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Uudistettu ŠKODA FABIA esitellään Geneven 
autonäyttelyssä 2018  
 

 
› Pienten autojen segmentin suosikkimallin muotoilu uudistuu  
› ŠKODA Fabiaan saa nyt LED-ajovalot ja LED-takavalot 
› Uudistettu malli ensiesitellään Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä 2018  

 

 
Mladá Boleslav 18. tammikuuta 2018. Muotoilun uudet yksityiskohdat ja nykyaikaisin 
tekniikka ovat ŠKODA Fabian keskeisimmät uudistukset. Uusi keula ja LED-ajovalot tekevät 
Fabiasta vahvailmeisemmän. Nyt myös LED-takavalot ovat saatavilla. Lisäksi uudistusten 
myötä ŠKODA Fabiassa on uusia Simply Clever -ratkaisuja. Uudistettu ŠKODA Fabia astuu 
näyttämölle Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä maaliskuussa 2018. Tällä 
automallilla on suuri merkitys Škodan automallistossa. Vuonna 1999 markkinoille tullut 
ŠKODA Fabia on ehtinyt jo kolmanteen sukupolveensa, ja kaikkiaan Fabioita on valmistettu 
yhteensä yli 500 000 kappaletta. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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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, KAROQ sekä KODIAQ ja 
SUPERB.  

› Valmisti vuonna 2017 yli miljoona autoa.  
› 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, 

Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 30 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 
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