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Škodalla vahva kesän aloitus  
 
› ŠKODA kesäkuun 2. rekisteröidyin automerkki 913 kappaleella  

› Kesäkuun markkinaosuus 11,8 % 

 OCTAVIA Suomen rekisteröidyin automalli 418 kappaleella 

 ŠKODA OCTAVIA suomen suosituin yritysauto kesäkuussa 

› Kumulatiivinen markkinaosuus 10,6 % 

 ŠKODA Suomen suosituin yritysautomerkki kumulatiivisesti 2020 

 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

 

1. heinäkuuta 2020. Kesäkuu 2020 oli menestys Škodalle Suomessa koronan tuoman haas-

tavan kevään jälkeen. Merkin myynti oli 913 ajoneuvoa, markkinaosuuden ollessa 11,8%. 

ŠKODA oli kesäkuun, kuten myös koko vuoden tähän asti toiseksi rekisteröidyin auto-

merkki. OCTAVIA oli Suomen rekisteröidyin automalli ja suosituin yritysauto. ŠKODA on ku-

mulatiivisesti yritysautona Suomen suosituin. ŠKODA OCTAVIA on pitänyt selkeän johto-

asemansa Suomen ostetuimpana kaasuhybridinä 2020. ŠKODA vahvistaa mallitarjontaansa 

entisestään kesän 2020 aikana; malliston vuosimalli 2021 tuo monia uusia varusteita. 

 

 

ŠKODA aloitti kesän 2020 vahvasti ja oli kesäkuussa Suomen toiseksi suosituin automerkki. Kesä-

kuussa rekisteröitiin 913 Škodaa, markkinaosuuden ollessa 11,8%. Kumulatiivisesti ŠKODA on re-

kisteröintitilastossa sijalla 2. Kesäkuun loppuun mennessä uusia Škodia on rekisteröity 4 905 kpl ja 

markkinaosuus on 10,6%. 

 

Kesäkuun rekisteröintejä vauhditti uudistunut mallisto. ŠKODA OCTAVIA oli Suomen rekisteröidyin 

automalli (418 kpl) ja samalla suosituin yritysauto lähes 10% markkinaosuudella (9,7%). ŠKODA 

OCTAVIA G-TEC-kaasuhybridi on pitänyt selkeän aseman myydyimpänä kaasuautona 2020. Mal-

lia on rekisteröity 644 kpl ja markkinaosuus kaasuautoissa on yli 50%. Škodan ensimmäisen ladat-

tavan hybridin SUPERB iV -mallin kysyntä on ollut vahvaa ja samanaikaisesti uudistuneen SU-

PERB-malliston kattavasti varusteltu EDITION-mallisto on tarjonnut myös mahdollisuuden saada 

auto ajoon vielä kesäksi. Myös KAROQ- ja KODIAQ-mallien BusinessLine -varustetasot ovat täy-

dentäneet mallistoa ja näin houkuttelevasti varustellut katumaasturimallit ovat nopean toimituksen 

avulla vauhdittaneet rekisteröintejä. Vuoden Auto Suomessa 2020 -tittelin voittanut KAMIQ-katu-

maasturi on saanut myös hyvän startin vuodelle. Sekä KAMIQ- että SCALA-mallisto on laajentunut 

keväällä kaasuhybridiversioilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden vähäpäästöisempään autoiluun.   

 

ŠKODA-mallisto täydentyy entisestään kesän sekä syksyn aikana. Täysin uuden Octavian Launch 

Edition -mallisto on saanut hyvän vastaanoton ja nyt myös ensimmäinen e-TEC-kevythybridi sai 

juuri hinnat – OCTAVIA-mallisto laajenee pian myös mm. ladattavalla hybridillä sekä RS-mallilla.  

 

Škodan vuosimalli 2021 tuo monia uusia varusteita 

 

Uudet ohjauspyörät ovat näkyvin uudistus Škodan vuosimallin 2021 autoissa. Uudessa ŠKODA 

Octaviassa esitellyt ohjauspyörät löytyvät nyt myös muista ŠKODA-automallisarjoista. Auton 
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varusteluversiosta ja lisävarusteista riippuen nahkaverhoiltu ohjauspyörä on joko urheilullinen kak-

sipuolainen tai tyylikäs kolmipuolainen. Ohjauspyörän verhoilu voi myös olla rei'itettyä nahkaa väril-

lisin kontrastisaumoin. Ohjauspyöriin on lisäksi auton varustelusta riippuen saatavissa DSG-kak-

soiskytkinvaihteiston vaihteenvalitsimet. Monitoimiohjauspyörissä on uusia näppäimiä ja käyttöä 

helpottavat pyöritettävät rullasäätimet. 

 

Vuosimallin 2021 myötä Kodiaqin avustinjärjestelmien lista täydentyy ennakoivalla ja mukautuvalla 

vakionopeuden säätimellä. Se tunnistaa tuulilasiin asennetulla kameralla ja navigointijärjestelmän 

tietojen perusteella nopeusrajoitukset ja kaarteet ja säätää automaattisesti ajonopeuden jo ennalta. 

Saatavissa oleva keskuslukituksen avaimettoman käytön KESSY-järjestelmä toimii nyt jokaisen 

oven kahvasta. Uudet istuintuuletukselliset nahkaverhoillut urheiluistuimet ja niiden pidennettävät 

istuinosat ovat nyt saatavissa KODIAQ SPORTLINE -malliin. 110-kilowattinen (150 hv) 2.0 TDI -

moottori seitsemänvaihteisen DSG-vaihteiston yhteydessä täyttää pakokaasun päästöstandardin 

Euro 6d. Samantehoinen 1.5 TSI -bensiinimoottori vastaa nyt myös Euro 6d -päästöstandardin 

vaatimuksia.  

 

Suosittuihin kompaktikokoisiin SCALA- ja KAMIQ-mallieihin on lisätty tyylikkäitä yksityiskohtia. 

Saatavissa ovat uudet hopeanväriset 17-tuumaiset Propus-kevytmetallivanteet ja uutena Simply 

Clever -ratkaisuna tavaratilan peitteen alle monikäyttöinen säilytystasku esimerkiksi takkeja varten. 

Keskuslukituksen lisävarusteisen avaimettoman käytön KESSY-järjestelmän kauko-ohjaimen sig-

naali kytkeytyy pois päältä, jos ohjainta ei viiteen minuuttiin ole liikutettu. Aiemmin ohjaimen piti olla 

liikuttamatta 15 minuutin ajan. Kaikissa SCALA- ja KAMIQ-malleissa on nyt aktiivihiili-raitisilma-

suodatin, joka suodattaa sisäilmasta myös allergiaa aiheuttavia hiukkasia. Kaasuhybridimallin G-

TEC teho on 90 hv (66 kW), ja myös se täyttää päästöstandardin Euro 6d.  

 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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skoda-storyboard.com  

 

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

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

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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