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Uuden ŠKODA Octavian ensiesittely livenä 
 

 
› ŠKODA esittelee suosikkimallinsa neljännen sukupolven Prahassa 11. marraskuuta 2019 
› Ensiesittely suorana lähetyksenä klo 20.00 Suomen aikaa ŠKODA Magazine -sivustolla sekä Ško-
dan sosiaalisen median kanavissa 

 
Mladá Boleslav ja Praha 8. marraskuuta 2019. Uusi ŠKODA OCTAVIA esitellään ensi maanantaina 
Prahassa. Puoli tuntia kestävää ensiesittelytilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä 11. marras-
kuuta 2019 klo 20.00 alkaen. 
 
Lehdistötilaisuutta voi katsella livenä ŠKODA Magazine -sivustolla ja Škodan sosiaalisen median kanavilla. 
Eri mediat voivat myös välittää suoran lähetyksen omilla kanavillaan käyttämällä upotettua koodia. Ensiesit-
telylähetyksen kielet ovat englanti, saksa ja tšekki. 
 

 

Maanantai, 11. Marraskuuta klo 20:00 Suomen aikaa: 

 

ŠKODA Magazine: https://skodamagazine.fi/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SkodaSuomi 

ŠKODA Storyboard: http://www.skoda-storyboard.com 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VFHgFfeYZQ8 

 

 

 

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 henkilöautorekisteröintitilas-

toissa 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 automyyn-
nistä oli 4,2 %.  
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