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ŠKODA Scalassa ja ŠKODA Kamiqissa langaton SmartLink 
älypuhelimille 
 
› SCALA ja KAMIQ ovat ensimmäiset langattoman Apple CarPlay- ja Android Auto* -tuen 

tarjoavat ŠKODA-automallit 

› Helppo pääsy älypuhelimen sovelluksiin ja niiden sisällön kätevä peilaus auton tietoviih-

denäyttöön  

› Älypuhelimen induktiolataus myös saatavissa  

 

 

Mladá Boleslav 28. elokuuta 2019. Scalassa ja Kamiqissa kuljettajan on nyt mahdollista liit-

tää älypuhelimensa auton infotainment-järjestelmään langattomasti. Ne ovat kaksi ensim-

mäistä ŠKODA-automallia, joissa on uusi langaton Wireless SmartLink -tekniikka. Sen 

avulla Apple CarPlayn ja Android Auton käyttö on entistäkin vaivattomampaa. Älypuhelimen 

käyttö autossa tapahtuu kokonaan ilman johtoja, jos varusteeksi lisäksi valitaan puhelimen 

induktiolatauksen mahdollistava Phone Box -matkapuhelinlokero, josta on langaton yhteys 

auton ulkopuolelle asennettuun antenniin. 

 

 

Tähän saakka älypuhelin on pitänyt liittää auton järjestelmään USB-johdolla SmartLink-tekniikan 

käyttämiseksi. Liittämisen myötä tietyt, valitut älypuhelinsovellukset ovat olleet nähtävissä auton 

tietoviihdejärjestelmän näytössä, josta niitä on voinut käyttää. Nyt tarjolla olevalla langattomalla Wi-

reless SmartLink -tekniikalla perheautoluokan SCALA ja uusi crossover-katumaasturi KAMIQ vie-

vät älypuhelimen integroimisen uudelle, entistä helppokäyttöisemmälle tasolle.  

 

Kun älypuhelinta ensimmäisen kerran käytetään autossa, se on yhdistettävä auton tietoviihdejär-

jestelmään Bluetooth-yhteydellä. Kun se on kerran tehty, puhelin yhdistyy langattomalla Wireless 

SmartLinkillä automaattisesti aina heti, kun puhelin tuodaan autoon. Ainut edellytys on, että puheli-

messa on Bluetooth päällä. Puhelin parittuu auton kanssa Bluetoothilla; näytön peilauksen tiedot 

välittyvät langattomalla Wi-Fi-lähiverkolla. Kun älypuhelin laitetaan Phone Box -matkapuhelinloke-

roon, puhelin yhdistyy auton tietoviihdejärjestelmään ja auton ulkopuoliseen antenniin. Lokerossa 

langattoman latauksen Qi-standardia tukeva puhelin latautuu induktiivisesti, ja ulkoantennin käyttö 

parantaa puhelimen yhteyttä verkkoon. 

 

*Android Auto ei ole toistaiseksi saatavilla Suomessa älypuhelimiin. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:kari.aalo@skoda.fi


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 2/2 

 
 

 

ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com; media.skoda-auto.com 

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi   

 

 

 

 

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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