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ŠKODA FABIA ja OCTAVIA voittivat Auto Bild -leh-
den yritysautopalkinnot 2022  

 

› ŠKODA FABIA päihitti kilpailijansa pienten yritysautojen sarjassa jo neljännen kerran pe-

räkkäin 

› Myös ŠKODA OCTAVIA voitti jo neljännen palkintonsa parhaana keskikokoluokan autona 

› Kiinnostava kokonaispaketti yritysautoasiakkaille: reilut tilat, erinomainen mukavuus pit-

killä matkoilla, tehokkaat ja taloudelliset voimalinjat, sekä erinomainen vastine rahalle 

 

 

28. marraskuuta 2022. ŠKODA voitti kaksi Company Car Award 2022 -yritysautopalkintoa 

saksalaisen Auto Bild -autolehden järjestämässä lukijaäänestyksessä. Pienten yritysautojen 

sarjassa FABIA sai eniten ääniä, ja OCTAVIA jätti kilpailijat taakseen keskikokoisten yri-

tysautojen sarjassa. 

 
Tämän vuoden tammi-heinäkuun rekisteröintitilastojen perusteella suosituimmista automalleista 

oli jopa 10 ehdokasta yhteensä seitsemässä sarjassa. Rekisteröintitiedot saatiin Saksan liittotasa-

vallan liikennevirastolta. 

 

Neljäs peräkkäinen yritysautopalkinto ŠKODA Fabialle  
Pienten yritysautojen sarjan voiton napannut ŠKODA FABIA jätti taakseen neljä tuontiautomallia 

ja viisi saksalaista automallia. Tämänvuotinen menestys oli Fabialle jo neljäs peräkkäinen yri-

tysautovoitto. Nykyinen neljännen sukupolven FABIA pohjautuu Volkswagen-konsernin MQB-A0-

perustekniikkaan. FABIA kiinnostaa tunteisiin vetoavalla muotoilulla, tehokkailla ja taloudellisilla 

moottoreilla ja suurilla sisätiloilla, joista muutkin ŠKODA-automallit tunnetaan. Näillä vahvuuksilla 

FABIA on erinomainen yritysautovalinta. Pitkiä matkoja ajavat arvostavat myös tarjolla olevaa 50-

litraista polttoainesäiliötä (vakiona 40-litrainen), jolla auton toimintamatka on jopa 900 kilometriä. 

 

Neljäs peräkkäinen voitto ŠKODA OCTAVIALLE  
Myös ŠKODA OCTAVIA otti neljännen peräkkäisen yritysautovoittonsa: tämänvuotisessa lukija-

äänestyksessä se peittosi neljä kilpailevaa tuontiautomallia ja viisi kilpailevaa saksalaista auto-

mallia. ŠKODA OCTAVIA tarjoaa runsaan vakiovarustelun, monipuoliset avustinjärjestelmät, erin-

omaisen matkustusmukavuuden sekä huippuluokan aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden. Octa-

viassa on reilut tilat viidelle ja takaistuimien selkänojat eteen taitettuina tavaroille on tilaa jopa 1 

555 litraa. Farmarimallisessa OCTAVIA Combissa tavaratilaa on suurimmillaan peräti 1 700 litraa. 
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Lehdistökuvat: 

 

 

ŠKODA FABIA ja OCTAVIA voittivat Auto Bild -
lehden yritysautopalkinnot 2022 
ŠKODA FABIA oli selvä ykkönen pienten yritysauto-
jen sarjassa. Tämänvuotinen menestys on Fabialle 
jo neljäs peräkkäinen yritysautovoitto. 

 
 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA FABIA ja OCTAVIA voittivat Auto Bild -
lehden yritysautopalkinnot 2022 
Myös ŠKODA OCTAVIA otti neljännen peräkkäisen 
yritysautovoittonsa keskikokoisten autojen sarjassa, 
jossa taakse jäi neljä tuontiautomallia ja viisi saksa-
laista automallia. 

 
 

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   
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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 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

