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ŠKODA julkaisee luonnoskuvat uudesta Octaviasta 
 

 
› Ensivaikutelmat Škodan suursuosikin neljännestä sukupolvesta 

› Uudessa ŠKODA OCTAVIA -mallissa nähtävillä ŠKODA-muotokielen seuraavaa tasoa ja ve-

toaa tunteisiin vahvemmin kuin koskaan 

 

Mladá Boleslav 17. lokakuuta 2019. ŠKODA julkaisee kaksi muotoiluluonnoskuvaa, joista 

saa ensivaikutelman uudesta ŠKODA Octaviasta. Uusi ŠKODA-muotokieli takaa, että Ško-

dan historian suosituimman automallin neljäs sukupolvi on ilmeeltään entistäkin vahvem-

min tunteita herättävä. Muotoilu yhdistää kompaktit ulkomitat erittäin runsaisiin sisätiloihin. 

 

Muotoiluluonnoksista näkee, että Octavian korin muotoa hallitsee pitkäksi vedetty, laskeutuva si-

luetti, jota coupémainen kattolinja korostaa. Uuden muotoilun kohokohtia ovat ilmeikäs keula, 

kookkaat pyörät ja takavaloyksiköt kristallimaisin elementein. Octavian neljäs sukupolvi jatkaa erit-

täin suositun automallin menestystarinaa. Jo 60 vuotta sitten ensimmäisen kerran esitelty OCTA-

VIA on todellinen suursuosikki, sillä tähän päivään mennessä sitä on myyty yli 6,5 miljoonaa kap-

paletta.  

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

https://news.cision.com/fi/skoda 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ sekä 

KAMIQ ja SUPERB. 
› Valmisti vuonna 2018 yli 1,25 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja.   

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-
geriassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökump-
paneiden kanssa. 

› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

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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