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ŠKODA Yksityisleasing – Uusi palvelukokonaisuus 
yksityisasiakkaille 
 
 

› ŠKODA lanseeraa uuden yksityisasiakkaille suunnatun ŠKODA Yksityisleasing -palvelun  

› Helppo ja vaivaton tapa hankkia uusi ŠKODA kuukausimaksulla 

› Uusi yksityisleasing-palvelu on tarjolla kaikkiin uusiin ŠKODA-malleihin ja saatavilla 

kaikista Škodan jälleenmyyjäpisteistä  

 

 

27.4.2018. ŠKODA esittelee uuden yksityisasiakkaille suunnatun ŠKODA Yksityisleasing -

palvelun. Kätevä ja huoleton huoltoleasingpalvelu tarkoittaa autoilua asiakkaan ehdoilla, 

jossa hinnoittelu perustuu kiinteisiin kuukausivuokriin. ŠKODA Yksityisleasing on 

suunniteltu olemaan helppo ja riskitön tapa hankkia uusi auto käyttöön. Palvelu on 

saatavilla kaikista ŠKODA-jälleenmyyjäliikkeistä kautta maan. ŠKODA Yksityisleasing 

toteutetaan yhteistyössä Axus Finland Oy:n kanssa. 

 

 

ŠKODA Yksityisleasing-palvelu tarjoaa asiakkaille helpon ja vaivattoman tavan hankkia uusi auto 

käyttöön kuukausimaksulla. Tämä tarkoittaa autoilua asiakkaan ehdoilla uudella ja turvallisella 

autolla riskittömästi. Kiinteisiin kuukausieriin perustuva hinnoittelu mahdollistaa asiakkaan helpon 

talouden kokonaismenojen budjetoinnin.  

 

”ŠKODA Yksityisleasing on aito yksityisille kuluttajille tarkoitettu leasingtuote, jossa riski auton 

jäännösarvosta on aina kokonaisuudessaan palvelun tuottajalla. ŠKODA Yksityisleasing sisältää 

aina kaikki palveluelementit auton katsastuksesta renkaiden uusintoihin.”, toteaa ŠKODA-autoja 

maahantuovan Helkama-Auto Oy:n myynti- ja kenttäjohtaja Kimmo Vainio. 

 

ŠKODA Yksityisleasing -palvelu huolehtii muun muassa auton huolto-, -korjaus, -katsastus ja 

rengaskustannuksista sekä asiakkaan halutessa myös vakuutuskuluista. Palveleva ŠKODA-

jälleenmyyjäverkosto auttaa asiakasta valitsemaan juuri omaan tilanteeseen sopivan vaihtoehdon, 

jossa otetaan huomioon mieluinen ŠKODA-malli, toivottu sopimusaika (12-60 kk) ja 

ajokilometrimäärät (10 000 – 200 000 km). ŠKODA Yksityisleasing -sopimukset ovat joustavat ja 

mukautettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan.  

 

ŠKODA Yksityisleasing kantaa vastuun auton jälleenmyyntiarvosta ja arvon alenemisesta. 

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia auton myynnistä, joten leasingsopimuksen päätyttyä auto 

palautetaan ŠKODA-jälleenmyyjälle. Tämän jälkeen asiakas voi vaihtaa taas uuteen mieleiseensä 

ŠKODA-malliin. ŠKODA Yksityisleasing -palvelun tuottaa Axus Finland Oy. 

 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
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ŠKODA Yksityisleasing sisältää mm.: 

• autoon liittyvät rahoituskustannukset 

• määräaikaishuollot 

• sijaisauton määräaikaishuoltojen ajaksi 

• huoltojen ulkopuoliset tekniset korjaukset 

• kesä/talvirenkaat 

• renkaiden vaihdot/uusinnat 

• katsastukset 

• ŠKODA Ajoturva -tiepalvelun 24/7 

• liikenne- sekä kaskovakuutuksen (valinnainen) 

 

Lue lisää ŠKODA Yksityisleasingista täältä: skoda.fi/yksityisleasing 

 
 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 
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 seitsemää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sekä KODIAQ ja SU-
PERB.  

› Valmisti vuonna 2017 yli 1.2 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen komponent-

teja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 35 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/en/_layouts/Skoda.PRPortal/homepage.aspx
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://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
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ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 

 

  
 

 

 

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

