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Intian markkinoiden uuden ŠKODA-katumaasturin 
nimeksi KUSHAQ 
 
› Nimen alkaminen K-kirjaimella ja loppuminen Q-kirjaimeen noudattaa Škodan muiden ka-
tumaastureiden KODIAQ, KAROQ ja KAMIQ nimeämislinjaa 
› Intian ikivanhassa sanskritin kielessä "Kushak" tarkoittaa kuningasta tai keisaria 
› Erityisesti Intian markkinoille suunniteltu ja ensimmäinen MQB-A0-IN-perustekniikkaan 
pohjautuva automalli ensiesitellään maaliskuussa 2021 

 
Mladá Boleslav ja Pune 7. tammikuuta 2021. Ensimmäinen ŠKODA AUTON vetämän INDIA 
2.0 -projektin myötä syntynyt ja Intian niemimaan markkinoille tarkoitettu sarjatuotantoauto-
malli on saanut nimekseen KUSHAQ. Keskikokoisen katumaasturimallin nimi on peräisin 
tuhansia vuosia vanhasta intialaisesta sanskritin kielestä. Tässä vielä nykyäänkin käytettä-
vässä "jumalten kielessä" sana "kushak" tarkoittaa kuningasta tai keisaria. Sanan merkitys 
on kunniaksi uuden ŠKODA KUSHAQ -katumaasturin vahvalle ulkonäölle. Mallinimen alku-
kirjain K ja loppukirjain Q liittävät uuden automallin kansainvälisesti hyvin menestyneiden 
ŠKODA-katumaasturimallien KODIAQ, KAROQ ja KAMIQ nimiperheeseen. Uusi ŠKODA 
KUSHAQ ensiesitellään maaliskuussa 2021. 

 
Video: Intian markkinoille suunnitellun uuden ŠKODA-katumaasturimallin nimi on KUSHAQ 
ŠKODA AUTO alkaa valmistaa Intian markkinoille KUSHAQ-katumaasturimallia. Nimi on peräisin 
sanskritin kielestä, jonka hindumytologian mukaan loi kaiken luojajumala Brahma. Tässä vielä ny-
kyäänkin puhuttavassa "jumalten kielessä" sana "kushak" tarkoittaa kuningasta tai keisaria. Sanan 
merkitys sopii mainiosti uuden ŠKODA KUSHAQ -katumaasturin vahvaan ilmeeseen. 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-

tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 696 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 
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