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ŠKODA ENYAQ iV on Vuoden Auto Suomessa 2022  
 
› ŠKODA ENYAQ iV on voittanut arvostetun Vuoden Auto Suomessa 2022 tittelin.  

› ŠKODA teki historiaa viemällä voiton jo kolmantena vuonna peräkkäin. 

› Täyssähkökatumaasturi ENYAQ iV valittiin myös yleisön suosikiksi. 

 

Helsinki 16. joulukuuta 2021. ŠKODA ENYAQ iV on valittu Vuoden Autoksi Suomessa 2022. 

Samalla ŠKODA teki historiaa viemällä voiton jo kolmantena vuonna peräkkäin. Auto- ja lii-

kennetoimittajien AuLi ry:n valinta julkistettiin 16.12.2021. ENYAQ iV voitti kärkipaikan myös 

yleisön suosikkina. 

 

Täyssähkökatumaasturi ŠKODA ENYAQ iV on palkittu arvostetulla Vuoden Auto Suomessa 2022 -

tunnustuksella. Tuomaristona toimivien Auto- ja liikennetoimittajat Auli ry:n jäsenten mukaan tämän 

vuoden uutuuksien valikoima tarjoili värikkään kattauksen.  

 

Himoittua titteliä lähti tavoittelemaan peräti 27 ehdokasta, joista yli puolet oli sähköautoja. Yli vii-

denkymmenen auto- ja liikennetoimittajan raati valitsi vuoden 2022 toiselle kierrokselle ja finaaliin 

kuusi automallia (neljä täyssähköautoa ja kaksi ladattavaa hybridiä): ŠKODA ENYAQ iV, Hyundai 

Ioniq 5, Kia EV6, Mercedes-Benz C-sarja, Peugeot 308 ja Polestar 2.  

 

ENYAQ iV kiri kärkeen 184 pisteellä 

 

ŠKODA ENYAQ iV vakuutti raadin ja nousi toisen kierroksen äänestyksen kautta voittajaksi. 

 

Vuoden Auto Suomessa -valinnassa tärkeimpänä ominaisuutena pidetään rahalle saatavaa vasti-

netta, jonka jokainen tuomari saa määrittää oman näkemyksensä mukaisesti. Sen lisäksi äänestä-

jät painottavat erilaisia ominaisuuksia, kuten teknistä edistyksellisyyttä, tiloja, ajo-ominaisuuksia ja 

turvallisuutta.  

 

Ennen voittajan julkistusta tuomariston jäsenillä oli aikaa arvioida finalistien ominaisuuksia. Niistä 

otettiin vielä konkreettisesti mittaa Nummelassa 24.11.2021 järjestetyn toisen koeajopäivän aikana. 

 

Finaalikierroksella tuomariston jäsenillä oli käytettävissään 15 ääntä, jotka voi jakaa haluamallaan 

tavalla. Yksi kuudesta ehdokkaasta oli nostettava omassa pistejaossa voittajaksi, mutta kaikille ei 

tarvinnut antaa pisteitä. 

 

Vuoden Auto Suomessa 2021 -lopputulokset 

 

1. ŠKODA ENYAQ iV Skoda Enyaq / 184 pistettä 

2. Mercedes-Benz C-sarja / 174 p. 

3. Kia EV6 / 124 p. 

4. Polestar 2 / 122 p. 

5. Hyundai Ioniq 5 / 119 p. 

6. Peugeot 308 / 102 p.   

https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA – moninkertainen finalisti 
 
ŠKODA on edennyt Vuoden Auto Suomessa -kisaan moneen otteeseen. ŠKODA on myös ainut 
merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin jokavuotisessa palkinto-
gaalassa.  
 
Vuonna 2021 voittajaksi valittiin uusi ŠKODA OCTAVIA ja vuonna 2020 ŠKODA KAMIQ. Tätä en-
nen finaaliin ovat päässeet myös KAROQ (2019) sekä KODIAQ (2018). 
 
ENYAQ iV – myös yleisön suosikki 
 

Täyssähkökatumaasturi ŠKODA ENYAQ iV on myös tämän vuoden yleisön suosikki. Letterbox 

Median organisoimassa lukijakilpailussa oli mukana 43 pääkaupunkiseudulla sekä kehäalueella 

ilmestyvää paikallislehteä, joiden kokonaislevikki on yhteensä yli 300 000 kappaletta. 
 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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historiaa viemällä voiton jo kolmantena 
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Lataa                             Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/12/211208-SKODA-FABIA-scores-five-stars-in-Euro-NCAP-test.jpg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=press_release&utm_content=press_release
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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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 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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

