
LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 1/3 

 
 

 

ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com 

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi ; https://news.cision.com/fi/skoda 

   

 

 

ŠKODA Connect LITE liittää auton näppärästi älylaitteisiin 
 

› ŠKODA DataPlug lähettää auton tiedot älypuhelimeen 

› ŠKODA Connect LITE saatavissa Suomessa 

› Yhteensopiva ŠKODA-mallien kanssa vuosimallista 2008 alkaen 

 

21. tammikuuta 2020. ŠKODA Connect LITE tarkoittaa uutta, edistyksellistä liitettävyyttä 

aiempien vuosimallien ŠKODA-automalleille. DataPlug on saatavissa alkuperäisenä ŠKODA-

lisävarusteena valtuutetuista ŠKODA-jälleenmyyjäliikkeistä. Sen avulla moni ŠKODA-auto-

malli voidaan liittää älylaitteisiin kuten älypuhelimeen tai tablettiin. 

 

Auton kattava liitettävyys merkitsee käytön mukavuutta ja turvallisuutta kaikissa nykyisissä 

ŠKODA-automalleissa. Uusi ŠKODA Connect LITE mahdollistaa auton liitettävyyden myös silloin, 

kun aiemman vuosimallisissa autoissa ei vielä ole ŠKODA Connect -palveluja ja -toimintoja. Nyt 

myös näiden autojen ŠKODA-asiakkaat voivat älypuhelimellaan päästä käsiksi autonsa tärkeisiin 

tietoihin ja ottaa kätevästi yhteyden ŠKODA-jälleenmyyjäverkostoon, saada muistutuksen lähesty-

västä huollosta tai saada nopeasti lisätietoja soittamalla ŠKODA Asiakaspalveluun. Asiakas tarvit-

see älypuhelimen lisäksi vain ŠKODA DataPlugin, joka on saatavissa alkuperäisenä ŠKODA-lisä-

varusteena. 

 

ŠKODA DataPlug ja ŠKODA Connect LITE -sovellus otetaan käyttöön useassa Euroopan maassa. 

ŠKODA DataPlug on saatavissa koko ŠKODA-huoltoverkostosta alkuperäisenä ŠKODA-lisävarus-

teena. 

 

Helppo asentaa, toimii automalleissa ŠKODA Citigosta ŠKODA Superbiin 

Ennen kuin ŠKODA DataPlug asennetaan autoon, asiakas lataa uuden, ilmaisen ŠKODA Connect 

LITE -sovelluksen iPhone-puhelimeensa Apple App Storesta tai Android-puhelimeensa Google 

Play Storesta, käynnistää sovelluksen ja noudattaa sen ohjeita. Sitten asiakas liittää ŠKODA Da-

taPlugin autonsa diagnoosipistokkeeseen ja luo sovelluksella Bluetooth-yhteyden DataPlugin ja so-

velluksen välille. Puhelimen normaalit Bluetooth-yhteydet jäävät vapaasti käytettäväksi. Asennuk-

sen viimeistelyyn tarvittava PIN-koodi löytyy ŠKODA DataPlugin pakkauksesta. Seuraavaksi asiak-

kaan on valittava ensisijainen ŠKODA-huoltokumppaniliike ja syötettävä oma henkilökohtainen 

ŠKODA ID -tunnuksensa, minkä jälkeen asiakas pääsee rekisteröimään tarjolla olevat palvelut 

käyttöönsä. 

  

Sovelluksessa monia toimintoja ja palveluja 

ŠKODA Connect LITE -sovellus antaa palautetta ajotavasta. Se parantaa turvallisuutta, pienentää 

kustannuksia ja kehittää ajotapaa. Asiakas voi monien hyödyllisten toimintojen ohella myös pitää 

ajopäiväkirjaa. Sovelluksessa on kahdeksan päätoimintoa: ‘Oma ŠKODA’, ‘Matkat’, ‘Tilastot’, 

‘Omat haasteeni’, ‘Huoltokumppani’, ‘Pysäköintipaikka’, ‘Tankkausseuranta’ ja ‘Apua’-osio tärkeine 

yhteystietoineen. 

