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OCTAVIA RS iV -lataushybridi ŠKODA-osaston  
tähtenä Geneven autonäyttelyssä 
 

› Video esittelee neljännen sukupolven OCTAVIA-malliston houkuttelevan ja sporttisen 

huippumallin 

› Geneven autonäyttelyssä esitellään myös toinen voimalinjassaan sähköä hyödyntävä OC-

TAVIA-malli ja KAMIQ SCOUTLINE 

 

 

Mladá Boleslav 27. helmikuuta 2020. ŠKODA paljastaa videolla ensimmäiset yksityiskohdat 

täysin uudesta ŠKODA OCTAVIA RS iV -mallista. Neljännen sukupolven OCTAVIA-malliston 

sporttinen huippumalli yhdistää perinteiden ja innovaatioiden voiman. Korin korostetun 

mustat elementit ja urheilullinen sisustus nivoutuvat RS-mallien historiaan, ja samalla tämä 

ensimmäinen ŠKODA RS -lataushybridi viitoittaa tietä kohti ympäristövastuullisempaa tule-

vaisuutta. OCTAVIA RS iV -mallin lisäksi ŠKODA tuo Geneven autonäyttelyssä 3. maalis-

kuuta 2020 julkisuuteen myös toisen OCTAVIA iV -mallin sekä uuden KAMIQ SCOUTLINE -

erikoismallin. 

 

 

Musta jäähdyttimen ŠKODA-säleikkö, dynaaminen etuhelma mustine Air Curtain -ilmanohjausauk-

koineen sekä takahelman Aero Flapsit ja sporttisen musta diffuusoriosa liittävät täysin uuden OC-

TAVIA RS iV:n tunnettujen RS-mallien perheeseen. Mustien kevytmetallivanteiden aukoista pilkis-

tävät punaiset jarrusatulat. Liftback-mallin takaluukun pinnassa on musta RS-takaspoileri, ja 

Combi-farmarimallissa on korin värinen katon takareunaspoileri. Vahvan mustassa sisustuksessa 

värikkäät korostukset syntyvät urheiluistuimien ja nahkapintaisen kolmipuolaisen monitoimi-urhei-

luohjauspyörän kontrastivärisistä saumaompeleista. Etuistuimien pääntuet on integroitu selkänojiin. 

 

Dynaamisen suorituskyvyn takaa RS-mallien historian ensimmäinen lataushybridivoimalinja. 1.4 

TSI -bensiinimoottori ja 85-kilowattinen sähkömoottori kehittävät järjestelmätehoa 180 kW (245 hv) 

ja vääntöä 400 newtonmetriä WLTP-päästömittauksen mukaisen CO2-päästön ollessa noin 30 

g/km (ennakkotietoarvo). Uusi OCTAVIA RS iV liikkuu pelkästään sähköllä jopa 55 kilometriä (en-

nakkoarvio, WLTP), jolloin paikallisia päästöjä ei synny lainkaan. Dynaamiset ajo-ominaisuudet 

varmistaa RS-sovitettu urheilualusta. 

 

Toinen OCTAVIA-hybridimalli 

Geneven autonäyttelyssä ŠKODA täydentää uuden OCTAVIA RS iV -mallin esittelyä tuomalla sen 

rinnalla julkisuuteen toisenkin sähköä voimalinjassaan hyödyntävän OCTAVIA-mallin. Myös uusi 

OCTAVIA iV on lataushybridi. Sen 1.4 TSI -bensiinimoottorin seurana on sähkömoottori: yhteisteho 

on 150 kW (204 hv) ja suurin vääntö 350 Nm. Tästä mallista ovat tarjolla Ambition- ja Style-varus-

teluversiot. Litiumioni-korkeajänniteakun kapasiteetti on 37 Ah ja energiasisältö 13 kWh. RS iV -

mallin tapaan tätä uutta mallia voidaan ladata tavallisesta 230 voltin kotitalouspistorasiasta tai kiin-

teistöön asennetusta Wallbox-kotilatauspisteestä. 
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Ensiesittelyssä ŠKODA-katumaastureiden ensimmäinen SCOUTLINE-erikoismalli 

Geneven autonäyttelyssä ensiesitellään myös uusi KAMIQ SCOUTLINE. Se on ŠKODA-katu-

maastureiden ensimmäinen SCOUTLINE-erikoismalli. Mattamustat pyöränkoteloaukkojen reu-

nasuojukset ja korin jykevät hopeanväriset elementit tuovat tämän katumaasturimallin ulkonäköön 

rohkeaa voimaa, jota kookkaat 17- tai 18-tuumaiset kevytmetallivanteet vielä entisestään korosta-

vat. KAMIQ SCOUTLINE -erikoismalliin ovat tarjolla kaikki KAMIQ-malliston moottorit, ja niiden te-

hot ovat välillä 66 kW (90 hv) ja 110 kW (150 hv). 

 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE -erikoismallin sisätilat ihastuttavat väljyydellä, tyylikkäillä koristelis-

toilla (vakiovarusteena koristelistat ovat saarnimaiset ja lisävarusteena tummat harjatut) ja kro-

mioptiikkaisilla ilmasuuttimilla. Poljinlevyt ovat alumiinimaiset. Korkeussäätöisissä etuistuimissa on 

erityinen SCOUTLINE-verhoilu, joka on valmistettu hengittävästä ThermoFlux-kankaasta ja Sue-

dia-mikrokuitukankaasta. Ohjauspyörä, seisontajarrukahva ja vaihdevipu ovat nahkaverhoillut. 

LED-tunnelmavalaistus valaisee keskikonsolialueen, ovitaskut, ovien sisäkahvat ja jalkatilat valkoi-

sella, punaisella tai oranssilla valolla. Uudessa KAMIQ SCOUTLINE -erikoismallissa on LED-luku-

valot. Sisätilaan on saatavissa musta kattoverhous. 

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

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

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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ŠKODA AUTO 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ ja KODIAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 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 ja 
Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

› Työllistää yli 42 000 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 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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