bild on ollut mukana vuodesta 2009. Škodalla on nyt seitsemän Kultainen ohjauspyörä -pal-

kintoa. Niistä ensimmäisen sai ensimmäisen sukupolven FABIA vuonna 1999, ja sen seuraajamalli pal-

kittiin vuonna 2007. Toisen sukupolven OCTAVIA voitti 2004 ja toisen sukupolven SUPERB vuonna 

2008. KAROQ sai tämän arvostetun palkinnon vuonna 2017 ja KAMIQ vuonna 2019.  

 
1 Arvo määritetty WLTP-mittauksella. Todellinen toimintamatka riippuu useista eri tekijöistä kuten kuljet-

tajan ajotavasta, ajoreitistä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, lämmitys- ja ilmastointilaitteen käytöstä, 

https://twitter.com/skodaautonews
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esilämmityksen ja esi-ilmastoinnin säädöistä sekä matkustajien lukumäärästä. Auton kulutukseen ja toi-

mintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, läm-

pötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus.  

 

Ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat laboratoriossa 

tehtävään keskivertoajoa jäljittelevään WLTP-mittaukseen, eivätkä ne kuvaa tarkalleen auton kulutusta 

liikenteessä ajettaessa. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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ŠKODA ENYAQ iV:lle parhaan täyssähkö-
katumaasturin Kultainen ohjauspyörä 2021  
Täyssähköisten katumaastureiden sarjan seit-
semästä ehdokkaasta lukijat valitsivat ŠKODA 
ENYAQ iV:n yhdeksi kolmesta finalistista. Am-
mattilaisraadin mielestä ENYAQ iV oli kokonai-
suutena paras täyssähköisten katumaasturei-
den sarjassa.  

 
 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer 
vastaanottaa ENYAQ iV:n voittaman Kultai-
nen ohjauspyörä 2021 -palkinnon  
ENYAQ iV on ensimmäinen ŠKODA, joka poh-
jautuu Volkswagen-konsernin sähköautojen 
skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan. Škodan 
täyssähköinen lippulaivamalli ihastuttaa kaikille 
ŠKODA-automalleille tyypilliseen tapaan suu-
rilla sisätiloilla ja tunteisiin vetoavalla muotoi-
lulla.  
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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 KA-

MIQ, 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 autonvalmis-

tajista.  
› 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 konserniyh-

teistyössä 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 henkilöautorekisteröintitilas-

toissa 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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