 

Oma ŠKODA -toiminto kertoo tietoja auton kunnosta, polttoainemäärästä, huoltoväleistä ja aje-

tuista matkoista – eli ŠKODA-auton kunnosta. Asiakas voi hallinnoida ja viedä matkojensa tietoja 

käyttämällä Matkat-toimintoa. Digitaalinen ajopäiväkirja tallentaa kaikki matkojen yksityiskohdat 
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lähdöstä perille. Kätevällä PDF-tiedostovientitoiminnolla tästä hyötyy myös työmatkojen ajami-

sessa. Tilastot-toiminnolla saa helppolukuiset kaaviot, joiden perusteella asiakas voi muuttaa ajota-

paansa polttoaineen säästämiseksi.  

 

Haasteeni-toiminto merkitsee hauskaa, uutta ulottuvuutta ajamiseen. Kun asiakas hyväksyy haas-

teen, hän kerää pisteitä ja saa palkintoja sekä voi verrata tuloksiaan muihin kuljettajiin. Sovelluksen 

Pysäköintipaikka-toiminto auttaa löytämään pysäköidyn auton luokse takaisin. Tankkausseuranta-

toiminto helpottaa polttoaineen kuluseurannassa. Sen avulla asiakas tietää tankkauspaikkojen tar-

kat sijainnit ja tankkauskustannukset. Sovellukseen tallennetaan asiakkaan ensisijaiseksi valitsema 

huoltokumppaniliike. Näin yhteyden ottaminen ja ajanvarausten tekeminen sujuu helpommin. Jos 

autolla joudutaan onnettomuuteen tai jos jokin punainen varoitusvalo syttyy, sovelluksen avulla on 

helppo ottaa yhteys ŠKODA Ajoturvaan. 

 

ŠKODA Connect LITE mahdollistaa myös auton polttoainetoimisen lisälämmittimen käytön sovel-

luksella mistä ja milloin vain. Koska muut yhteydet auton ja puhelimen välillä tapahtuvat lähiyhtey-

dessä Bluetoothilla, tätä varten tarvitaan autoon erillinen, datayhteydellä varustettu yksikkö. Sa-

moin kuin DataPlug, tämä dfreeeze-niminen yksikkö on saatavilla kaikista ŠKODA-huolloista. 

 

Kohtuuhintainen liitettävyysratkaisu 

ŠKODA Connect LITE -sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista. Autoon kytkettävä 

DataPlug on suositushinnaltaan 59 euroa. Kyseessä on kertahankinta, sillä erillisiä käyttöön tai ai-

kaan perustuvia lisenssimaksuja ei ole. Polttoainetoimisen lisälämmittimen etäkäytön ŠKODA Con-

nect LITE -sovelluksella mahdollistava dfreeeze-yksikkö on suositushinnaltaan 310 euroa. Tämän 

päälle tulee tapauskohtainen asennuskustannus. Asennusaika on automallista riippuen noin tunti. 

Dfreeeze sisältää 3 vuoden datan ja käyttölisenssin lisälämmittimen ohjaukseen. Sen jälkeen lisä-

lämmittimen etäkäytön lisenssi ja dataliittymä maksaa noin 20 euroa vuodessa. 

 

DataPlug toimii seuraavissa ŠKODA-automalleissa: 

› ŠKODA CITIGO (viikon 41/2011 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA FABIA (viikon 13/2010 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA ROOMSTER (viikon 13/2010 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA RAPID (viikon 27/2012 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA YETI (viikon 18/2009 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA KAROQ (viikon 45/2017 jälkeen valmistetut autot) 

› ŠKODA OCTAVIA (viikon 45/2008 jälkeen valmistetut autot)  

› ŠKODA SUPERB (viikon 13/2008 jälkeen valmistetut autot) 

 

ŠKODA Connect LITEN hyötyjen yhteenveto: 

› ŠKODA DataPlug on helppo asentaa aiemmanvuosimallisiin autoihin 

› Kuljettaja pääsee käsiksi autonsa tietoihin älypuhelimen ja ŠKODA Connect LITE -sovelluksen 

kautta 

› Ajotavan analysointi parantaa taloudellisuutta 

› Ajopäiväkirjatoiminto ja polttoaineen kokonaiskulutuksen näyttö 

› Yhteys ŠKODA-verkostoon 

 

Lisätietoja ŠKODA Connect LITE:stä löytyy skodamagazine.fi-sivustolta tästä linkistä. 
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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 

 

 

 

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 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, Al-
geriassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökump-
paneiden 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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