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Uuden OCTAVIA RS iV:n ensimmäiset luonnoskuvat 
 

› Viralliset luonnoskuvat neljännen sukupolven Octavian sporttisesta huippumallista 

› ŠKODA RS-malliston ensimmäinen lataushybridi yhdistää suorituskyvyn ympäristövas-

tuullisuuteen 

› Sporttiset yksityiskohdat korostavat Škodan suosituimman automallisarjan dynaamista 

muotokieltä 

 

Mladá Boleslav 5. helmikuuta 2020. ŠKODA näyttää ensimmäiset kuvat täysin uudesta 

ŠKODA OCTAVIA RS iV -mallista. ŠKODA on julkaissut kolme virallista ulkonäköluonnosku-

vaa neljännen sukupolven Octavian urheilullisimmasta mallista, joka esitellään Geneven au-

tonäyttelyssä 3. maaliskuuta 2020. Mustat RS-yksityiskohdat vahvistavat mittasuhteiltaan 

tyylikkään ja edeltänyttä sukupolvea hieman suuremman, suosituimman ŠKODA-automalli-

sarjan dynaamista muotokieltä. ŠKODA RS -malliston ensimmäisenä lataushybridinä OCTA-

VIA RS iV on ainutlaatuisesti perheauton monikäyttöisyyden ja urheilullisen suorituskyvyn 

ympäristövastuullisuuteen ja taloudellisuuteen yhdistävä auto. 

 

Kaksikymmentä vuotta sitten esitellyn ensimmäisen OCTAVIA RS -mallin viitoittamalla tiellä uusi 

ŠKODA OCTAVIA RS iV on valmis kirjoittamaan uuden luvun RS-mallien menestyksen kirjaan. 

OCTAVIA RS on erittäin suosittu valinta OCTAVIA-mallistosta: Euroopan ydinmarkkinoilla Sak-

sassa, Britanniassa ja Sveitsissä joka viides Octavia on ollut RS-malli. Myös Suomessa OCTAVIA 

RS -mallin osuus on ollut jopa 20% mallin myynnistä. Asiakkaat ovat ihastuneet runsaisiin sisätiloi-

hin, monikäyttöisyyteen ja sporttiseen suorituskykyyn. Uudella 180-kilowattisella (245 hv) lataus-

hybridivoimanlähteellä OCTAVIA RS iV yltää ympäristövastuullisesti erinomaiseen polttoainetalou-

dellisuuteen ja alhaiseen CO2-päästöön. 

 

Luonnoskuvat esittävät OCTAVIA RS iV:n coupémaisen liftbackin ja dynaamisen Combi-farmari-

mallin piirteet. Todellisia katseenvangitsijoita ovat jäähdyttimen musta ŠKODA-säleikkö ja urheilul-

linen etuhelma, jossa on kookkaat ilmanottoaukot ja näyttävän mustat yksityiskohdat. OCTAVIA 

RS iV:n dynaamista kokonaisilmettä korostavat kookkaat kevytmetallivanteet, etu- ja takadiffuusori 

sekä liftback-mallin takaluukkuspoileri ja Combi-farmarimallin katon takareunaspoileri. 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

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

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
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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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