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ŠKODA Octavia RS: saatavissa nelivedon ja  

DSG-vaihteiston yhdistelmällä 
 

› ŠKODA Octavia RS 2.0 TDI 184 (184 hv/135 kW) tarjolla nelivedon ja 

kaksoiskytkinvaihteiston yhdistelmällä  

› Suorituskykyinen perhesportti: täydellinen yhdistelmä tehoa, urheilullisuutta 

ja käytännöllisyyttä   

› Edistyksellinen teknologia: neliveto yhdistettynä kuusinopeuksiseen DSG-

vaihteistoon 

› Paras kiihtyvyys: 0–100 km/h 7,6 sekuntia; huippunopeus 228 km/h  

› RS-mallin suosio: yli 58 000 kolmannen sukupolven Octavia RS -mallia myyty 

vuodesta 2013 lähtien.   

› Perjantaina 9.10.2015 julkaistavat Octavia RS 4x4 -mallin hinnat alkavat  

37 705,43 eurosta. 

 

 

Pian Octavia RS 230 -erikoismallin esittelyn jälkeen ŠKODA julkaisee uuden 

tulokkaan RS-mallistoon: tehokas ja urheilullinen malli on nyt saatavissa 

nelivetoisena. Kun neliveto yhdistetään urheilullisuuteen, ŠKODA Octavia RS:n 

Liftback- ja Combi-mallit muuntuvat erityisen suorituskykyiseksi 

kokonaisuudeksi. Vuonna 2013 ensiesitelty kolmannen sukupolven Octavia RS 

on menestystarina, sillä mallia on myyty jo yli 58 000 kappaletta. Suomessa 

näistä on myyty yli 2 500 kappaletta. 

 

 

”Ensimmäinen nelivetoinen ŠKODA Octavia RS tuo mallistoon erittäin houkuttelevan 

version. Se korostaa osaamistamme nelivetotekniikan saralla”, sanoo myynnistä ja 

markkinoinnista vastaava Škodan hallituksen jäsen Werner Eichhorn. ”Octavia RS on 

otettu vastaan erittäin hyvin ja myynti on ylittänyt odotuksemme. Uusi 4×4-versio jatkaa 

mallisarjan menestystarinaa.”  

 

Kolmannen sukupolven ŠKODA Octavia RS julkaistiin vuonna 2013. Se on ollut erittäin 

suosittu ja mallia on myyty jo yli 58 000 kappaletta. Viistoperäisenä Liftbackinä ja 

Combi-farmarina saatava ŠKODA Octavia RS on urheilullinen, mutta samalla erittäin 

käytännöllinen auto. Octavia-malliston perhesportti edustaa myös merkin 

menestyksekästä moottoriurheiluhistoriaa, joka ulottuu 114 vuoden taakse. Vuonna 2000 

julkaistu ensimmäisen sukupolven Octavia RS oli ensimmäinen kuluttajille tarkoitettu 

ŠKODA, joka tuli markkinoille urheilullisena RS-mallina. Vuodesta 2000 alkaen vuoden 

2015 elokuun loppuun mennessä ŠKODA on toimittanut asiakkaille noin 165 000 Octavia 

RS:ää.  
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Nelivedolla varustettu ŠKODA Octavia RS on täydellinen auto päivittäiseen käyttöön ja 

vapaa-ajalle. Se on todellinen monitoimiauto kaikissa ajotilanteissa. Vaikuttavaa ovat 

mallin teho, tekniikka ja käytettävyys. Lisäksi kiihtyvyys on erinomainen. Automaattisen 

kaksoiskytkinvaihteiston ja nelivedon houkutteleva yhdistelmä kiihdyttää nelivetoisen 

Octavia RS 2.0 TDI -mallin (184 hv/135 kW) 100 km/h:n nopeuteen vain 7,6 sekunnissa. 

