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SCALA MONTE CARLO: uusi dynaaminen ja kiinnos-
tava varustelutaso 
 
› MONTE CARLO -varusteluversion innoittajana Škodan moottoriurheiluhistoria 

› Mustat yksityiskohdat ja perän musta ŠKODA-tekstilogo korostavat dynaamisuutta 

› Ensiesittely Frankfurtin kansainvälisessä autonäyttelyssä (IAA) syyskuussa, myynnissä 

loppuvuodesta 2019 

 

Mladá Boleslav 2. syyskuuta 2019. ŠKODA laajentaa uutta perheautokokoluokan SCALA-

mallistoaan MONTE CARLO -varusteluversiolla. Erikoismalli kunnioittaa Škodan menestyk-

sellistä moottoriurheiluhistoriaa ja ilmentää sitä sporttisen mustilla muotoiluelementeillä ja 

perän mustalla ŠKODA-tekstilogolla. Frankfurtin autonäyttelyssä esiteltävään ŠKODA 

SCALA MONTE CARLO -varusteluversioon ovat tarjolla kaikki SCALA-malliston moottori-

vaihtoehdot. Myynti alkaa loppuvuodesta 2019. 

 

Škodan perheautokokoluokan automallien sporttisten varusteluversioiden nimessä on perinteisesti 

esiintynyt MONTE CARLO. Nimi viittaa Monacon ruhtinaskunnan keskukseen, joka tunnetaan ylel-

lisyydestä ja eleganssista sekä jo yli sadan vuoden ajalta myös moottoriurheilusta. Ensimmäinen 

Monte Carlon ralli ajettiin vuonna 1911. Monte Carlo on rallin nykyisen maailmanmestaruussarjan 

vanhin osakilpailu, ja ŠKODA on yltänyt joihinkin suurimpiin menestyksiinsä juuri Montessa. Esi-

merkiksi vuonna 1936 ŠKODA POPULAR SPORT sijoittui luokassaan toiseksi, ja vuonna 1977 

ŠKODA 130 RS:llä ajettiin luokassaan voittoon ja toiseksi. Myös ŠKODA FABIA -ralliautot ovat me-

nestyneet näillä teillä. ŠKODA SCALA MONTE CARLO kunnioittaa rallinajon perinteitä, legendaa-

risia automallejamme ja niillä saavutettua menestystä. 

 

ŠKODA-muotoilujohtaja Oliver Stefani: "Uudella MONTE CARLO -versiolla me korostamme 

ŠKODA Scalan sporttisen pirteää ja dynaamista luonnetta. Mustat MONTE CARLO -yksityiskoh-

dat, kookkaat kevytmetallivanteet ja historiallinen nimi luovat linkin ralleissa menestyneisiin auto-

malleihimme. Tämä malli on suunnattu etenkin nuoremmille, jotka haluavat autoltaan sporttisuutta 

ja tunteisiin vetoavaa sekä aktiivista elämäntyyliä korostavaa muotoilua." 

 

Sporttinen design ja kiinnostavat mustat elementit 

Useat mustat elementit tuovat dynaamisen ŠKODA SCALA MONTE CARLO -varusteluversion il-

meeseen selvää urheilullisuutta. Keulaa hallitsevaa, kiiltävän mustaa ŠKODA -jäähdyttimen säleik-

köä reunustavat sivuilla täys-LED-ajovaloyksiköt ja alhaalla musta etuhelma. SCALA oli ensimmäi-

nen Euroopassa myytävä ŠKODA-automalli, jonka takaluukun pinnassa on ŠKODA-tekstilogo pe-

rinteisen ŠKODA-merkkilogon tilalla – ja myös tämä yksityiskohta on SCALA MONTE CARLO -va-

rusteluversiossa musta. Sivuilmeen kruunaavat yksinomaan SCALA MONTE CARLO -versioon 

suunnitellut, mustat, 17-tuumaiset Volans -kevytmetallivanteet (lisävarusteena mustat, 18-tuumai-

set Vega-kevytmetallivanteet) sekä mustat ulkopeilikotelot ja sivuhelmalistat.  
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ŠKODA SCALA MONTE CARLO -varusteluversion vakiovarustus sisältää tummennetut SunSet-

ikkunat, panoraamalasikaton ja takaluukun pinnassa alemmas ulottuvan takalasin sekä mustan 

kattospoilerin. Moottoriksi ovat tarjolla kaikki SCALA-malliston moottorivaihtoehdot. Musta takadif-

fuusori, musta mallimerkintä ja täys-LED-takavalot ovat tämän SCALA-malliston uuden huippuva-

rusteluversion perän kiinnostavia piirteitä kuten myös erikoismalli-logomerkki. 

 

Urheiluistuimet, nahkaverhousosat ja tyylikkäät sisätilat 

ŠKODA SCALA MONTE CARLO -varusteluversion sisätilat huokuvat sporttisuutta. Korkeussäätöi-

sissä urheiluistumissa on integroidut pääntuet ja MONTE CARLO -erikoisverhoilu. Hiilikuituoptiik-

kaiset koristelistat ovat yksinomaan varusteena tässä versiossa. Sport-monitoimiohjauspyörä on 

verhoiltu rei'itetyllä nahkalla, jossa on samanlaiset punaiset koristesaumat kuin vaihde-/valitsinvi-

vun ja seisontajarrukahvan nahkaverhouksessa. LED-tunnelmavalaistus valaisee keskikonsolialu-

etta, jalkatiloja, ovitaskuja ja ovien sisäkahvoja. Kojelaudan ilmasuuttimia koristavat kromikehykset. 

Varustelu sisältää myös LED-lukuvalot. Sisätilojen sporttisen yleisilmeen viimeistelevät alumiiniset 

poljinpinnat, jalkatilan erikoismatot, ovien kynnyslistojen SCALA-tekstilogot ja musta kattoverhous. 

 

ŠKODA esittelee uuden SCALA MONTE CARLO -varusteluversion Frankfurtin autonäyttelyssä 

10.‒22. syyskuuta (hallin 3.0 osastolla A11). Myyntiin uutuusmalli tulee vuoden 2019 lopulla. 

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 
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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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