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ŠKODA vie talvilomalle turvallisesti ja mukavasti  
 

› ŠKODA-automalleissa runsaat tilat matkustajille ja hiihtovarusteille, parhaina esimerkkeinä KO-

DIAQ ja SUPERB 

› Nelivetomallit etenevät turvallisesti lumessa ja jäällä 

› Suksitelineet, suksipussit, kattoboksit ja tavaratilan kumimatot saatavissa alkuperäisten ŠKODA-

lisävarusteiden valikoimasta 

 

Mladá Boleslav 21. tammikuuta 2020. ŠKODA-automallit ovat tilavia, monikäyttöisiä ja talviteille oival-

lisesti varusteltuja. Esimerkiksi KODIAQ-katumaasturi sekä SUPERB- ja OCTAVIA-mallistojen 

Combi-farmarit ovat kuin luotuja talvilomamatkoille. Niiden reilut tilat riittävät suksille, lumilaudoille 

ja muille matkatavaroille. Niihin on saatavissa hyödyllisiä varusteita kuten tuulilasin, ohjauspyörän ja 

takaistuimien lämmitys. Nelivetomalleilla matka taittuu varmasti myös lumipeitteisillä taipaleilla, kun-

han vain ennen matkaan lähtemistä on muistettu muutama seikka. 
 

 

Ennen talvilomareissuun lähtemistä on syytä tarkastaa auton talvikelpoisuus. Se tarkoittaa tietysti hyviä talvi-

renkaita, jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden tarkastusta, talvikäyttöön tarkoitetun lasinpesunesteen lisää-

mistä ja akun varaustilan tarkastusta. Talvikuntotarkastuksen voi teettää ŠKODA-huoltokumppaniliikkeissä. 

 

Auton oikea kuormaaminen on myös tärkeää: sukset, lumilaudat ja koko perheen paksut talvivaatteet vievät 

paljon tilaa. ŠKODA KODIAQ, SUPERB COMBI ja OCTAVIA COMBI soveltuvat erinomaisesti tällaisiin tar-

koituksiin. Niissä on kokoluokkansa suurimmat tavaratilat. Takaistuimen keskipaikan kohdalle saatavissa 

olevassa suksipussissa sukset kulkevat siististi mukana auton sisällä. Jos takaistuimen kaikki kolme paikkaa 

tarvitaan matkustajille, sukset ja lumilaudat voi kuljettaa alkuperäisten ŠKODA-lisävarusteiden valikoimasta 

löytyvissä suksi- ja lumilautatelineissä. 

 

ŠKODA-suksiboksi on tyylikäs, kätevä ja siisti ratkaisu lisätä tavaroiden kuljetustilaa jopa 380 litralla. Lukitta-

vaan suksiboksiin saattaa hyvinkin mahtua valtaosa talvilomamatkan tavaroista, joten takaistuimen sel-

känojia ei tarvitse kääntää eteen eikä auton sisällä muutenkaan tule ahdasta. Hyvän aerodynamiikkansa an-

siosta ne aiheuttavat vähemmän ilmanvastusta, joten niiden vaikutus polttoaineen kulutuksen ja ajoäänien 

kasvuun on pienempi. 

 

Suksibokseilla on vielä yksi lisäetu: pitkän hiihto- tai laskettelupäivän myötä kostuneet tai kastuneet vaatteet 

on järkevää laittaa boksiin. Auton sisätilassa ne lisäisivät ilman kosteutta ja näkyvyyttä haitaten lasien huur-

tumista. Paras keino pitää lasit kuivina ja huurteettomina on käyttää ilmastointilaitetta. Ilmastointilaitteen 

kautta ilmasuuttimista virtaava ilma on kuivaa – ilman lämpötilasta riippumatta. Siten sisätilaan virtaava ilma 

pystyy sitomaan itseensä kosteutta, joka muutoin huurruttaisi lasit. Tällöin tehokkain tapa on suunnata kuiva 

ilma tuulilasille ja kytkeä lämmityslaitteen puhallin maksiminopeudelle. Polttoainetoiminen lisälämmitin, etu- 

ja takaistuimien lämmitys sekä ohjauspyörän lämmitys ovat talvella kuljettajan ja matkustajien mukavuusva-

rusteita. Tuulilasin lämmitys ja pesuvesisuuttimien lämmitys varmistavat hyvän näkyvyyden kaikissa ke-

leissä. Alkuperäisten ŠKODA-lisävarusteiden valikoimaan sisältyvät jalkatilan kumimatot ja tavaratilan kau-

kalomatot suojaavat auton kangasverhoilupintoja tehokkaasti esimerkiksi talvikengistä vedeksi sulavalta lu-

melta. 
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ŠKODA KODIAQ, SUPERB ja OCTAVIA ovat sisätilamitoiltaan suuria ja moneen soveltuvia. Tilat riittävät 

niin matkustajille kuin heidän tavaroilleenkin. Tarjolla olevalla nelivetomallistolla lumisten teiden ajaminen 

kohti talvilomamääränpäätä sujuu turvallisesti. Haastavissa lumiolosuhteissa ja jyrkissä ylämäissä saattaa 

olla tarpeen turvautua lumiketjuihin, jotka voi hankkia alkuperäisten ŠKODA-lisävarusteiden valikoimasta.  

 

 

 

  

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.skoda.fi/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 3/3 

 
 

 

ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com 

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

   

 

 

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 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 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -strategiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintitilas-

toissa 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 Suomen auto-
myynnistä oli 5%.  

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