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Uusi ŠKODA KODIAQ RS:
urheilullinen, arjessa mukava ja ylellisen tilava
› KODIAQ RS -mallin istuimissa ja ovissa Alcantara-verhoilu timanttikuvioisin kontrastikoristesaumoin
› Urheilullisin KODIAQ-malli on ylellisen tilava ja erittäin käytännöllinen
› Suorituskykyinen katumaasturimalli ensiesitellään Pariisin autonäyttelyssä 2018

Mladá Boleslav 25. syyskuuta 2018. ŠKODA KODIAQ RS on Škodan uusi urheilullinen
huippumalli. Tämä suorituskykyinen katumaasturi ensiesitellään Pariisin autonäyttelyssä
ensi viikolla. Škodan RS-malliston uusimmassa tulokkaassa reilut ja muunneltavat sisätilat
yhdistyvät urheiluliseen sisustukseen ja Škodalle ominaiseen käytännöllisyyteen.

Urheiluistuimet ja niihin integroidut pääntuet ovat ŠKODA KODIAQ RS -mallissa vakiovaruste. Istuimien istuinosien ja selkänojien verhoiluna on tyylikäs Alcantara, joka on tuttu materiaali etenkin
moottoriurheilun maailmasta. Rei'itetyn Alcantara-verhoilun kontrastisaumat ja punaiset yksityiskohdat ovat visuaalisen upea kohokohta. Istuimien sivuosat on verhoiltu carbon-nahkalla kuten etuistuimien välinen kyynärnoja ja kyynärnojapinnat oviverhouksissa. Näissä verhoiluosissa on punaiset
saumat.
Urheiluohjauspyörässä punaiset kontrastisaumat ja uusi RS-logo
Monitoiminäppäimellistä urheiluohjauspyörää koristavat RS-logo ja punaiset kontrastisaumat. Oviverhousten materiaali on musta Alcantara, mutta korostavan punaisen timanttikuvion sijasta kontrastisaumat ovat mustat. Carbon-ilmeinen kojelauta, musta kattoverhous ja jaloteräksiset poljinlevyt
viimeistelevät ŠKODA KODIAQ RS -mallin sisätilojen urheilullisuuden. Luonnollisesti tästä suorituskykyisestä katumaasturimallista löytyvät kaikki KODIAQ-mallien tutut ja vahvat ominaisuudet: reilusti tilaa jopa seitsemälle hengelle, suuri tavaratila ja kaikille ŠKODA-automalleille ominaiset
Simply Clever -ratkaisut.
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ŠKODA Mediasivut

Lataa ŠKODA Media app

skoda-storyboard.com
skoda.media-auto.com
skoda.fi
skodamagazine.fi

Seuraa meitä!
Facebook

#Skoda #SkodaSuomi
YouTube

Instagram

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 kahdeksaa automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB
sekä KAMIQ (Kiinassa).
› Valmisti vuonna 2017 yli 1.2 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 35 000 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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