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ŠKODA KODIAQ ensiesitellään suurelle 

yleisölle Pariisin Autonäyttelyssä 2016 
 

› ŠKODA KODIAQ esitellään Pariisissa suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa 

› Škodan uusi, iso katumaasturi tekee vaikutuksen muotoilullaan, jossa on 

paljon luonnetta, poikkeuksellisen paljon tilaa ja innovatiivista teknologiaa  

› Škodan lehdistötilaisuus: 29. syyskuuta klo 07.45, paviljonki 4, osasto 215.  

 

 

Mladá Boleslav, 21. syyskuuta 2016 – Tšekkiläinen autonvalmistaja esittelee 

ŠKODA KODIAQ -mallinsa yleisölle ensimmäistä kertaa 1.–16. lokakuuta. 4,7 

metrin pituinen, jopa seitsemän istumapaikkaa tarjoava ja tavaratilaltaan 

luokkansa suurin ŠKODA KODIAQ on tšekkiläisen autonvalmistajan 

ensimmäinen iso katumaasturi.  

 

Škodan uusin malli lanseerataan vuoden 2017 alkupuoliskolla, ja sillä on kaikki merkin 

vahvuudet: näyttävää muotoilua, poikkeuksellisen paljon tilaa, käytännöllisyyttä ja 

innovatiivista teknologiaa, jota yleensä löytyy vasta ylemmistä autoluokista.  

 

ŠKODA KODIAQIN myötä tšekkiläisen autonvalmistajan mallisto laajenee käsittämään 

seitsemän mallisarjaa. Samalla uutuuden esittely toimii laajan katumaasturikampanjan 

lähtölaukauksena. Osana tulevaisuuden strategiaansa autonvalmistaja jatkaa asemansa 

vahvistamista tärkeässä ja nopeasti kasvavassa katumaasturisegmentissä. Näin toimien 

ŠKODA lisää mallistonsa houkuttelevuutta entisestään valloittaen merkille uusia 

asiakasryhmiä.  

 

Ensimmäinen lehdistöpäivä on omistettu täysin brändin ensimmäiselle isolle 

katumaasturille. Esillä on kaikkiaan 11 ŠKODA KODIAQ -mallia. Koko mallisto on 

nähtävänä toisesta lehdistöpäivästä alkaen Škodan osastolla. Kävijöillä on niin ikään 

mahdollisuus tutustua Škodan maailmaan, johon kuuluu mm. pyöräilyä, jääkiekkoa ja 

liitettävyyttä.  

 

Škodan lehdistötilaisuus pidetään 29. syyskuuta klo 07.45 paviljongissa 4 Škodan 

näyttelyosastolla 215, minkä lisäksi tapahtuma on nähtävissä suorana osoitteesta 

www.skoda-storyboard.com. 

 

 

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 kuutta automallia: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia sekä Yeti 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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