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ŠKODA OCTAVIA: suosikkimallin merkittävä 

uudistuminen 
 

› Menestysmalli saa uudet muodot keulaan ja perään  

› Saatavilla huippumodernit LED-ajovalot  

› Uuden sukupolven tietoviihdejärjestelmissä tyylikäs lasikosketusnäyttö  

› ŠKODA Connect tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet mobiiliverkkopalveluihin 

› Uusia avustinjärjestelmiä  

 

 

Mladá Boleslav, 27.10.2016 – ŠKODA uudistaa suosikkimallinsa. Vuoden lopulla 

ŠKODA OCTAVIA saa uudet muodot keulaan ja perään, edistyksellisellä 

tekniikalla toteutetut kuljettajan avustinjärjestelmät, tietoviihdejärjestelmät ja 

liitettävyysmahdollisuudet sekä uusia varusteita. Uudistukset koskevat sekä 

Liftback- että Combi-korimallia, ja ne vahvistavat entisestään Octavian asemaa 

omassa kokoluokassaan. 

 

“ŠKODA OCTAVIA on aina ollut oman luokkansa ehdotonta kärkeä,” sanoo Škodan 

pääjohtaja Bernhard Maier. “Automerkkimme sieluna Octavia on ratkaisevasti vaikuttanut 

siihen, millaiseksi ŠKODA on vuosien mittaan kehittynyt: kansainvälisesti tunnustettu 

autonvalmistaja, jonka automalleja myydään yli 100 maassa. Nyt uudistuva ŠKODA 

OCTAVIA auttaa meitä jatkamaan tätä mainiota kehitystä.”  

 

OCTAVIA on selvästi myydyin ŠKODA-automalli. Oman kokoluokkansa yläpäähän 

sijoittuvan Škodan suosikkimallin vahvoja ominaisuuksia ovat aina olleet erinomaiset 

tilat, toimivat yksityiskohdat, hyvä turvallisuus ja mukavuus sekä kaunis muotoilu ja 

hyvä vastine rahalle. Vuonna 1996 tuotantoon tullutta ŠKODA Octaviaa on 20 vuoden 

aikana valmistettu yhteensä viisi miljoonaa kappaletta. Nyt toteutetulla kattavalla 

malliuudistuksella ŠKODA jatkaa Octavian menestystarinaa ja vahvistaa Škodan asemaa 

kansainvälisillä automarkkinoilla. 

 

Uudistuneen ŠKODA Octavian muotoilun linjat ovat erityisesti keulassa aiempaa 

virtaviivaisemmat. Uudet ajovaloyksiköt antavat autolle näyttävän ilmeen. Saatavilla on 

nyt myös LED-ajovalot. Merkkilogo on entistä selvemmin esillä. Keula vaikuttaa 

voimakkaammalta ja leveämmältä.  

 

Entiseen tapaan ŠKODA Octavian tilat ovat luokkansa suurimpian, niin auton sisätiloissa 

kuin tavaratilassa. Tavaratilan koko on 590 litraa Liftback-mallissa ja 610 litraa 

Combissa, ja takaistuimen selkänojat eteen kääntämällä tila suurenee Liftbackissä 1580 

litraan ja Combissa 1740 litraan. Combi-malliin on saatavissa sähkötoiminen takaluukku.  
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Malliuudistuksen myötä myös tietoviihteen järjestelmät uudistuvat. Jokaisessa neljässä 

järjestelmässä, Swing- ja Bolero-audiojärjestelmissä sekä navigointijärjestelmissä 

Amundsen ja Columbus, on nyt uusi kapasitiivinen lasikosketusnäyttö. Columbus-

järjestelmässä on nyt 9,2-tuumainen näyttö, langaton WLAN Hotspot -lähiverkko ja 

lisävarusteena 4G (LTE) SIM-korttimoduuli, jolla internet-yhteys toimii erittäin nopeasti.  

 

Uudistuneessa ŠKODA Octaviassa on myös edistykselliset liitettävyysmahdollisuudet. 

ŠKODA Connect jakautuu Infotainment Online -toimintoihin ja CareConnect -toimintoihin. 

CareConnect on saatavissa lisävarusteena kaikkien uudistuneen ŠKODA Octavian 

malliversioiden yhteyteen (paitsi G-TEC).  

 

ŠKODA OCTAVIA on edistyksellinen myös kuljettajan avustinjärjestelmien osalta – 

tarjolla on tekniikkaa, jota yleensä tavataan suuremman kokoluokan autoissa. Jos 

Octaviaa käytetään perävaunun vetämiseen, perävaunuavustin auttaa ohjaamisessa, kun 

autolla peruutetaan hitaasti. Ennakoiva jalankulkijasuoja täydentää automaattisen 

hätäjarrutusjärjestelmän Front Assistant -toimintoa. Myös pysäköintiavustimen toimintaa 

on optimoitu. Blind Spot Detect -kaistanvaihtovaroitin sekä takana olevasta liikenteestä 

varoittava Rear Traffic Alert turvaavat kaistanvaihdot ja avustavat peruutettaessa pois 

pysäköintiruudusta. Peruutuskamera välittää monitoiminäyttöön kuvan auton 

ympäristöstä.  

 

ŠKODA Octaviassa on nyt myös uusia Simply Clever -ratkaisuja: Auton asetukset 

tallentava yksilöitävä avain, ohjauspyörän lämmitys, käännettävät pöydät etuistuinten 

taustoissa, pullotelineet kookkaammille juomapulloille ja Combi-mallissa irrotettava 

taskulamppu tavaratilassa.  

 

Moottorivalikoimassa on neljä TSI-bensiinimoottoria ja neljä TDI-dieselmoottoria, jotka 

tarjoavat hyvän tehon alhaisella polttoaineen kulutuksella. Iskutilavuudet ovat välillä 1.0 

ja 2.0 litraa, ja tehovaihtoehdot välillä 81 kW (110 hv) ja 135 kW (184 hv). Lähes 

kaikkiin uudistuneen ŠKODA Octavian moottorivaihtoehtojen yhteyteen on saatavissa 6- 

tai 7-vaihteinen DSG-kaksoiskytkinvaihteisto. 4×4-neliveto on tarjolla 1.8 TSI- ja 2.0 TDI 

-moottoreiden yhteyteen. Alustatekniikan huippuna on mukautuva alustan 

säätöjärjestelmä Dynamic Chassis Control (DCC), joka säätää ohjauksen ja 

iskunvaimennuksen ominaisuuksia tehdyn asetusvalinnan Comfort, Normal tai Sport 

mukaisesti. 16-, 17- ja 18-tuumaisia kevytmetallivanteita on tarjolla useita erilaisia.  

 

Uudistettu ŠKODA OCTAVIA tulee myyntiin vuoden lopulla ja toimitukset alkavat 

alkuvuodesta 2017.  

  

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo   

Viestintäpäällikkö 

+358 10 436 2112 

kari.aalo@skoda.fi 
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ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 

1895, jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá 
Boleslavissa, Tšekin tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä seitsemää automallia: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti, Kodiaq ja Superb.  
› Valmisti vuonna 2015 1 055 500 autoa. (2014: 1 037 200 kpl).  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, 

Slovakiassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 25 900 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2015 Suomessa rekisteröitiin 9870 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,2 %.  

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla kaksi, markkinaosuus 14,7 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5832 kappaletta, ja sen osuus 

koko Suomen automyynnistä oli 5,4 %.  
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