
LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 1/2 

 
 

 

 

 

   

 

 

Videolla ensimmäiset yksityiskohdat uudistuneesta 
ŠKODA Kodiaqista 
 

Video paljastaa uudistuneen keulan ja matalammat ajovaloyksiköt 

Uudistunut ŠKODA KODIAQ ensiesitellään 13. huhtikuuta 2021 

 

Mladá Boleslav 6. huhtikuuta 2021. ŠKODA AUTO on julkaissut lyhyen videon ŠKODA Ko-

diaqin uudistuksista viikkoa ennen kuin uudistunut KODIAQ ensiesitellään digitaalisesti 

etänä. Kookas, myös seitsemänpaikkaisena saatava katumaasturi saa uuden keulailmeen, 

jonka näyttävyyttä korostaa aiempaa pystympi ja nyt kuusikulmainen jäähdyttimen ŠKODA-

säleikkö. Ajovaloyksiköt ovat matalammat, ja niiden alapuolelle on sijoitettu lisäksi erilliset 

LED-moduulit. Takavaloyksiköissä on toteutettu kristallimaisia piirteitä. Uudet takavalot 

ovat aiempaa sirommat, ja palaessaan takavalot edelleen muodostavat ŠKODA-malleille tyy-

pilliseen tapaan C-kirjaimen muodon. Uudistunut ŠKODA KODIAQ ensiesitellään digitaali-

sesti 13. huhtikuuta 2021. Kodiaqin tulo markkinoille vuonna 2016 merkitsi Škodan mallisto-

laajennuksen alkua katumaasturiluokkiin. Tähän mennessä jo yli 600 000 kappaletta valmis-

tettua KODIAQ-katumaasturia myydään 60 maassa. 

 

 

 

Media video: 

 

 

Videolla ensimmäinen kuvamateriaali uudistuneesta  

Kodiaqista 

Lyhyt video tarjoaa ensivaikutelmat uudistuneen 

ŠKODA Kodiaqin uudesta keulailmeestä. Aiempaa ma-

talampien ajovaloyksiköiden alapuolelle on sijoitettu li-

säksi erilliset LED-moduulit, joilla keulaan syntyy uusi 

nelilamppuilme. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi   

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/video-reveals-first-details-of-the-updated-skoda-kodiaq/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
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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 alkaen-

tason segmenteissä, 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 

 

https://twitter.com/skodaautonews
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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://twitter.com/skodaautonews

