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Lisää näyttävyyttä: 
ŠKODA Fabian uusi varustepaketti  
 

› Black-varustepaketti nyt saatavissa ŠKODA Fabiaan 

› Black-varustepaketti täydennettävissä mustalla katolla 

› Avaimettoman keskuslukitus- ja käynnistysjärjestelmän KESSY lähetinavaimen liiketun-

nistin lisää turvallisuutta 

 

 

Mladá Boleslav 23. heinäkuuta 2019. ŠKODA Fabiaan on vuosimallin 2020 myötä tarjolla 

uusi varustepaketti. Tämä Black-varustepaketti sisältää urheilullisia yksityiskohtia kuten 

jäähdyttimen mustan säleikön ja mustat kevytmetallivanteet. KESSY-järjestelmän (avai-

meton keskuslukitus ja käynnistys) lähetinavaimessa on nyt turvallisuutta lisäävä liiketun-

nistin. 

 

ŠKODA FABIA uudistui merkittävästi kesällä 2018. Pienten autojen segmentin suosittuun Fabiaan 

tulivat silloin tarjolle LED-ajovalot ja LED-takavalot sekä uusia turvallisuutta parantavia varusteita 

kuten kaistanvaihtovaroitin ja auton takana liikkuvista kohteista varoittava peruutusvaroitin. Vuosi-

malliin 2020 tarjolle tulee uusi varustepaketti. Black-varustepaketti viimeistelee ŠKODA Fabian ul-

konäön sporttisilla yksityiskohdilla. Paketti sisältää jäähdyttimen mustan säleikön, jonka innoitta-

jana on ollut FABIA-malliston sporttisin versio MONTE CARLO. Muita mustia varustusyksityiskohtia 

ovat mustat ulkopeilikotelot ja mustat kevytmetallivanteet, joita on tarjolla kahdet eri kokoiset: 15-

tuumaiset MATONE-vanteet ja 16-tuumaiset VIGO-vanteet. LED-takavalot täydentävät Black-va-

rustepaketin, johon voidaan myös yhdistää musta katto auton ulkoväristä riippumatta. 

 

 

KESSY-lähetinavaimessa liiketunnistin 

Tarjolla olevan KESSY-järjestelmän lähetinavaimessa on nyt liiketunnistin. Se pienentää vaaraa, 

että joku varastaa ŠKODA Fabian tai murtautuu siihen. Jos lähetinavainta ei 15 minuuttiin liikuteta, 

esimerkiksi jos se on laskettu pöydälle, lähetinavaimen radiotaajuussignaali kytkeytyy automaatti-

sesti pois päältä. Kun avainta sitten taas liikutetaan, radiotaajuussignaali kytkeytyy jälleen päälle. 

Sen jälkeen ŠKODA Fabian keskuslukitus voidaan avata ja moottori käynnistää totutun vaivatto-

masti avainta käsittelemättä. 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  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 yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen kom-

ponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 
automyynnistä oli 4,2 %.  
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