Mallin huippunopeus on 228 km/h. Vääntömomentin huippu on 380 Nm 

käyntinopeusalueella 1 750–3 250 r/min. Yhdistetty polttoaineenkulutus on 4,9 l/100 km, 

mikä vastaa CO2-päästöarvoa 129 g/km. 

 

Moderni nelivetojärjestelmä takaa erinomaisen käsiteltävyyden ja pidon myös 

epätasaisilla pinnoilla. Voima jaetaan neljän pyörän kesken ajotilanteen mukaan. 

Nelivedon ansiosta renkaat eivät pääse sutimaan niin helposti liikkeellelähdöissä tai 

kiihdytettäessä nopeasti. Vaikuttavan ajotuntuman lisäksi saavutetaan myös erittäin 

hyvä aktiivinen turvallisuus.  

 

ŠKODA Octavia RS 4×4 sisältää tietenkin etuvetoisen Octavia RS:n parhaat puolet. 

Teknisiä kohokohtia ovat muun muassa urheilullinen jousitus, sähköinen tasauspyörästön 

lukitus XDS+ dynaamista kaarreajoa varten, innovatiivinen progressiivinen ohjaus ja 

monet avustinjärjestelmät, jotka parantavat turvallisuutta ja lisäävät mukavuutta.  

 

Mallin voimakasta ulkonäköä korostetaan urheilullisilla muotoiluelementeillä, erottuvilla 

kevytmetallivanteilla, urheilullista tunnelmaa lisäävällä moottorin äänimaailmalla ja 

urheilullisella sisustalla.  Kaikissa Octavia RS -malleissa on lisäksi ŠKODA Octavian 

erinomaiset ominaisuudet parhaalla mahdollisella toimivuudella ja tilavuudella.   

 

RS-mallimerkintä edustaa Škodan menestystä moottoriurheilussa sekä merkin voimaa ja 

intohimoa. ŠKODA käytti RS-lyhennettä mallimerkinnässä ensimmäisen kerran vuonna 

1974. RS-symboli nähtiin tuolloin ŠKODA 180 RS- ja ŠKODA 200 RS -kilpa-autoissa 

muodossa Ur-RS. 1970- ja 80-luvuilla legendaarinen ŠKODA 130 RS oli yksi aikansa 

menestyneimmistä kilpa-autoista. 

 

Octavia RS 4×4 on osoitus Škodan osaamisesta nelivetoteknologian saralla. Valmistajan 

4×4-mallisto sisältää nyt yhdeksän mallia: ŠKODA Octavia 4×4, ŠKODA Octavia Combi 

4×4, ŠKODA Octavia RS 4×4, ŠKODA Octavia Combi RS 4×4, ŠKODA Octavia Scout 4×4, 

ŠKODA Yeti 4×4, ŠKODA Yeti Outdoor 4×4, ŠKODA Superb 4×4 ja ŠKODA Superb Combi 

4×4. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo   

Viestintäpäällikkö 

+358 10 436 2112 

kari.aalo@skoda.fi 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
mailto:kari.aalo@skoda.fi


 

ŠKODA Auton mediasivut: http://media.skoda-auto.com   

Voit tilata omat käyttäjätunnukset etusivulta.  

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi  

 

 

Lehdistötiedote, Sivu 3 / 3   JULKAISUVAPAA  7.10.2015 

  

 
 

 

 
ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 

1895, jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá 
Boleslavissa, Tšekin tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä kuutta automallia: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia sekä Yeti ja Superb.  
› Valmisti vuonna 2014 ensi kertaa yli 1 000 000 autoa. (2014: 1 037 200 kpl, 2013: 920 800 kpl; 12,7 

prosentin kasvu).  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, 

Slovakiassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 25 900 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  

 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2014 Suomessa rekisteröitiin 9645 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,1 %. (2013: 8371 kpl; 15,2 prosentin 
kasvu) 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla kaksi, markkinaosuus 13,8 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5868 kappaletta, ja sen osuus 

koko Suomen automyynnistä oli 6,6 %. (2013: 4780 kpl; 22,8 prosentin kasvu) 
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