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ŠKODA KUSHAQ: muotoiluluonnoksista ensivaikutelma  
uudesta Intian markkinoiden katumaasturista  
 

› ŠKODA siirtää VISION IN -konseptiauton kiehtovia muotoilupiirteitä uuteen keskikokoluokan 

katumaasturiinsa 

› ŠKODA KUSHAQ merkitsee INDIA 2.0 -tuotekampanjan alkua 

› Uusi KUSHAQ ensiesitellään 18. maaliskuuta 2021 

 

Mladá Boleslav ja Pune 18. helmikuuta 2021. ŠKODA julkaisee kaksi muotoiluluonnoskuvaa an-

tamaan ensivaikutelmia uudesta KUSHAQ-katumaasturista. Tämän Intian markkinoille tarkoite-

tun keskikokoluokan katumaasturin muodoissa on selviä yhtymäkohtia ŠKODA VISION IN -kon-

septiauton rohkean muotoilun kanssa. ŠKODA AUTO käyttää uutuusmallissa Volkswagen-kon-

sernin poikittain eteen asennetuilla moottoreilla varustettujen autojen skaalautuvan perustek-

niikan erityisesti Intiaa varten kehitettyä versiota MQB-A0-IN. KUSHAQ on INDIA 2.0 -tuote-

kampanjan osana ensimmäinen neljästä automallista, joita ŠKODA- ja Volkswagen-merkkisinä 

tullaan valmistamaan Intiassa. ŠKODA KUSHAQ ensiesitellään 18. maaliskuuta 2021. 
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Uuden ŠKODA KUSHAQ-mallin ensimmäiset ulkonä-

köluonnokset 

Uudessa ŠKODA Kushaqissa on vahvailmeinen keula, 

kaksiosaiset ajovaloyksiköt, leveä ŠKODA-etumaski ja 

huomiota herättävä etupuskuri.  

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

Uuden ŠKODA KUSHAQ-mallin ensimmäiset ulkonä-

köluonnokset 

Pidennettylinjainen kattospoileri ja takapuskurin kehys-

tämä jykevä takadiffuusori hallitsevat uuden ŠKODA 

Kushaqin perän muotoilun selkeää jäsentelyä. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/02/210218_SKODA-KUSHAQ-Design-sketches-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/02/210218_SKODA-KUSHAQ-Design-sketches-1.jpg


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 2/2 

 
 

 

 

 

   

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen, uusien 

markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden edistämiseen. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katu-

maasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen 
komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa konser-
niyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 
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