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Uusi ŠKODA Superb: sisätilat kuin suuremmista 

autoluokista  
 

 

› Ensivaikutelmia uudesta ŠKODA Superbista 

› Täysin uusi ulottuvuus: tilava, tyylikäs ja yksityiskohdiltaan viimeistelty  

› Erinomaista mukavuutta: erittäin tilava ja hienot materiaalit 

› Ennennäkemätöntä laatua: äärimmäistä tarkkuutta 

 

Mladá Boleslav, 3. helmikuuta 2015 – Škodan lippulaivan uusin versio on jälleen kerran 

osoitus merkin muotoilutaidoista ja vetovoimaisuudesta. Uudessa ŠKODA Superbissa 

tilavuus, toiminnallisuus ja muotoilu yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. ŠKODA antoi 

viitteitä tulevaisuuden muotokielestään jo viime vuonna esitellessään ŠKODA VisionC -

muotoilukonseptin Geneven Autonäyttelyssä. Uudessa Superbissa nämä innovaatiot on 

nyt tuotu sarjatuotantoon. ŠKODA esittelee nyt yksityiskohtia kolmannen sukupolven 

Superbin sisätiloista.  

 

Škodan insinöörien ja suunnittelijoiden tavoitteena oli luoda auto, jonka sisätilat ovat 

reilut, ilmeeltään modernit sekä hienostuneet. ŠKODA on parantanut sisätiloja 

edelleen ja tuonut suurempien autoluokkien ominaisuudet keskikokoisten autojen 

segmenttiin. Uuden ŠKODA Superbin huikeat tilat, mukavuus, uudet tekniset ratkaisut, 

korkea laatu ja erinomainen tarkkuus nostavat segmenttinsä riman korkealle.  
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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, Roomster, Rapid, Octavia sekä Yeti ja Superb.  
› Valmisti vuonna 2014 ensi kertaa yli 1 000 000 autoa. (2014: 1 037 200 kpl, 2013: 920 800 kpl; 12,7 prosentin 

kasvu).  
› 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 25 800 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2014 Suomessa rekisteröitiin 9645 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,2 %. (2013: 8371 kpl; 15,2 prosentin kasvu) 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla kaksi, markkinaosuus 13,8 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5868 kappaletta, ja sen osuus koko 

Suomen automyynnistä oli 6,6 %. (2013: 4780 kpl; 22,8 prosentin kasvu) 
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