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Škodalle viisi Auto Trophy 2022 -voittoa 
 

› ŠKODA paras automerkki Auto Trophy 2022 -äänestyksessä 

› SUPERB voitti keskikokoluokan tuontiautojen sarjan, ollen samalla paras myös hinnan ja 

ominaisuuksien suhteessa 

› KAMIQ jätti kilpailijat taakseen alle 30 000 euron hintaisten katumaasturi-tuontiautojen sar-

jassa 

› ENYAQ iV palkittiin parhaana alle 50 000 euron hintaisten täyssähköisten katumaasturi-

tuontiautojen sarjassa 

› Lukijat äänestivät Škodan parhaaksi tuontiautomerkiksi jo yhdeksännen kerran peräkkäin 

 

25. marraskuuta 2022. Kaikkiaan viiden sarjan voitolla ŠKODA sijoittui jälleen kerran kär-

keen saksalaisen Auto Zeitung -lehden Auto Trophy 2022 -lukijaäänestyksessä. KAMIQ 

voitti alle 30 000 euron hintaisten katumaasturi-tuontiautojen sarjan ja ENYAQ iV alle 50 000 

euron hintaisten täyssähköisten katumaasturi-tuontiautojen sarjan. Lukijat äänestivät Su-

perbin voittoon kahdessa sarjassa: se oli paras keskikokoluokan tuontiautojen sarjassa 

sekä myös hinnan ja ominaisuuksien suhteessa. Jo yhdeksännen kerran peräkkäin lukijat 

myös valitsivat Škodan parhaaksi tuontiautomerkiksi. 

 
Saksalaisen Auto Zeitung -lehden nyt jo 35. kerran järjestämään Auto Trophy -äänestykseen 

osallistui tänä vuonna lehden 16 657 lukijaa ja online-tilaajaa. He valitsivat voittajat kaikkiaan 226 

automallista ja 95 automerkistä 32 sarjassa. Joka kymmenennen äänestäjän mielestä ŠKODA on 

paras tuontiautomerkki. ŠKODA on nyt voittanut tämän palkinnon jo yhdeksän kertaa peräkkäin 

vuodesta 2014 alkaen. 

 

Crossover-katumaasturi ŠKODA KAMIQ paras sarjassaan 

ŠKODA KAMIQ päihitti kilpailijansa alle 30 000 euron hintaisten katumaasturi-tuontiautojen sar-

jassa, jossa se sai annetuista äänistä 16,3 prosenttia. Crossover-katumaastureissa on katumaas-

tureiden perinteiset vahvuudet kuten korkeampi istuma-asento ja suurempi maavara, yhdistettynä 

kompaktinkokoisen auton ketteryyteen ja Škodalle tyypillisesti tunteisiin vetoavaan muotoiluun. 

 

ENYAQ iV ykkönen alle 50 000 euron hintaisten täyssähköisten katumaasturi-tuontiautojen 

sarjassa 

Lukijat äänestivät ŠKODA ENYAQ iV:n tuontiautojen parhaaksi täyssähkökatumaasturiksi hinta-

luokassa alle 50 000 euroa. Äänestyksessä joka viides ääni (20,51 %) meni tälle Škodan täyssäh-

köiselle lippulaivamallille. Mukavan väljät tilat viidelle hengelle ja 585 litran tavaratila (takaistui-

mien selkänojat eteen taittamalla peräti 1 710 litraa) tekevät ENYAQ iV:stä mainion auton myös 

perheiden arkeen. Valitun ajoakun kapasiteetin ja varustelun mukaan ENYAQ iV yltää jopa 540 

kilometrin WLTP-toimintamatkaan. Sen ja lyhyiden latausaikojen ansiosta ENYAQ iV soveltuu 

mainiosti myös pitkille matkoille. 

 

ŠKODA SUPERB kahteen voittoon 

Auto Zeitung -lehden lukijat ovat vaikuttuneita ŠKODA Superbin runsaasta varustelusta, tehok-

kaista ja taloudellisista voimanlähteistä sekä suurista sisätiloista, joista ŠKODA-automallit hyvin 

tunnetaan. Vahvojen ominaisuuksiensa ansiosta SUPERB sai kaksi Auto Trophy 2022 -palkintoa. 

SUPERB voitti keskikokoisten tuontiautojen sarjassa saaden melkein neljäsosan (24,56 %) 

https://twitter.com/skodaautonews
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kaikista annetuista äänistä. Sen lisäksi 24,77 prosenttia lukijoista valitsi Superbin ykköseksi hin-

nan ja ominaisuuksien suhteessa. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 
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+358 10 436 2112 
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Škodalle viisi Auto Trophy 2022 -voittoa 
Saksalaisen Auto Zeitung -lehden Auto Trophy 2022 
-lukijaäänestyksessä ŠKODA KAMIQ päihitti kilpaili-
jansa alle 30 000 euron hintaisten katumaasturi-
tuontiautojen sarjassa saamalla annetuista äänistä 
16,3 prosenttia. 

 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Škodalle viisi Auto Trophy 2022 -voittoa 
Lukijat äänestivät ŠKODA ENYAQ iV:n tuontiautojen 
parhaaksi täyssähkökatumaasturiksi alle 50 000 eu-
ron hintaluokassa. Äänestyksessä joka viides ääni 
(20,51 %) meni tälle Škodan täyssähköiselle lippulai-
vamallille. 

 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Škodalle viisi Auto Trophy 2022 -voittoa 
SUPERB voitti keskikokoisten tuontiautojen sarjassa 
saaden melkein neljäsosan (24,56 %) kaikista anne-
tuista äänistä. Lisäksi 24,77 prosenttia lukijoista va-
litsi Superbin ykköseksi hinnan ja ominaisuuksien 
suhteessa. 
 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://www.skodamagazine.fi/press/
https://www.skodamagazine.fi/press/
https://www.skodamagazine.fi/press/
http://www.skoda-storyboard.com/
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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. 
› 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
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

