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ŠKODA ENYAQ iV sveitsiläisten suosikkiauto 2022 

› Škodan ensimmäinen täyssähkö-katumaasturi päihitti 55 muuta uutuusmallia 
› ŠKODA voitti tittelin toisen kerran peräkkäin: OCTAVIA voitti vuonna 2021 
› Noin 30 000 lehtien lukijaa ja tilaajaa äänesti nyt jo 11. kerran järjestetyssä kisassa

Mladá Boleslav 10. joulukuuta 2021: ŠKODA ENYAQ iV on "Sveitsiläisten suosikkiauto 
2022". ŠKODA voitti sveitsiläisen median lukijaäänestyksen toisen kerran peräkkäin, sillä 
viime vuonna voittoon ylsi OCTAVIA. Vuoden auto -palkinto jaettiin Sveitsissä nyt 11. ker-
ran. Noin 30 000 lukijaa osallistui äänestykseen, jossa Škodan ensimmäinen täyssähköinen 
katumaasturi sai 3,6 prosenttia kaikista äänistä ja nousi voittajaksi kaikkiaan 55 uuden auto-
mallin joukosta.

Sveitsiläiset lehdet Schweizer Illustrierte, AutoScout24, Blick, L’Illustré, Il caffè ja SonntagsBlick 
järjestivät Sveitsin Vuoden auto -äänestyskilpailun nyt yhdennentoista kerran. Viime vuoden ta-
paan palkintotilaisuus järjestettiin koronaviruspandemian vuoksi verkossa. ŠKODA ENYAQ iV nou-
si 3,6 prosentin ääniosuudella noin 30 000 äänestäneen suosikiksi. Voitto oli jatkoa viime vuodelle,
jolloin ŠKODA OCTAVIA ensimmäisenä ŠKODA-automallina valittiin Sveitsin Vuoden autoksi. Ää-
nestyksessä olivat mukana kaikki uudet automallit, jotka ensiesiteltiin Sveitsin markkinoille vuonna 
2021 ja jotka ovat tilattavissa viimeistään maaliskuussa 2022.

ŠKODA ENYAQ iV saavuttanut erinomaista kansainvälistä menestystä 
Sveitsin Vuoden 2022 auto -palkinto on jo neljäs merkittävä palkinto, jonka ENYAQ iV on voittanut 
viimeisen kolmen kuukauden aikana. Täyssähköinen katumaasturi voitti parhaan täyssähkö-katu-
maasturin Kultainen ohjauspyörä 2021 -palkinnon saksalaisilta Auto Bild- ja Bild am Sonntag -leh-
diltä. Auto Zeitung -autolehden Auto Trophy 2021 -äänestyksessä ENYAQ iV voitti oli paras alle 50
000 euron hintaisten täyssähkö-katumaastureiden sarjassa ja tuontiautojen sarjassa. AUTO 
Straßenverkehr -lehden lukijaäänestyksessä ENYAQ iV valittiin vuoden perheautoksi, ja se voitti 
myös alle 25 000 euron autojen paras tekniikka -sarjan ja saman hintaluokan paras tuontiauto -sar-
jan sekä lisäksi parhaan muotoilun palkinnon. ENYAQ iV on myös edennyt yhdeksi Euroopan Vuo-
den auto -kisan seitsemästä finalistista, joista voittaja valitaan ja julkistetaan helmikuussa 2022.
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ŠKODA ENYAQ iV sveitsiläisten 
suosikkiauto 2022 
ŠKODA ENYAQ iV on "Sveitsiläisten 
suosikkiauto 2022". ŠKODA voitti sveitsi-
läisen median lukijaäänestyksen toisen 
kerran peräkkäin, sillä viime vuonna voit-
toon ylsi OCTAVIA. 
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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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