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Ensimmäiset luonnoskuvat uuden ŠKODA Octavian 
sisätiloista 
 

› Neljännen sukupolven Octaviassa uudenlainen, monitasoinen kojelauta ja kookas 

keskusnäyttö 

› Ensimmäistä kertaa kaksipuolainen ohjauspyörä 

› Uusi OCTAVIA ensiesitellään Prahassa 11. marraskuuta 

 

Mladá Boleslav 6. marraskuuta 2019. ŠKODA julkaisee kaksi muotoiluluonnoskuvaa tulevan, 

uuden Octavian sisätiloista. Škodan suursuosikkimalliin tulee uudenlainen monitasoinen 

kojelauta ja kaksipuolainen ohjauspyörä. Uusi neljännen sukupolven ŠKODA OCTAVIA 

esitellään Prahassa 11. marraskuuta. 

 

ŠKODA Design -muotoiluosaston julkaisemat luonnoskuvat paljastavat uuden Octavian erilaisen 

kojelaudan. Kojelautaa hallitsee suuri, vapaasti seisova keskusnäyttö sekä useampi taso, jotka 

juontavat linjansa jäähdyttimen säleikön muodoista. Mittariston leveys korostaa visuaalisesti 

sisätilojen runsautta. Škodan historian suosituimman automallin neljäs sukupolvi on jälleen kerran 

tilavampi kuin edeltäjänsä. 

 

Uuteen sisätilakonseptiin sisältyy myös kaksipuolainen ohjauspyörä, jonka näppäimet ja rullattavat 

säätimet parantavat käyttöergonomiaa. Tyylikkäästi ja siististi järjestetyssä keskikonsolissa on 

pieni keinuvipukatkaisin perinteisen vaihteenvalitsinvivun tilalla. Tämä Shift by Wire -valitsinvipu 

välittää käskyt DSG-vaihteistolle elektronisesti. Toisena uutuutena Octaviaan on nyt tarjolla 

kolmialuesäätöinen Climatronic-ilmastointiautomatiikka. 

 

 

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 

autonvalmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja 
vaihteistoja.   

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, 
Algeriassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten 
yhteistyökumppaneiden 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 -

strategiaa. 

 

 

 

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

henkilöautorekisteröintitilastoissa 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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