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ŠKODA tiedottaa asiakkaitaan EA189-

dieselmoottoreista 
 

› ŠKODA-asiakkaat voivat tarkistaa kuuluuko heidän autonsa niiden autojen 

joukkoon, joita koskee dieselmoottorien päästöominaisuuksien 

säännönvastaisuus. Tämä tarkistus voidaan tehdä joko internetsivujen 

www.skoda.fi kautta tai soittamalla ŠKODA Call Centeriin  

› Säännönvastaisuus koskee vain niitä ŠKODA-merkkisiä autoja, joissa on 

moottorityypin EA189-dieselmoottori. Näitä autoja voi käyttää aivan 

normaalisti ja turvallisesti. 

› Nyt Suomessa myynnissä olevissa uusissa ŠKODA-dieselautoissa on EU6-

moottorit, jotka täyttävät laissa asetetut vaatimukset ja päästöstandardit.      

 

 

Maailmanlaajuisesti noin 1,2 miljoonassa ŠKODA-autossa on tietokoneohjelma, joita 

koskee dieselmoottorien päästöominaisuuksien säännönvastaisuus. Tämä tarkoittaa 

moottorityypin EA189-dieselmoottoreita, jotka ovat 3- tai 4-sylinterisiä ja ne ovat 

iskutilavuudeltaan 1,2-, 1,6- tai 2,0-litraisia. Näitä moottoreita on käytetty seuraavissa 

ŠKODA-malleissa: toisen sukupolven Fabia (2009-2014), Octavia (2009-2013) ja Superb 

(2009-2015) sekä Roomster (2009-2015), Rapid (2011-2015) ja Yeti (2009-2015). 

ŠKODA ei enää käytä Euroopassa näitä moottoreita uusissa autoissa. Tapaus ei koske 

myöskään muita dieselmoottoreita, jotka eivät ole EA189-tyyppiä. Nyt Suomessa 

myynnissä olevissa uusissa ŠKODA-dieselautoissa on EU6-dieselmoottorit, jotka täyttävät 

laissa asetetut vaatimukset ja päästöstandardit.      

 

ŠKODA-asiakkaat voivat tarkistaa internetsivulta http://skoda-recallactions.skoda-

auto.com/fi-fi/ koskeeko tämä tapaus heidän autoaan. Tämä tapahtuu syöttämällä auton 

valmistenumero sivulla olevaan hakukenttään. Jos tapaus koskee kyseistä autoa, 

asiakasta ohjeistetaan odottamaan hänelle erikseen lähetettävää tiedotetta. Asiakas voi 

halutessaan jättää järjestelmän kautta yhteydenottopyynnön tai soittaa suoraan ŠKODA 

Call Centeriin puh. 010 436 2000 (ma-pe 8:30-16:00).  

 

Kaikkiin asiakkaisiin, joiden autoa tämä tapaus koskee, tullaan ottamaan yhteyttä ja 

informoimaan jatkotoimenpiteistä. Tässä vaiheessa asiakkaan ei siis tarvitse tehdä 

mitään. Haluamme myös korostaa, että auton käyttöä voi ennen jatkotoimenpiteitä 

jatkaa täysin normaalisti ja turvallisesti. 

 

 

Lisää tietoa: 

Maija Koskela, toimitusjohtaja  Jussi Kostiainen, markkinointi- ja tuotejohtaja  

Puh. 010 436 2100 Puh. 010 436 2111 

maija.koskela@skoda.fi    jussi.kostiainen@skoda.fi 
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Ladattavat kuvat: 

 

 

 

ŠKODA-asiakkaat voivat tarkistaa internetsivulta 

http://skoda-recallactions.skoda-auto.com/fi-fi/ 

koskeeko tämä tapaus heidän autoaan.  

 

                                   Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

Valmistenumero (VIN) löytyy auton 

rekisteriotteesta sekä edestä katsoen tuulilasin 

oikeassa alakulmassa lasin alla sijaitsevasta 

kilvestä.   

 

 

                                    Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 
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 kuutta automallia: Citigo, Fabia, 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 25 900 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 9,1 %. (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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