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ŠKODA OCTAVIA voittoon Best Cars 2022 -lukija-
äänestyksessä  
 

› Octavialle kymmenes voitto saksalaisen auto motor und sport -autolehden lukijaäänestyksessä  
› Škodan suosituin automalli äänestettiin perheautokokoluokan tuontiautojen parhaaksi  
› Lehden yli 100 000 lukijaa ja online-tilaajaa osallistui nyt jo 46. kerran järjestettyyn äänestykseen 

 
Mladá Boleslav 10. helmikuuta 2022. ŠKODA OCTAVIA oli jälleen voitokas: saksalaisen auto 
motor und sport -autolehden järjestämässä parhaiden autojen lukijaäänestyksessä Škodan 
suosituin automalli otti jo kymmenennen voittonsa. Nyt jo 46. kerran toteutettuun äänestykseen 
osallistui lehden yli 100 000 lukijaa ja online-tilaajaa, ja jälleen kerran OCTAVIA äänestettiin yk-
köseksi perheautokokoluokan tuontiautojen luokassa. Tällä kertaa vuoden parhaiden autojen 
(Best Cars 2022) äänestyksessä oli mukana kaikkiaan 386 automallia kahdessatoista luokassa. 
 
Jo viime vuonna äänestyksessä menestynyt neljännen sukupolven ŠKODA OCTAVIA voitti jälleen ker-

ran perheautokokoluokan tuontiautojen luokan. Taakseen 26 kilpailijamallia jättänyt ŠKODA OCTAVIA 

jakoi 12,2 prosentin ääniosuudellaan ykkössijan Volkswagen-konsernin toisen automallin kanssa. Vuo-

den parhaat autot -äänestysvoitto on Octavialle jo kymmenes: OCTAVIA on voittanut yhdeksän kertaa 

perheautokokoluokan tuontiautojen luokan ja kerran keskikoisten tuontiautojen luokan. Škodan suosi-

tuimman automallin vuonna 2020 esitelty neljäs sukupolvi on entistäkin tilavampi, turvallisempi, moni-

puolisemmin liitettävissä ja muotoilultaan vieläkin vahvemmin tunteisiin vetoava. Myös Combi-farmari-

mallisena saatavaan Octaviaan ovat voimanlähteeksi tarjolla tehotaloudelliset bensiini- ja dieselmoot-

torit, kaasuversio, kevythybridi ja ladattava hybridi. 

 
ŠKODA OCTAVIA jatkaa voittojen tiellä  

Neljäs sukupolvi jatkoi OCTAVIA-sukupolvien vahvaa menestystä heti lanseerauksen jälkeen saamalla 

useita arvostettuja palkintoja vuoden 2021 mittaan. Saksalaisen autolehden "Auto Zeitung" lukijaää-

nestyksen Auto Trophy 2021 -palkinnon se sai kompaktikokoisten tuontiautojen luokassa, jonka se 

voitti kahdeksantena peräkkäisenä vuonna ja yhteensä jo 14. kerran. Aiemmin samana vuonna OCTA-

VIA voitti yhdennentoista kerran saksalaisen firmenauto-lehden Vuoden 2021 yritysauto -palkinnon 

tuontiautojen luokassa. 
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Lehdistökuva: 

 

 

ŠKODA OCTAVIA voittoon Best Cars 2022  
-lukijaäänestyksessä  
ŠKODA OCTAVIA on voittanut saksalaisen auto 
motor und sport -autolehden Vuoden parhaat 
autot -lukijaäänestyksessä kymmenennen ker-
ran. Lehden yli 100 000 lukijan ja online-tilaajan 
äänistä Škodan suosituin automalli OCTAVIA 
sai 12,2 prosenttia, jolla edellisvuoden tapaan 
tuli voitto perheautokokoluokan tuontiautojen 
luokassa.  
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

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 al-

kaen-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 autonvalmistajista.  
› 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 konserniyhteis-

työssä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

ŠKODA Suomessa 

› Vuonna 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintiti-
lastoissa sijan kolme, markkinaosuus 8,9 % 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 14,7 % 
› 2021 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kaksi ŠKODA-mallia (OCTAVIA ja KODIAQ) 

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 70 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2021 
› Vuoden Auto Suomessa: ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin jo-

kavuotisessa palkintogaalassa – 2022 ŠKODA ENYAQ iV, 2021 ŠKODA OCTAVIA ja 2020 ŠKODA KAMIQ 
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