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Uudelle ŠKODA Fabialle Red Dot Award -palkinto 
poikkeuksellisen upeasta tuotemuotoilusta 
 
› ŠKODA FABIA voitti Red Dot Award palkinnon nyt kolmannen kerran; edelliset voitot vuo-

silta 2008 ja 2015  
› Kaikkiaan ŠKODA-automallit ovat voittaneet jo 17 Red Dot Award -palkintoa  
› Sporttinen ulkonäkö ja runsaat sisätilat ihastuttivat arvosteluraadin  

› Kansainväliset asiantuntijat arvostelivat palkintoehdokasautot monin kriteerein, esimer-
kiksi toimivuus, ergonomia ja kestävyys 

 
Mladá Boleslav 3. toukokuuta 2022. ŠKODA Fabian hattutemppu: Škodan suosittu pienten 

autojen kokoluokan automalli voitti arvostetun Red Dot Award -palkinnon upeasta tuote-

muotoilusta jo kolmannen kerran: edelliset voitot ovat vuosilta 2008 ja 2015. Uusimman voi-

ton myötä FABIA nousi voitoissa Škodan myydyimmän automallin eli Octavian rinnalle. 

Kaikkiaan Škodan automallit ovat vuosien mittaan voittaneet 17 Red Dot Award -tuotemuo-

toilupalkintoa. Kansainväliseen arvosteluraatiin vaikutuksen tekivät Fabian upea muotoilu, 

runsaat sisätilat sekä tasapainoinen kokonaisuus. 

 
Škodan muotoilujohtaja Oliver Stefani: "Fabian Red Dot Award -palkinto on meille suuri kunnia 

ja työmme onnistumisen vahvistus. Haluan kiittää koko tiimiämme, joka omistautuneesti ja innostu-

neesti halusi edelleen kehittää automalliemme tuoteidentiteettiä. Jo yli kymmenen vuoden ajan au-

tomme ovat suorastaan säännöllisesti vakuuttaneet arvosteluraatien jäsenet tunteisiin vetoavalla 

muotoilulla, suurilla sisätiloilla, käytännöllisyydellä ja erinomaisella vastineella hinnalle ‒ kokonai-

suutena, jota asiakkaamme arvostavat". 

 

Kokoluokkansa tilavimpana autona neljännen sukupolven ŠKODA FABIA sai pisteitä myös tunteita 

herättävästä muotoilusta ja sporttisista mittasuhteista. Vakiovarusteena LED-tekniikalla toteutetut 

kulmikkaat ajovaloyksiköt yltävät jäähdyttimen ŠKODA-säleikköön saakka. Näissä ajovaloissa on 

LED-takavaloyksiköiden tapaan böömiläisestä lasintyöstöstä juurtavat kristallimaiset designpiirteet. 

Toinen Fabian kotimaasta kertova designpiirre ovat etuovet, joiden pintapeltimuodot muodostavat 

Tšekin lipun kolmiomuodon. 

 

Yhteenvedossaan Red Dot Award -arvosteluraati toteaa: "FABIA ilmentää ulkonäössään hyväksyt-

tävää urheilullisuutta. Sisätilat ovat yllättävän suuret ja väljän tuntuiset". Kojelaudan muotoilun sym-

metrisyys yhdistettynä vapaasti seisovaan keskusnäyttöön ja vaakasuuntaiseen koristelistaan ko-

rostaa leveyttä ja siten Fabian reilunkokoista sisätilaa. 

 

Arvosteluraadissa 48 muotoilun asiantuntijaa 23 maasta  
Red Dot Award -palkinto on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista muotoilupalkin-

noista. Arvosteluraadissa oli 23 maasta 48 jäsentä; professoreita, muotoilijoita, mediaihmisiä ja 

konsultteja. He arvostelivat itsenäisesti kunkin palkintoehdokkaan lukuisin eri kriteerein, joita olivat 

esimerkiksi innovatiivisuus, toimivuus, ergonomia, kestävyys ja ympäristövastuullisuus. Laaduk-

kaasta tuotedesignista myönnettävä Red Dot Award -palkinto jaetaan jo 67. kerran. Virallinen pal-

kintoseremonia, Red Dot Gala, järjestetään 20. kesäkuuta 2022 Saksan Essenissä. 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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Neljännen sukupolven FABIA voitti arvostetun palkinnon Škodalle jo 17. kerran. Ensimmäisen 

kerran ŠKODA voitti Red Dot Award -palkinnon toisen sukupolven OCTAVIA COMBI -farmarimal-

lilla 2006. 

 

Tähän mennessä Red Dot Award -palkinnon voittaneet ŠKODA-automallit 

 

2022 ŠKODA FABIA IV  
2021 ŠKODA ENYAQ iV  
2020 ŠKODA OCTAVIA IV ja ŠKODA KAMIQ GT  
2019 ŠKODA SCALA  
2018 ŠKODA KAROQ  
2017 ŠKODA KODIAQ ja ŠKODA OCTAVIA COMBI III  
2016 ŠKODA SUPERB III  
2015 ŠKODA FABIA III  
2014 ŠKODA RAPID SPACEBACK  
2013 ŠKODA RAPID  
2010 ŠKODA SUPERB II ja ŠKODA YETI  
2008 ŠKODA FABIA II  
2007 ŠKODA ROOMSTER  
2006 ŠKODA OCTAVIA COMBI II 
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Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  
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ŠKODA Fabialle Red Dot Award -palkinto 
poikkeuksellisen upeasta tuotemuotoi-
lusta  
ŠKODA FABIA teki hattutempun: Škodan 
suosittu pienten autojen kokoluokan auto-
malli voitti arvostetun Red Dot Award -palkin-
non upeasta tuotemuotoilusta jo kolmannen 
kerran: edelliset voitot ovat vuosilta 2008 ja 
2015.  
 

 
 

Lataa      Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/the-new-skoda-fabia-receives-red-dot-award-for-exceptional-product-design/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/the-new-skoda-fabia-receives-red-dot-award-for-exceptional-product-design/
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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 kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kahtatoista automallia: FABIA, RAPID, SCALA, SLAVIA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katu-

maasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ 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 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-
röintitilastoissa 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 

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

 

https://twitter.com/skodaautonews
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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

