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Suuri ja suosittu katumaasturi ŠKODA KODIAQ 
 
› Vuonna 2016 käynnistämänsä katumaasturiohjelman myötä ŠKODA AUTO on valmistanut 
600 000 Kodiaqia 
› KODIAQ on saanut yli 40 kansainvälistä palkintoa 
› Škodan myynnistä katumaastureiden osuus nousi lähes 40 prosenttiin vuonna 2020 
 
22. maaliskuuta 2021. ŠKODA AUTO käynnisti vuonna 2016 uuden katumaasturiohjelmansa 
KODIAQ-mallilla, josta on tullut vakuuttava menestys. Tunteisiin vetoavasta muotoilusta, 
poikkeuksellisen suurista sisätiloista ja erinomaisesta vastineesta rahalle tunnettu Škodan 
ensimmäinen suuri katumaasturimalli on saanut yli 40 kansainvälistä palkintoa. Sporttisella 
KODIAQ RS:llä jopa tehtiin seitsemänpaikkaisten katumaastureiden kierrosaikaennätyksen 
Nürburgringin legendaarisella pitkällä Nordschleifella. Viiden tuotantovuoden aikana 
ŠKODA AUTO on valmistanut 600 000 Kodiaqia. Katumaasturiohjelman etenemisen myötä 
ŠKODA on tuonut markkinoille useamman katumaasturimallin, joiden yhteenlaskettu osuus 
Škodan myynnistä on nyt lähes 40 prosenttia. 

 
Myynnistä ja markkinoinnista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen Martin Jahn: "ŠKODA KODIAQ 
on meille erittäin tärkeä malli. Sen ensiesittely käynnisti uuden katumaasturiohjelmamme, ja sillä 
olemme valloittaneet monia uusia asiakkaita eri puolilla maailmaa. Nykyään katumaastureiden 
osuus myynnistämme koko maailmassa on lähes 40 prosenttia. Alusta alkaen KODIAQ on ollut 
täydellinen esimerkki tunteisiin vetoavan muotoilun, poikkeuksellisen suurten tilojen, kaikissa tilan-
teissa erinomaisen mukavuuden ja hyvän rahalle saatavan vastineen voimasta. Näillä voimilla KO-
DIAQ jatkaa menestystään myös jatkossa". 
 

Jo ennen kuin KODIAQ ensiesiteltiin, ŠKODA AUTO järjesti uuden automallin nimen esittelevän 
erikoistapahtuman. Alaskan etelärannikon Kodiak-saaren pieni Kodiak-niminen kaupunki vaihtoi 
keväällä 2016 yhdeksi päiväksi nimekseen KODIAQ. Nimen lopun Q-kirjain on alutiikki-alkuperäis-
kansan kielessä tyypillinen eläinten nimissä. Maailman suurin ruskeakarhu eli vain Alaskan ranni-
kon saarilla elävä kodiakinkarhu antoi näin alkuperäiskansan kielisen nimensä uudelle KODIAQ-
katumaasturille. Automallin nimen aloittaminen K-kirjaimella ja päättäminen Q-kirjaimeen on sittem-
min yhteistä kaikille ŠKODA-katumaastureille. 
 

Tehdään neljässä maassa, myydään 60 maassa 
Syyskuun 1. päivänä 2016 ensiesitellyn Kodiaqin tuotanto käynnistyi Škodan tehtaalla Kvasinyssä 
lokakuussa 2016. KODIAQ lanseerattiin markkinoille keväällä 2017, jolloin ŠKODA suuntasi tielle 
kohti kansainvälisesti merkittävää autonvalmistajaa. Alle viidessä vuodessa ŠKODA AUTO on val-
mistanut 600 000 Kodiaqia tehtaillaan Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa sekä kotimaassaan Kvasinyn 
tehtaalla. Škodan suurinta katumaasturia myydään yli 60 maassa. KODIAQ on erittäin suosittu Kii-
nassa, jossa ŠKODA myös myy juuri Kiinan markkinoille suunnattua KODIAQ GT -malliversiota. 
Tämä katumaasturicoupé on erityisesti räätälöity kiinalaisten asiakkaiden makuun. KODIAQ-, KA-
ROQ- ja KAMIQ-katumaastureiden sekä täyssähköisen ENYAQ iV -katumaasturin jälkeen 
ŠKODA-katumaasturiperheen uusin jäsen on Intian markkinoille tarkoitettu KUSHAQ. Katumaastu-
reiden osuus Škodan myynnistä vuonna 2020 oli lähes 40 prosenttia. 
 

Nürburgringin ennätys ja Red Dot Award -palkinto 
Syksyllä 2018 ŠKODA esitteli malliversion KODIAQ RS. Se oli sporttisen RS-malliston ensimmäi-
nen katumaasturimalli. Se lunasti RS-arvonsa, kun sillä ajettiin uusi kierrosaikaennätys vihreänä 
helvettinä tunnetulla moottoriradalla. Sen moottorina on Škodan historian tehokkain dieselmoottori. 
Sen voimalla KODIAQ RS teki seitsemänpaikkaisten katumaastureiden uuden kierrosaikaennätyk-
sen: 9.29:84 minuuttia 20,832 kilometriä pitkällä Nürburgringin Nordschleifella, maailman 

https://twitter.com/skodaautonews
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vaativimmalla moottoriradalla. KODIAQ on kerännyt voittoja ja kiitosta myös muualla kuin kilpara-
dalla. Tähän mennessä tämä katumaasturimalli on saanut yli 40 palkintoa lehtimiehiltä, autoasian-
tuntijoilta, muotoilijoilta ja autolehtien lukijoilta eri puolilla maailmaa. Merkillepantavaa on, että en-
simmäinen palkinto tuli jo ennen Kodiaqin lanseerausta. Brittiläinen Top Gear -autolehti valitsi jo 
marraskuussa 2016 Kodiaqin maailman "parhaaksi suurperheen isoksi autoksi". Tätä menestystä 
seurasivat valinta Vuoden autoksi Tšekin tasavallassa, Puolassa ja Bulgariassa sekä useampi 
Vuoden katumaasturi -titteli brittiläisten, kiinalaisten, ranskalaisten ja intialaisten lehtien lukijaää-
nestyksissä. KODIAQ on voittanut neljä "Vuoden nelivetoauto" -titteliä Saksassa, joka on Kodiaqin 
tärkein markkina-alue Euroopassa. Saksalaiset valitsivat Kodiaqin myös vuoden parhaaksi tuonti-
autoksi vuonna 2017. Samana vuonna KODIAQ sai arvostetun Red Dot Award -palkinnon erin-
omaisesta tuotemuotoilusta. 
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ŠKODA KODIAQ: suuri katumaasturi ja 
suuri menestys 
Mainiosti menestynyt KODIAQ aloitti Škodan 
uuden katumaasturiohjelman. Suurta katu-
maasturimallia on valmistettu jo 600 000 
kappaletta. Se on voittanut yli 40 palkintoa 
eri puolilla maailmaa. 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
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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 ka-

tumaasturimallit 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 auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä 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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